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Ballon d'essayk.
Bal'on d'essayket szokiak felbocsátani nagy
léghajó versenyek előtt, hogy ezeknek az apró
gömböcskéknek szállásából
megállapíthassák
azoknak a magasabb régióknak légáramlatait,
amelyeken azután a valódi, nagy ballonoknak
visz keresztül az u'juk. Ballon d'essaykiöl
azonban nem csupán léghajó versenyek alkalmával esik szó, mert a politikában is gyakran
kísérleteznek ilyen próbagömböcskék feleregelésével, amelyeknek kudarcán talán még annyit
(em sajnálkoznak szárnyra bocsátóik, mint a
fcallor,versenyek publikuma az apró, sokszínű
gázgömböcekék szétpukkanásán. A politikában
természetesen rem olyan egyszerű a ballon
d'essayk megkülönböztetése a valódi bsIlonoktól, mint a léghajóversenyeken, hiszen a po'itika ballon d'essayinek első követelménye, bogy
hajszálnyira hajazzanak a valódi ballonhoz,
• e r t abban a pillanatban, amikor már a nagyközönség is felismeri azok tslmiságát, már el
is vesztették minden létjogosultságukat.
A politika ballon d'essay-it rendszerint a
sajtéban szokták feleregetni és természetesen
aem a legnagyobb fajsúlyú lapok hasábjsin
próbálkoznak meg velük. Legalkalmasabbak
erre a célra a hétfői l?pok, amelyek nem igen
szoktak cáfolatokat hozni, ds senki nem is
követeli tőlük, hiszen manspság ugy száguldaaak az események, hogy hét nap alatt jóval
nagyobb jelentőségű dolgokat is élfelejtenek az
emberek, minthogy valamelyik kis hélfői lapocska egyik ballon d'essayje kisebb, vagy
aagyobb pukkanással ezer darabba ment szél.
Persze éppen olyan hiba volna minden jelentőséget elvitatni akarni ezektől a kísérleti léggömböktől, mint komolyan venni őket és mini é n szavukat elhinni, hiszen a mult nem egy
nagyjelentőségű politikai akciójának várható
sikerére, vagy bukására nyertek megbízható
ajjmutatást a háttérben álló komoly politikusok
éppen ezek utján. A ballon d'essayknek egyformán sikerük van, akár ha másnap minden
nagy és komoly lap felveszi az odadobott
témát, akár ha nyom nélkül tűnnek is el másnapra, mert az előbbi eset azt jelenti, hogy a
tervezett akciónak tényleg van talaja és kilátása
az eredményre, mig a második azt a jó tanácsot adja, hogy nem szabad a dologgal foglalkozni, mert az biztos bukást jelentene.
Ma két ballon d'essayt is röpítettek fel a
hétfői lapok és előreláthatólag mindkettő minden nyom nélkül szét fog pukkanni. Az egyik
— amely egyken kétségtelenül a fontossbbik
is — az irányban akarta a talajt szondirozni,
hogy miként fognák fel az országban az általános választások kiírásának -gondolatát ? Egyelőre még csak a budapesti déli lapok visszhangját ismerjük, de belőlük kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy túlzottan nagy szimpátiákat
nem keltett ez az idea és a nagy lapok nem
igen karolták fel fiatalabb és gyöngébb testvéreik jámbor óhaját. Hiába, ugy látszik, a mai
elképzelhetetlenül nehéz megélhetési viszonyok
között nem igen van az embereknek kedvük
egy ujabb általános választásnak elejbe menni.
A másik ballon d'essay különösen minket
szegedieket érdekel, hiszen Szeged egyik kerületének képviselőjének lemondásáról szól. Teleki
Pál gróf lemondásáról már hónapok óta suttognak a politika berkeiben, de eddig mindig
megcáfolták a volt miniszterelnök lemondásáról
szóló híreket. Ma azonban egyrészt olyan helyekről terjedt el e lemondás hire, melyek* a
kormányzópárthoz igen-igen közel állanak, másrészt pedig a híreket nem hogy sietett volna
megcáfolni a kormányzópárt hivatalos és félhivatalos sajtója, hanem még egyenesen meg is
erősítette azokat.
A lemondás ténye lehet igaz és lehet nem
igaz, de mindjárt ezzel kápcsolatban ballon

d'essayt is bocsátott fel az egyik hétfői lap,
amikor Hadik János gróf nevének felvetésével
kísérletezett. Hadik János gróf személyével nem
akarunk most foglalkozni és egyáltalán korainak tartjuk még az egész kérdés felvetését, de
estére bebizonyult, hogy Hadik János gróf
neve egyáltalán szóba sem került a szegedi
mandátummal kapcsolatban, sőt maga a Közélelmezési Tanács elnöke sem foglalkozik ezzel
a gondolattal.
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Ma tehát, amint látjuk, a politikai ballon
d'essayk nem mutathatnak fel túlságosan nagy
pozitív eredményeket, de kétségtelen, hogy az
elért negatív eredmények is igen értékesek.
Bizonyos az is, hogy sok csalódást és hiábavaló fáradozást takarított meg a mai két szétpukkant ballon d'essay és éppen ezért hálásnak
kell mindenkinek lennie a hélfői kpóknak
azért, bogy — nem kell minden szavukat
komolynak venni.

Hir Teleki l e m o n d á s á r ó l .
(A Szeged budapesti tudósítójától)
Sok sző
esett a mai este folyamán egyik fővárosi hétfői
hspnafr, a Reggel-nek egy cikkéről is, amely
Teleki Pál grófnak, Szeged I. kerülete képviselőjének lemondásáról szól. A cikk ugyanis a
következőket mondja:
— Politikai körökben már hosszabb idő óta
beszélnek arról, hogy Teleki Pál gróf, Szeged
I. kerületének képviselője lemond mandátuméról. A hir már az elmúlt napokban egész pozitív formában és befejezett tényként került forgalomba. Teleki Pál gróf, ki tudvalevően hónapokkal ezelőtt súlyos, veseoperáción esett át,
ma is betegen fekszik lakásán és állandó orvosi kezelés alatt á'l. A lefolyt betegség a grófot nagyon kimerítette és ez a körülmény késztette öt arra, hogy lemondjon a mandátumáról.
A grófrak erre vonatkozó elhatározása már
megtörtént és csak a perfek'uálás késik még
taktikai okokból. Lapközlemények szerint Teleki
gróf Szterényi József báró javára mond le mandátumáról. Értesülésünk szerint ez nem felel
meg a valóságnak, mert Teleki gróf lemondása
minden feltétel nélkül fog megtörténni, kizárólag betegsége miatt Informátorunk szerint ugy
egységespárti, mint ellenzéki körökben felmerült
az a terv, hogy Szeged I. kerületében Hadik
János grófot léptessék fel, akit ilyen módon
akarnak az aktiv politikába belekapcsolni.

hogy ugy a kormánypárt, mint az ellenzék is
egyöntetűen Hadik János gróf személye mellett
foglalt volna állást. Az ellenzéki pártköiök csodálkozá sal értesültek állítólagos elhatározásukról,
melyről egészen ma reggelig semmit sem tudtak. A
liberális ellenzék tudvalevőleg nem foglalkozott
még egyáltalán Szeged I. kerületének mandátumának sorsával, hiszen Teleki Pál eddig még mindig megcáfolta a lemondásáról terjesztett hireket, azonban amennyiben Teleki mégis lemondana betegségére való tekintettel mandátumáról, teljes egyöntetűséggel Szterényi József báró
mellé állana.
Ami pedig a kormányzópártot illeti, itt sem
tudnak semmit arról, hogy ők Hadik János
gróf jelöltségét támogatnák, már csak azért
sem, mert Bethlen István gróf miniszterelnök
mindig teljes mértékben ismerte el Szterényi
József nagy közgazdasági tudását, ritka szakértelmét és nagy koncepcióját és aki több izben
is kijelentette már, hogy sajnálja, hogy mindezt nélkülöznie kell most a nemzetgyűlésnek.
A rendszerint jólértesültek egyébként ugy tudják, hogy a miniszterelnök Ígéretet is tett
Szterényi József bárónak, hogy amennyiben
Teleki Pál valóban lemondana, teljes erejével
támogatni fogja a szegedi mandátum elnyerésében. A Reggel mai cikke igy természetesen
minden alapot né kü öz és általában ballon
Az idézett cikknek különösen utolsó passzu- S d'essíynek tekin'ik, mellyel Hadik János gróf
sai keltettek élénk feltűnést, melyek azt állítják, j sánszait akarták kikémlelni.

Lendvai, Ulain, Kiss mandátuma.
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A nemzetgyűlés hétfői ülését 12 órakor nyitotta meg
Scitovszky
Béla elnök. Marschall Ferenc személyes Kérdésben szólalt fel és Sándor Pál
múltkori felszólalására reflektálva kijelentette,
hogy sem mint nemzetgyűlési képviselő, sem
mint társulati igazgató, semmi befolyással setn
volt a svájci gabonavásárlásra, egyáltalában
nem közvetített és reméli, hogy Sándor Pál helyesbíteni fogja állításait.
Sándor Pál kijeenti, hogy rosszul informálták és hogy felelősségre fogja vonni informálóját. Elismeri, hogy Marschalin?k
semmi köze
sincs a dologhoz éa szíves elnézését kéri.
Bud János közélelmezési miniszter a maga
részéről is újólag kijelenti, hogy minden közvetítéstől menten, ő mint a kormány megbízottja, a legjobb lelkiismerete és tudása szériát
járt el az ügyben.
Sándor Pál: Azt hitte, hogy szolgálatot tesz
az ügynek, smikor azt akarta, hogy a közélelmezési miniszter felvilágosítást adjon. Mert hiszen a dolgokat az egész országban széltébenhosszában pertraktálják, különben is olyan kifejezéseket használt, amelyek lojálisak voltak.
Következik a létszámcsökkentésről szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása.
A Ház a javaslatot Strausz István stiláris
módosításával elfogadja.
Lendvai mentelmi ügye.
Következik a mentelmi ügyek tárgyalása.
Oberhammer előadó jelenti, hogy a magyar
állam és a nemzet megbecsülése elleni vétsé-

gekből kifolyólag mentelmi megkeresést intézett
a kir. ügyészség a'nemzetgyűléshez Lendvai
István képviselő ellen, aki A Nép-ben augusztus 5-én „Levél a ceglédiekhez* cimü cikket
tett közzé. Egyes kifejezései alkalmasak arrt,
hogy a nemzetgyűlést oly szinben állítsák a
közvélemény elé, amely által a törvényhozó
testület tekintélye és becsülete lekicsinylése áll
fenn és amely által a törvényhozó testület tekintélye és becsülete lekicsinyelhető. Idézi az
egyes kitételeket.
A bizottság javasolja a nemzetgyűlésnek,
hogy L°ndvai mentelmi jogát ez ügyből kifolyólag függessze fel.
Eckhardt Tibor szólalt fel most és hosszú
beszédben arra kéri a nemzetgyüIest, hogy
vegye le napirendről Lendvai mentelmi ügyéi.
Elmondja, hogy Lendvai csupán azt ostorozta,
hogy a nemzetgyűlést egy párt csoportja akadályozza hivatása teljesítésében. Ez a nemzetgyűlés, mondja Eckhardl, vádaskodó
trambulinja minden jött ment embernek, akik itt, a
nemzetgyűlésen rágalmazzák azokat, akik előttük nem kedvesek. (Óriási zaj és felindulás a
szociáldemokratáknál.
Az elnök a „jött-mentu
kifejezésért rendreutasítja a szónokot.)
Eckhardt Tibor: Nem a nemzetgyü és tagjainak többségét értettem. (Ismét nagy zaj. Az
elnök a kijelentésért
újból
rendreutasítja
Eckhardot.)
Eckhardt Tibor most azt mondja el, hogy 6
egy memorandumban, amelyet a miniszterelnökhöz intézett, sokkal erősebb kitételeket használt a nemzetgyűlésről, mint ckkében Lendvai.

SZBQBD
JVbbek kSzt ez volt a memorandumban:
.Egy kisebbség nap-nap után intéz felelőtlen
támadást a nemzet legmesszebbmenő érdekei
étlen. Iparkodik az ország tekintélyét leláratni,
az országot a külföld előtt
megrágalmazni,
korcsmai jelenetek színhelyévé alacsonyítani le
« törvényhozás házát. Teljesen elviselhetetlen az
atmoszféra a nemzetgyűlésen. Mindezek követtestében ott tartunk, hogy minkén
nemzetrontá&, csábítás és felforgató törekvés kiindulási
pontja gyanánt a nemzetgyűlést kell megjelölnünk".
Propper Sándor közbeszól: Ifjonc fiatalember,
nem ért maga ezekhez!
Esztergályos János: A Feingold-Ügyről beszéljen I
Eckhardt Tibor: A Feingold-ügyről kiderült,
csók közönséges zsarolási manőver volt.
nit Lendvai éüit c kkében, annál szörnyűbbet
állítottam én memorandumomban. Indítványozom,
méltóztassanak Lendvai mentelmi ügyének tárgyt'áftát kvíitni i napirendről, illetőleg a mentelmi bizottság jelentését addig nem terjeszteni
a Ház elé, amig azok a konkrét tények, amelyeket Lendvai cikkében idézett, a biróság előtt
igazaknak nem bizonyultak.
Rassay Káro'y: Hí jól értettem, a képviselő
ur azt mondotta, Hogy addig nem kell felfüggeszteni Lrndvai István mentelmi jogát, amig
bizonyos konkrét tények beigazolást nem nyernek. Hát éppen ezért szükséges a menielmi jog
felfüggesztése. Arról van szó, hogy a bűncselekményekkel összefüggésben van-e ?
Eckhardt Tibor: Nincs.
Ugrón Gábor: Ezt majd a biróság állapítja
meg.
issay Károly: Eddig nem mondta a képRas
viselő ur, hogy a cikkben nem lát bűncselekményt.
Eckhardt Tibor: Akkor engem is meg kell
büntetni a miniszterelnökhöz intézett memorandumom miatt.
Rassay Károly: A
képviselő ur memorandumát csak családi intimitásnak tekinthetem,
amelynek kifelé semmi hatasa nem lehet és igy
bűncselekményt nem fogtál m3gában. Nem tartozik a biró ág eíé, hogv ön milyen politikai
levest tálfal fel Bethlen Istvánmk. Ez azonban
nem áll Lsndvai cikkére, amelyből a következő
részleteket olvassa fél: „ ^ népjóléti miniszter
lejött nyelvelni ellenem Ceglédre, azután vissza •
sietett a fővárosba, hogy tovább is nyomorítsa
a keresztény-magyarok
lakásügyét„Oyan
hely ez a nemzegyütés, ahol sportszerűen űzik
a gyanúsítást és ahol egész csoportok arcára
van i t v . hogv most hazudnak."
Eckhardt Tibor: Hat nem igaz ?
Erre a közbeszólásra döbbenetes csend támadt íz üléstere* ben. Sci'owszky elnök beszél
getésbe vol1 elmerülve és igy nem hallotta
Eckhardt megjegyzését, c*ak a hirtelen csendre
figyelt fel és utasította rendre a közbeszólót
anélkül azonban, hogy tudta volna — miért.
Rassay Károly eiután folytatta beszédit: A
világ egyetlen parlamentjébe se tehetne be a
lábát ilyen képvisil5, mint Lendvai István.
Peidl Gyula : Itt még védője is akad I
Rassay Károly: Javasolja, hogy a nemzetgyűlés fogadj* el az előadó javaslatát és függessze fe! Lerdvai István mandátumát.
Vcrss J'zsef helyettes miniszterelnök: A nemzetgyűlés a határozathozatalnál kizárólag arra a
kérdésre feleljen, hogy amikor alapos gyanúja
forog fenn, hogy a nemzetgyűlés tekintélyét
súlyosan megsértették, indokolt-e az ügyészségnek a felhatalmazás megadása, van-e erre
szükség, igen, vagy nem? A maga részérCl
őszintén igennel valaszol.
A határozathozatalnál Eckhardt halasztó indítványa mellett Eckhardt Tibor, Csík József,
Kiss Menyhért és Zsirkay János szavaznak.
A nemzetgyűlés többsége az indítványt nem
fogadja el. A Ház felfüggeszti Lendvai mentelmi jogát. Egyuttai mrgadja a nemzetgyűlés
? felhatalma. á;t az ügyészségnek becsületsértés
és rágalmazás vétsége miatt az eljárás megindítására Lendvaivat szemben és a mentelmi
jogot ebben az ügyben is felfüggeszti.
Ezulán ugyancsak Lendvai Istvánnak egy
másik mentelmi Ügyét bírálják. Mikovényi Jenő
előadó ismerteti az ügyet. Mert zaklatás fenn
forgását nem láíja, javasolja a mentelmi jog
felfüggesztését. A nemzetgyűlés Lendvai men
te: mi jogát hozzászólás nélkül felfüggeszti.
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és szavainak nem szabad hitelt ádní Ext
visszautasít/a és védelmébe veszi Andrékál
Ezután Friedrich István szólal fel ismét. Ha
tényleg puccsot tervezett
vdaki, az ellen
Szigorúin kell eljárni. A belügyminiszter azt
mondotta annak idején, hogy azok a képviselők,
akik interveniáltak a mozgalomba belekeveredett
ébredők ügyében, valaha még restelkedni fognak. Most kisül, hogy az ügy nem is olyan
komoly. A belügyminiszter tárgyalt Prónayval,
akiről tudni szeretnénk végre, hogy tiszt-e,
vagy nem. (Fölkiáltások: Ugy van, ugy vanl
Kits Menyhért ügye. Civil vagy katonatiszt ?)
Fridrich ezután kijelenti, hogy meggyőződése
Ezután Mikovényi Kiss Menyhért mentelmi
ügyében tesz jelentést. Kéri a bizottság határo- szerint itt semmiféle toborzás nem történt, egyzatának elfogadását, vagyis Kiss Menyhért men- szerűen taggyüjtés! (Felkiáltások a szocialistákKéri a belügytelmi jogának fefüggesztesét, mert a mozdony- nál: Fegyveres taggyüjtés!)
n inisztert, hogy ne vegye rossz néven i rendvezetők mozgalma alatt sztrájkra izgatott.
Peidl Gyula: Nem lát izgatást abban, h í va- őrségről mendott kritikáját. Nem » kisemberelakit arra ösztökélnek, bogy tartson ki kérése kit kell zaklatni — utymond —, hmem elft
mellett. Tudomása szerint, amikor a mozdony- kell venni Héjjast és Prónayt, vagy engem, mert
vezetők és fűtök küldöttsége a Házban volt, igy t. belügyminiszter ur, tovább nem játszunk 1
Azután a szolgálat után, amit a helyettesiénem volt szó sztrájkról, csak kérésük teljesítéséről. Bármennyire világon választják is el poli- kapitány jelentése Bethlen külföldi utja szátikai szempontból Kiss Menyhérttől, ebben az mára jilentett, jó lenne, ha a fő kapitány heiyeíesetben zaklatás ese ét látja fennforogni, ezért lest oda tennék, ahol tapintatáva! kevesebbet
kéri, hogy ne függesszék fel Kiss Menyhért árthat.
Rakovszky Iván belügyminiszter ismét válámentelmi jogát.
Cserty József szintén a felfüggesztés ellen si olt, de beszídét Friedrich állandó közbesiólásokkal zavart". A belügyminiszter elmonszólal fel.
Friedrich István: Ebben az esetben osztozik dotta, hogy a sajtóban túlzott hirek jelentek
Peidl Gyula felfogásával. Itt nincs szó másról, meg a kormány elleni puccskísérletekről, amemint politikai zaklatásról. A többség követke- lyekről ő sohasem beszélt. A rendőrség hivazetlen önmagával szemben, ha szentírásnak talos közegei sem mondottak el róluk semmit.
fogadja el azt, amit Andréka fökapítányhelyettes A rendőrségnek egyébként kötelessége, hogy
állit. Andréka a többségi párt alelnökét azzal minden ügyben lefolytassa a nyomozást.
A Ház többsége ezután a mentelmi bizottság
gyanúsította, bogy puccsot készit elő és a
kormányt meg akarja buktatni. A főkapitány- javaslatát elfogadta és igy Kiss Menyhért menhelyettes jelentésé: a koimtoy sem tartotta ko- telmi jogát felfüggesztették.
molynak. A főkapitányhelyettes az utolsó hóHárom javaslat.
napban 18 úgynevezett puccsot leplezett le és
Urbanics Kálmán, a gazdasági bizottság előmindig tud szállítani a kormánynak puccsot,
amikor annak szüksége van ilyesmire. Kéri a adója beterjeszti a bizottság jelentését a jelenHázat, hogy Kiss Menyhért mentelmi jogát ne léti dijak felemelése ügyében.
Áttérnek a trianoni szerződés 10. részének
függessze fel.
Szabó József szintén politikai zaklatást lát Elzász- Lotharingidra való alkalmazásáról szóié
Kiss Menyhért ügyében. Hasonlóképen Gömbös törvényjavaslat tárgyalására. A nemzetgyűlés a
javaslatot vita nélkül elfogadja ugy általánosGyula is.
R.issay Károly ezzel szemben elfogadja a ságban, mint részleteiben.
Megkezdték ezután az
autótulajdonosoknak
mente mi bizotiság javaslatát Eckhardt Tibor
r.^vid felszólalása utan Rakovszky Iván belügy- az inségakció j svára való megadóztatásáról
minisz er válaszol Friedrich István beszédének szóló javaslat tárgyalását is. Szabó József bearra a részére, amelyben Andréka főkapiiány- szédének holnapra való halasztásit kérte.
Az ülés vége fél 4 órtkor.
hjlyetíesrői azt moadotta, hogy megbízhatatlan

Ulain mentelmije.
Mikovényi Jenő, a mentelmi bizottság előadója beterjeszti a bizottság jelentését Ulain
Ferenc mentelmi ügyéoen. A bizottság szükségesnek tartja Ulain metelmi jogának
felfüggesztését, mert nevezett képviselő a cegIMi
piacon súlyos kijelentéseket tett a mai kormányzati rendszerrel kapcsolatban. Kéri a bizottság ily értelmű jelentésének tudomásul vételét
és annak elfogadását. A Ház többsége Ulain
mentelmi jogát felfüggeszti.

H m a g y a r álláspont a genfi k o n f e r e n c i á n .
A Népszövetség penfi közgyűlésének során a
lefegyverzési bizoiaag legutóbbi ülésen Tánczos
Gábor tábornok a következőképen fejtette ki a
magyar álláspontot:
— Magyarország a békeszerződés értelmében
leszerelt, ezt abban a reményben tette, hogy a
többi szomszédos nemzetek is követni fogják a
lefegy/erzésben. Ami a kölcsönös garanciális szerződést illeti, Magyarországnak az a kívánsága,
hogy az általános szerződést részletes szerződéssel bővítsék ki, az utóbbi pedig terjedjen ki
legalább egy világrész valamennyi államára.
Mint a Magyar Távirati Ireda jelenti tegnap
reggel ujabb kétórás megbeszélés volt Bethlen
István gróf miniszterelnök, Daruváry Géza
külügyminiszter és Benes cseh külügyminhzter
közt Ez alkalommal Magyarország gazdasági
újjáépítéséről folyi a tanácskozás. Néhány nap
múlva ennek a beszélgetésnek folytatásakép
újból összejövetelt tartanak, amelyen ugyan e
tárgyról lesz szó.
Bethlen István gróf miniszterelnök és Daruváry Géza külügyminiszter látogatást tettek
Ishi ispán követnél, aki Japán népszövetségi
kiküldDitként Párisban időzik és a magyar nép
nevében részvétüket fejezték ki a japán népet
ért borzalmas katasztrófa felett.
A Temps magvarországi levelet közöl a
magyar kölcsön ügyében Genfben folytatott
tárgyalásokról. A megbeszélések összefoglalása
és a gazdasági nehézségek letörése után hangoztatja a kölcsön fontosságát Magyarországra
néz?e és arra a következtetésre jut, hogy a kölcsön
elvileg nem vita tárgya s most egyedül a kölcsön megvalósításának részleteit vitatják meg.
A magyarok hajlandók a garanciákat megadni,
de visszautasítják nemzeti szuverenitásuk meg-

sértését. A kisántánt képviselői elfogadják Magvarország talpraáüitásának elvét, ugy hogy a
megbeezélésekiől jó eredményt tehet remélni az
ái alános báke javára.
A New Star behatóan foglalkozik az Ausztriának nyújtott nemzetközi pénzügyi kölcsönnel és
a következőket irja:
— Reméli, hogy a Népszövetség és az egész
világ figyelme sürgősen Magyarország ínségére
terelődik. Magyarországnak feltétlenül szert kell
tennt külföldi kölcsönre és a Népszövetség
támogatására. Erre már szert is telt volna, ha
a kisántáninak francia részről támogatott féltékenysége nem hiúsította volna meg Magyarország törekvéseit. Tisztára őrültség volna, ha
Európa Magyarországot ugyanabba a mocsárba
hugyná sülyednl, amelyből Ausztriát csak nagynehezen lehetett kimenteni
Irortzigol ma délután veszik fel a Népszövetségbe. Az izlám világ is el fogja ismerni
a Népszövetség fenhaióságát.
(AlMMMMMMIMMÍMMMMMAMMM^

Devizabiztos Németországban.
Elkészültek a rendeletek, Amelyektől a birodalmi kormány a gazdasági nyomorúság megervhülését és a birodalom fokozatos talpraálíTtását várja. A devizaforgalmat minden eddiginél szigorúbban fogja ellenőrizni a pénzügyi
k< rmányzat. Evégből az egész birodalom területére kiterjedő hatáskörrel ez egyszer igazán
korlátlan hatalommal devizabiztost nevez ki, a
birodalmi bank sürgősen felállítja az állami
beváltó pénztárakat, amelyeknél minden devizát
és külföldi fizetésű eszközt haladéktalanul be
kell nyújtani.
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Ujabb incidens

A Népszövetség pénteki értekezletén elfogadott és az athéni kormányhoz intézendő jegyzéket haladéktalanul tudomására hozták a népszövetségi tanácsnak. Népszövetségi körökben
azt állapítják meg, hogy a szöveg hangja lényegében azokhoz a feltételekhez tartotta magát,
amelyeket Quinones de Leon népszövetségi
tanácsos a legutóbbi ülésen kijelentett tervezetében. EttCl a jegyzéktől már azért is kedvező
eredményt várnak, mert a népszövetségi értekezleten Olaszország képviselője is hozzájáruli
a jegyzék szövegéhez.
A római lapok kedvezően méitatják a nagykövetek értekezletének döntését, amely elismeri
Olaszország jogát, másfelől elismerik azt, hngy
a döntést fenntartással kell fogadni. Olaszország
nem elégedhetik meg a puszta görög biztosítékokkal még akkor sem, ha azokért a bizottság
hajlandó szavatosságot vállalni. Addig nem adja
ki kezéből Olaszország a zálogokat, mig követeléseit is nem teljesiti és a káiéritést meg nem
adják.
A nagykövetek értekezletének jegyzékét Londonban általánosságban jól fogadják. Megerősítik azt a hirt, hegy Belgrád vonakodik az
olaszok követeléseit Fiume tekintetében elfogadni. Mégis kedvezően ítélik meg a döntőbíróságra vonatkozó szerb javaslatot.

A nagyköveti konferencia ma délután tudomásul vette Oörögország és Olaszország válaszát, melyben a döntést elfogadják.
A Journal d'ltalia korfui jelentése szerint a
görögök csapatmozdulatokat hajtottak végre.
Epirusban az albánok csapatokat összpontosítanak.
Athénben tegnap Perrone ezredes olasz katonai attasé, Mstteucci tengerészeti attasé és
Oiannini ezredes társaságában polgári ruhában
egy vendéglőben tartózkodott, amint egy szomszéd asztalnál ülő társaság részéről sértő nyilatkozatot hallott. Amint az illetőt kérdőre vonta,
az egyén válaszolt és a sértő kifejezést megismételte. Perrone ezredes erre a görögöt arcul
ütöíte. Az ille'ő ember véd kezni akart és éppen
üveget szándékozott az ezredeshez vágni, ebben
azonban a katonai attasé, a'-.i botjával fejbeverte, megakadályozta. Az asztaltársaság többi
tagj* korrekt magatartást tanúsított, sőt sajnál*
kozásá! fejezte ki társuk kihívó magaviselete és
szavai fölött. Az olasz tisztek erre elhagy ák a
helyiséget. Az olasz követ a görög külügyminiszternél panaszt telt a görögöknek egy
külfödi misszió tagjaival szemben tanúsított
kihívó magaviselete mia t. A külügyminiszter
sajnálkozását fejezte ki az incidens fölött és
kijelentette, hogy nagyon fájlalja az esetet.

M e g s e m m i s í t e t t é k Andor s z e r z ő d é s é t .
(A Szeged tudisitójitól.) Zsúfolt földszint és
roskadozó karzatok mellett folyt le hétfőn délután a főispán által összehívott rendkívüli közgyűlés, amelynek a szokatlanul nagy látogatottsága bizonyítja, hogy Szegeden egyedül a színház kérdése állt az utóbbi időben az érdeklőd é s homlokterében. A karzatokon a város közönségének minden társadalmi rétege képviselve
volt. A földszinten pedig olyan bizottsági tagok
is megjelentek, akik évek óia nem vettek részt
a várps közügyeinek intézésében. A hangulat
feszült volt és a vihar néna-néha ki is tört,
söt az elnöklő polgármesterhelyettes egy alkalommal kénytelen volt öt percre fel is függeszteni az ülést, de azért elég nyugodtan és tárgyilagosan csaptak össze az érvek és az ellenérvek,
melyek bizony elég ritkák és gyengék voltak.
A tanács javaslata a vélemények kikristályosodása után túlnyomó többséggel elbukott, a
város közönségének
képviselőtest ü ete helyt
adott a felebbezéseknek és utasította a város
tanácsát, hogy a színház megüresedett
igazgatói állását leheti legrövidebb idő alatt töltse
be akár választással, akár a megfelelő igazgató
meghívásával.
Bokor Pál polgármesterhelyeltes négy óra
után néhány perccel nyitotta meg a rendkívüli
közgyűlést. A néhány perces késedelmet az
okozta, hogy hirtelen nem találták meg az
elnöki csengőt.
Először dr. Gaál Endre kulturtanácsnok ismertette a kérdést. Olyan halk hangon kezd e előadását, hogy többször felzúgott a bizottság
halljukozása. Elmondta azokat az ismeretes
körülményeket, amelyek megelőzték a rendkívüli
közgyűlés összehívását. Szavait többször jéíbeszakította a felviharzó rosszalás zaja. Oaál
Endre azzal fejezte be előadását, hogy kérte a
felebbezések elutasítását és a tanács eredeti
határozatának jóváhagyását.
Ezután Wimmer Fülöp emelkedett szólásra:
Az a körülmény — úgymond —, hogy a szinház ügyét rendkívüli közgyűlés tárgyalja, kétséget kizáróan bizonyítja, hogy fontos és sürgős
kérdésről van szó, amelyet a bizottság csakis
nyugodt, higgadt tanácskozás után intézhet el
közmegelégedésre. Palágyi Lajos eljárásából és
magatartásából csak az következtethető, hogy
nem akarja tovább vezetni a szegedi színházat.
A szinház igazgatói állása tehát megüresedett
és betöltésére két pályázó jelentkezett: Faragó
Ödön és Andor Zsigmond. Azt kell elbírálni,
vájjon a két pályázó közül ki az alkalmasabb,
a megfelelőbb az ország legnagyobb vidéki
színházának vezetésére. A tanácsi határozat
jóhiszeműségében nem kételkedik, mert a tanács
bizonyos információk alapján adta oda a színházat Andor Zsigmondnak. Azóta azonban ujabb
információkhoz juthatott a tanács és most csupán az a cél, hogy a jobban informált tanács
korrigálja elsietett határozatát.

Wimmer Fülöp ezufán foglalkozik a két
pályázó személyével. Faragó ÖJön elismert jó
színházigazgató, aki évekig vezette közmegelégedésre Nagymagysrország egyik legnagyobb
vidéki színházát, a kissai színhazat. Hivatkozik
Oaál Endre kullurszenátorra, aki többször nyilatkozott u»y előtte, hogy már Palágyi Lajos
helyett is Faragóra kellett volna bizni a szegedi színházat, de Faragónak küldetése volt
Kassán, a magyarság akkori végvárán és ezért
nem jöhetett Szegedre. Ma azonban, sajnos^ az
a helyzet, hogy Kassa végvár szerepét Szeged
vette át. Faragó egészen a legutolsó tavaszig
állt a cseh impérium alá keiüt kassai szinház
élén és őrállomását ©tak akkor hagyta el, amikor a csehek magyarsága miatt kiüldözték és
vagyonilag fön (tetették. A kérdés elbírálásánál
ez a szempont sem hagyható figyelmen kivül.
A másik szempont pedig az, hogy Faragó
Ödönnél alkalmasabb színigazgatót keresve sem
lehetne találni az országban. Kiváló színész,
kiváló rendező és kipróbált jó direktor.
Vele szemben áll Andor Zsigmond, aki az
újpesti színháznak és a vásárhelyi színháznak
az igazgatója. Olyan mult nem áll mögötte,
amely garantálná azt, hogy a szegedi színház
éién is meg tudna felelni, mert hiszen sem az
újpesti, 6em a vásárhelyi szinház nem nagy
szinház és Andor Zsigmond nagy színházat
még sohasem vezetett. Kétségtelen tehát, hogy
a két pályázó közül ki a hivatottabl) ?
Szemrehányás illeti a város tanácsát, amiért
a melléje rendelt tanácsadó-szerv, a szinügyi
bizottság meghallgatása nélkül érthetetlen sietséggel hozta meg elhibázott határozatát.
Etőre polemizál azzal az esetleges állítással,
hogy befejezett tények lennének, amelyeken
nem khet már változtatni. Befejezett tények
nincsenek. A tanács határozata elsőfokú határozat, amely ellen felebbezésnek mindig van
helye. Ha tehát .Andor Z-umond a nem jogerős határozatra támaszkodva bizonyos költséges intézkedéseket tett, ezért senki sem lehet
felelős és ez nem akadályozhatja
meg azt,
hogy a közgyűlés tetszése szerint határozzon.
I diiványozza tehát, hogy a közgyűlés oldja
fel a tanács határozatát és bízza meg Faragó
Ödönt a szinház vezetésével.
Wimmer Fülöp nagy figyelemmel és állandó
he'yesléssel kisért beszéde uián Balogh Lajos
bizottsági tag szólalt fel, zajos derültséget
keltve az egész közgyűlési teremben. Beszélt a
drágaságról, a buza áráról, de szavai állandóan
belevesztek az állandó derűs zajba. A derültség
azonban lassankint bosszankodást változott és
az elnök kényleien volt többször figyelmeztetni
a szónokot, hogy a tárgyhoz szóljon, de eredménytelenül, mig végre megvonta tő e a szót.
Balogh L jis azonban tovább beszélt, mire sz
elnök öt percre felfüggesztette az ülést.
A szünet alatt lecsendesedtek a kedélyek és

a zaj csak akkor ujult fel, amikor dr. Söreghy
Mátyás védelmére kelt a tanács előterjesztésének. Utána dr. Dobay Gyula következett, aki
személyes kérdésben szólalt fel. Elmondotta,
hogy nevével kapcsolatban egy hétfői lapban
hírlapi közlemények jelentek meg, amelyek
alkalmasak arra, hogy valódiságuk esetén lehetetlenné tegyék közéleti működését. Kijelenti,
hogy Andor Zsigmondtól a Palágyival kötött
szerződés megszövepezéseért pénzt nem kapott.
Felolvassa Faragó Ödönnek hozzája intézett és
ezt igazoló levelét. Ezután magával a kérdéssel
foglalkozik és a következő közvetítő indítványt
terjeszti elő: Oldja fel a közgyűlés a tanács
határozatát, adjon helyt a felebbezésnek
is
utasítsa a tanácsot, hogy a lehető legrövidebb
időn belül a szinügyi bizottság véleményének
meghallgatása után akár választással, akár
meghívás utján töllse be a szinház megüresedett
igazgatói állását.
Ezután dr. Tóth Imre szólalt fel. Aki figyelemmel kisérte a szinházügy fejleményeit —
mondotta —, valószínűleg csodálkozik azon,
hogy én is Wimmer Fülöp indítványa mellett
foglalok állást, mert hiszen eddig mindenben
és mindig homlokegyenest ellenkező álláspontot
képviseltünk. (Wimmer Fülöp: Igazolom . . .
Derültség.) Ez pedig csak azt bizonyítja, hogy
minden személyi vonatkozástól mentesen, kizárólag a város kulturális érdekeinek szem előtt
tartásával foglalkozom a szinház kérdésével. A
tanácsi javaslat szerint mqst nem a színházigazgatói állás betöltéséről, hanem egy szerződés
átruházásáról van tulajdonképen szó. Ez azonban helytelen felfogás, mert a szinház nem a
színigazgatóé, hanem a város közönségéé (általános helyeslés) és igy nem az igazgató, hanem a város közönsége rendelkezhetik egyedül
sorsa felett. A tanács határozata elsőfokú határozat, amely ellen felebbezésnek igenis van
helye. A helyzet ugy alakult, hogy Palágyi a
bírságolás uián, a felhívás ellenére sem tett
eleget szerződén kötelezettségének, hanem ő
maga akart megválni a szinház vezetésétől,
tehát a színigazgatói állás megüresedett és igy
a város tanácsára hárult a kötelesség, hogy azt
akár választással, akár megbízással betöltse.
Palágyi többé nem igazgatója a szegedi színháznak, a közgyűlés tehát szabadon dö.ithet és
döntenie is kell most. Rámutat arra, hogy
Faragó Ödön milyen óriási szolgálatokat tett
Kassán a magyarság érdekeinek és éppen
magyarsága miatt vesztette el a kassai szirhizzal együtt kenyerét, mig Andor Ziigmondnak
két színháza is van: az újpesti és a vasárhelyi.
Szeged város közönségének tehát a kulturális
szempontok figyelmen kivül hagyásával is az
a kötelessége, hogy Faragó ÖJön exisztenciáját biztosítsa. Csatlakozik Wimmer Fülöp indítványához.
Ezután Oaál Endre válaszolt a felszólalásokra.
Színtelen és a lényeget óvatosan kerülő beszédét zajos ellentmondások szakították meg. A
zaj végre is annyira megnövekedett, hogy szavat sem lehetett érteni. A nyugalom csak akkor
állt helyre, amikor befejezte beszédét. Az indítványozók az idő előrehaladott voltára való tekintetűi elálltak a zárszó jogától, az elnök pedig
szavazás alá bocsátotta a kérdést. Közben dr.
Szeles Jízsef harmincöt aláírással ellátott kérvényt nyújtott át az elnöknek, amelyben névszerinti szavazás elrendelését kérték. .
Az elnöklő Bokor Pai helyettes polgármester
először a tanács javaslatát bocsátotta névszerinti szavazás alá. Nem keltett nagy meglepetést, amikor a szavazatok összeszámlálása u án
kihirdet'e az elnök, hogy a tanács javaslata
mellett harminc, ellene pedig ötvenöt városatya
szavazott, tehát a közgyűlés túlnyomó többséggel elvetette az elhibázott tanácsi
határozatot.
Megtörtént szavazás közben az a szinte páratlan eset is, hngy a tisztviselőkar túlnyomó nagy
része is a tanács ellen szavazott, sőt maga a
tanács is leszavazta önmagát. A tanácstagok
közül az el tökön kivül jelen volt Btlogh Károly, Giál Eidre, Tasctiler Endre és Szendrey
Jenő. Oaál Eidre nem szavazott, Balogh Károly és Szendrey Jenő a tanácsi javastat ellen
és egyedül Taschler Endre szavazott a tanácsi
javaslat mellett.
Ai eredmény kihirdetése után szót kér ismét
Wimmer Fülöp és bejelentette, hogy indítványát vissavonva Dobay Gyula indítványához
csatlakozik, mert látja, hogy annak is tulajdonképen ugyanaz a célja, mint az övének. Csak
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azt kéri, hogy a tanács a lehető legsürgősebben
hivja össze a szinügyi bizottságot és döntsön
a kérdésben, mert a színtársulat hatvan tagja
nem maradhat hosszú Ideig kereset és kenyér
nélkül.
A közgyűlés igy egyhangúlag elfogadta dr.
Dobay Gyula indítványát és kimondotta, hogy
a felebbezésnek helyt ad, a tanács határozatát
feloldja és utasítja a város tanácsát, hogy a
lehető legrövidebb időn belül hivja össze a szin-

ügyi bizottságot és annak véleménye alapján
vagy választás, vagy meghívó utján töltse be
a színházigazgató megüresedett állását.
A rendkivüli közgyűlés ezzel végei is éri. A
mai határozatnak csak az lehet a konzekvenciája, hogy a tanács Faragó Ödönt hívja meg
a szinház élére, mert hiszen Andor Zsigmond
személye, aki Faragón kivül számításba jöhetne,
a közgyűlés túlnyomó többségének nem konveniál.

11.

A jogtalan toborzók
szabadlábra helyezésétr endelte el
a vizsgálóbíró.

(A Szeged budapesti tudósítójától.) Tiz nappal ezelőtt a budapesti rendőrség őrizetbe vette
a „Csocsó bácsi* korcsmájának mintegy huszonöt törzsvendégét lázadás bűntettének gyanúja miatt. A budapesti bünteitőtörvényszék
vizsgálóbírója mult szombaton délben u t a
végzést hozta, hogy a rendőrség által jogtalan
toborzás cimén előzetes letartóztatásba helyezett
Apor-Vogel Viktor vámfőtiszt, Zsíros János 27
omlás összevisszaságában szedte össze az állo- éves fog alkozásnélküli egyén, Ökrös Dezső 24
máson a katonai tárgyakat és még akkor rej- éves hentesseeéd, Bar/ha István 25 éves kerestette el lakásán minden különösebb cél nélkül. kedősegéd, Tóth Oyörgy 26 éves kőtörő,
A gyűjtés láza annyira elhatalmasodott lelké- Hauser Antal 29 éves magánhivatalnok, Kabos
ben, hogy mindent összevásárolt, vagy össze- Ödön 25 éves magánhivatalnok, Benkő Barna
szedett az állomáson és az állomás környékén, 22 éves pénzügyőri fölvigyázó, Borvári jtesef
ami kezeügyébe került. A nyitott kocsikat meg- 24 éves magánhivatalnok, Raad Barnabás fődézsmálta, utóbb már fel is törte néha a vago- iskolai hallgató és Ivacsov Ferenc 25 éves
nokat, a mozdonyokról és a vasúti kocsikról le- magánhivatalnok gyanúsítottak bűncselekmény
csavarta a megmozdítható alkatrészeket, teljes hiánya okából szabadlábra helyezendők.
lépcsőket rejtett el alkalomadtán és az összeA vizsgálóbíró részletesen megokolja e fölgyűjtött holmit rendszerint éjszaka, a sötétség
leple alatt szállította el lakására, ahol azonnal tűnést keltő határozatát és a jogi indokoknak
a többi közé rejtette. Az egész környék tudott egész tömegét sorakoztatja fel, amelyek mind
a mániájáról, Szekeres Ferencet senki sem tar- azt igazolják, hogy a rendőrség nyomozása
totta normálisnak, azonban senki sem vette tul- semmi olyan terhelő tényadatot nem produkál,
komolyan az egész ügyet és a hatalmas gyűj- amely alkalmas lenne arra, hogy a letartóztatott
fiatat emberekkel szemben a vád szerint feltemény ezért került ilyen későn napfényre.
hozott jogtalan toborzást meg lehessen állaAmikor megkérdezték Szekeres Ferencet, hogy pítani. Az elérés tulajdonképen bizalmas fölaz egéíz gyűjtésnek mi volt a célja, meglehe- jelentés nyomán indult meg, amely többek
tősen homályos feleletet adott. Beszélt valamit között azt tartalmazta, hogy nagy buzgalommal
arról, hogy a világégés emiiktárgyait óhajtotta foíyilc egy olyan fegyveres csapat toborzása,
az utókor számára „átmentenimivel
azonban amelynek kifejezett célja, hogy először a Bethlenfeleletei sok helyen összefüggéstelenek voltak kormányt távolítja el, azután leszámol a zsidókés arra sem tudott válaszolni, hogy a vasúti kal. A sok tanúkihallgatás révén a nyomozás
tárgyak mennyiben tartoznak a háború emlékei- semmi pozitív eredményt felmutatni nem tudott
hez, a rendőrségen valószínűnek tartják, hogy és hasonlóképen sikertelen maradt az a sok
Szekeres Ferencet valami erősen kifejlett klepto- házkutatás, amelyet a rendőrség a gyanabamánia kerítette hatalmába. Ezt a feltevést az is fogott egyéneknél tartott. Lefoglaltak az ÉMEtámogatja, hogy a nyomozás során egyetlen "ben összesen 18 gyalogsági és öt lovassági
olyan adat sem merült Jel, amelynek álapján Mannlicher-puskát és vagy nyollc ízuronytokot.
valami politikai vonatkozásra lehetne következ- Az ébredőknél tartoM házkutatás alkalmával
tetni.
Turchányi Egon áld'Jzópsp, az ÉME igazgatója,
Szekeres Ferenc e len — akit már át is ki- rendelkezésre bocsátotta a rendörközegeknek az
sértek az ügyészségre — lopás cimén indul meg összes szekrény- és fiókkulcsokai, de mindaz eljárás.
azonáltal voltak olyan f ókok, amelyeknek a
kulcsa nem került elő. A rendőrség ezeket a
Telefon:
Telefon:
fiókokat mind fölfeszitette, de nem találtak
lgazg. 258.
Pénztár 582.
azokban kompromitáló bűnjeleket. Előkerült
Szeptember hó 11-én, kedden
azonban a úázku'atás révén tiz recésüvegben
valami ismeretten folyadék, amelyről kiderült,
hogy gy*nus folyadék, könnyetfakasztó és tüszRegényes történet 6 felvonásban.
szentést elöidözö szer...
Azt még nem deríFőszereplő: H C L L f l N O ] H .
Azonkívül:
tették ki, hogy mit akarlak ezzel a gyanús
MARGARETTE
SCHLEGEL,
a
. H A N N E L E "
folyadékkal az ébredők.
főszereplőjével:
A vizsgálóbíró végzését egyébként dr. Schüszter Henrik soros ügyész vssátnap délelőtt fölfolyamodáesat támadta meg, ugy hogy a fogFilmregény 6 felvonásban.
ságban tevő gyanúsítottak nem kerültek szabadE l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.
lábra és add g mindenesetre fogva maradnak,
amíg a vádianács nem dönt ügyükben. A vádtanács szerdán délben foglalkozik zárt ülésben
W I R T H
ts
Ü V E G E S
ezzel az üggyel.
iHóoéPsznKOzbETC

Titokzatos a r z e n á l t találtak a Dobó-utcában.
(A Szeged tudósítójától.) A szegedi államrendőrség névtelen feljelentés alapján házkutatást tartott Szekeres Ferenc vasúti pályafelvigyázó Dobó-utca 48. szá n alatti lakásán. A
házkutatás meglepő eredménnyel végződött; a
kiküldött detektívek öt kocsirakomány különböző holmival tértek vissza és a holmi között
rengeteg katonai felszerelési cikk, nevezetesen
tizenkét kiló ekrazit, gépfegyver, töltények, gránátok, puskák és revolverek szerepeltek. Az eset
hire villámgyorsan elterjedt a városban és —
ami az utóbbi idők puccsokról és jogtalan
toborzásokról szóló híreiben leli magyarázatá' —
a tájékozatlanok azonnal összefüggést kerestek
az ébredő-toborzás és a Dobó-utcában talált
arzenál között. Mindenfelé izgatottan suttogtak
a szegedi rendőrség felfedezéséről, különböző
rémhírek keltek szárnyra, a nyomozás során
azonban megállapította a rendőrség, hogy a
különös eset mentes minden politikai vonatkozástól.
A névtelen feljelentés szombaion délelőtt ér
keze t a rendőrségre. Dr. Árvay Ferenc rendőrfogalmazó még aznap több de'ektivet küldött
ki Szekeres Ferenc lakására. Szekeres Feresc
meglepő nyugalommal fogadta a rendőrség kiküldötteit, akiknek első pillanatban az volt az
impressziójuk, hogy a rejtélyes ember várta
őket, vagy tudott a névtelen feljelentésről. Meg
fontoltan válaszolt a detektívek kérdéseire és
udvariasan nyitotta ki előttük lakása ajtaját. A
házkutatás alatt az egyik detektív őrizte a szobájában, a többiek pedig átkutatták a ház minden zugát.
A detektívek azonnal látták, hogy Szekeres
Ferenc házában van rejtegetni való. A fásszin,
a pince és a padlás ajtajat eltorlaszolva talál
ták, a szoba padlódeszkái is gyanúsan lazák
voltak. Rövid munka után a ház mindan zugából csak ugy özönlött az udvar közepébe a rengeteg holmi, amit rendszertelen össze-visszasághan találtak. Katonai lőfegyverek,
töltények,
szuronyok, telefonfelszerelési tárgyak, látcsövek,
revolverek, gyutacsok, gyujtózsinórok, gránátok,
srapnellek, hüvelyek, kulacsok, sapkák egész
légiója vegyült össze a különböző vasúti tárgyakkal, a sinszögekkel, a csavarokkal, kocsialkatrészekkel, üvegtáblákkal, petróleummal és
benzinnel lelt tartályokkal, különböző élelmiszerekkel% romlott hússal, cukorral, zsirral, szalonnával Volt Szekeres Ferenc gyűjteményiben
egy teljesen ép és felszerelt gépfegyver és tizenkét kiló ekrazit is, ami éppen elég lett volna az
egész alsóváros elpusztítására. A rejtekhelyek
kt akaritása után a detektívek ót kocsit töltöttek
meg a talált holmival, amit azonnal a rendőrségre szállítottak, ahol a katonai tárgyakat kiadták megsemmisítés végett a kaíonaságn k, a
vasúti felszerelési tárgyakat az üzletvezetőségnek, a többi holmit pedig a rendőrség bűnjelként lefoglalta.
A detektívek természetesen a rendőrségre kisérték Szekeres Ferencet és a feleségét is és
Árvay Ferenc rtndőrfogalma;ó azonnal megkezdte kihallgatásukat Az asszony állhatatosan
tagadta, hogy tudomása lenne az ura vészé yes
gyűjteményiről. Siró hangon panaszolta el, hogy
néhány év óta rettenetes az élete. Az ura mindent elzárt előle, valósággal éheztette. Megtörtént, hogy disznót vágtak és az egész disznó
ból Szekeres Ferenc egyetlen szál kolbászt üdott
át neki és azt mondotta, hogy annyi maradt
mindössze a disznótorból. A lefoglalt holmi között valóban tekintélyes mennyiségű romlott
disznóhúst, sonkát és kolbászt találtak, ami
arra enged következtetni, hogy Szekeres Ferencné igazat vallott, illetve, hogy Szekeres Ferenc a disznó húsát is elrejtette.
Szekeres Ferenc kihallgatása során elmon
dotta, hogy 1919. év óta „gyűjt". A gyűjtés
valósággal szenvedélyévé vált. A háborús össze-
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Telefon:
Telefon:
Pénztár 455.
l g a z g . 11-85.
Kedden és szerdán, szeptember U. és 12-én

Budapestet m t j t l ő z ő a n !
CSWK l« ÍVEN rEbÖLIEKNEK t
A szeptemberi sorozatos bemutatok legszebb műsora:

'

A cár táncosnője
(psvcnc.)

Szinmii az orosz jobbágyság idejéből 6 felvonásban.
Játszák

a cári

udvari

szinház

művészei.

Azonkívül:

Estélyi ruha k ö t e l e z ő
Zigotó, a b ő s z apa.
Angol
Híradó.
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ölapónban megkezdték a helyreállítás
munkáját.
Pekingi jelentés szerint Japán elpusztult
területén a helyreállítási munka megkezdődött.
A vasút és táviróösszeköttetési részben megjavították.
Kanton és Hong-Kong között tengeri kalózók
hatalmukba kerítették a Hing Cnang gőzös
angol kapitányát és tisztjeit és 20000 dollárt
elraboltak. A kalózok még két matrózt és
kilenc kínai utast is elfogtak, akidet csak váltságdíj ellenében akarnak kiadni.
KÜLÖN MÉRTÉKOSZTÁLY I
DIVAT CIPŐKÜLÖNLEGESSÉGEK !

1 felvonásos burleszk.

1 felvonásban. — Egyidejűleg:

Legújabb aktualitasok.

Előadások:
idő esetén

A téli h e l y i s é g b e n 5 ó r a k o r , k e d v e z ő
7 é s 9 órakor a nyári
helyisigben.

Minőségben, árban, szépségben
utólérhetetlen a

Robitsek-Cipő

Fekeíesas-uica 16.
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