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JA Reggel tudósítójától.) Szombat este óta 
Fiain Ferenc óm két társa, Robula Titusz és dr. 
Szenn re Fala, a Budán levő pestvidéki ügyész
ség fogházának lakói. Azóta a hatalmas igaz
ságügyi nalota mind a négy sarkára rendőri 
posztot állítottak. Fölkerestük Richler Ferenc 
fogházgondnokot vasárnap reggel, aki kérdé
sünkre elmondtál. hogy mind a húrom fogoly 
türelmesen töltötte a vasárnapra virradó éj
szakát, jót aludtak, egyiknek. sem volt semmi 
különösebb kívánsága. Vasárnap reggel a reu-, 
de s napi rapporton részt vett, a három uj fo
goly is, de a fogházgondnok velük külön tar
totta meg a kihallgatást, nem a többi foeoly 
csői,őri iában. Fz alkalommal sem volt Fiai 
néknak semmi kívánságuk. \ fogház bejáratá
hoz vezető törvényszéki folyosóit ott Jetig az a 
plakát, amelyet még augusztusban függesztet
tek ki, amelynek eime:

HIRDETMÉNY
A RÖGTÖN BÍRÁSKODÁS KORLÁTOSA-

’ SÁRÓL
Arról szór! ez a hivatalos plakát, hogy a mi

nisztérium 1923 augusztus H-án 300(14/1923. M. E. 
szám alatt a korábban kihirdetett staíé iális 
eljárást csak l:ét bűncselekményre éspedig a 
lázadás bűntettére és ti gyújtogatásra tartja 
fönn. Ez a rendelet még ma is hatályban van 
és éopen ez az oka annak, hogy

Ulainék ügye ezidó szerint a statáriális 
eljárás szabályai szerint folyik.

Dr. Mészver Tivadar budapesti kir. ügyész, 
az l: la in-féle bűnügy referense, vasárnap reg
gel valamivel 10 óra előtt megjelent a pest
vidéki iig.xí'.zscg vezeíő.iénél. dr. Sárospataki/ 
József főügyésznél és bejelent'tte, hogy a 
p*stvidéki  fogházban letartóztatott ( Iáin !•’<■- 
reneoi és tár nit lázadásra való szövetkezés 
büntette tinién ellenük folyó statáriális bűn
ügyben kívánja kihallgat ni. Abban állapodtak 
meg. bog.. <•• kir. ügyész nem vezetteti maga 
elé foglyokat, nem akarják, hogy ;i hivatali 
szobába való átkisérés alkalmával bárki' t I is 
találkozhassanak, hanem úgy döntöttek. hogy 
az ügyész nwpy föl a fogház IF. emeletén lenti 
cellákba és- mindegyik gyanú sitid tat a maga 
külön cellájában hallgatja ki. Tiz órakor kezdte 
meg ,|r. \1fszaier Tivadar a kihallgatásokat. (

I gynneítbon az időben a liiulaoesli büntető- 
törvényszék M a *•  k ó - u lei i i fo I .v o s ó j á n m eg j e I e 111 
Idáin Ferenc felesége Jiobula Tituszáéval es a. 
kél itri,asszonyt dr. Jfe.llebranlh János ügyvéd 
ki lauzolta. Dr. Sztrache Gusztáv kir. főügyészt 
keresték, hogy beszélgetési engedélyt kérjenek 
letartóztatott férjeikkel. ])r. Sztrache . fő
iig' ész nyomban fogadta őket és kérésükre 
kiállította a beszélgetés! engedélyeket. Szóbeli 
meghagyása, az volt a hölgyek számán-, hogy 
a beszélgetést lehetőleg rövidre fogjak es 
egyébről, mint egészen családi termesze*ii  es 
töltetlenül szükséges Ilyenfajta dolgokról es
ketik csupán szó. A bűnügyről vagy ezzel kap
csolatos egyéb témáról nem beszélgethetnek. 
Ez alkalommal dr. Hellebranth János ügyvéd, 
mint Bobula Titusz védője, a maga számára 
is kért ilyen beszélgetési engedélyt, de ezt a 
főiig} ész megtagadta.

Statáriális bűnügyről vim szó, a terhelt ék
nek ügyészi kihallgatása még meg sem tör
tént, a védő tehát még 17’ügyelet mellett 

sem beszélgethet vé ’encével.
A két feleség a Markó nt*  óból autóm nthaj- 

hitoti. a pefltviüóki törvényszékhez és a Gyors
kocsi utc.álian levő fotriiázhe Iára Ion át a gond- 
Róka irouáliau jelenil<eztek dr. Sztrache fő

ügyész beszélgetési engedélyével. Ráchter Fe
renc fogliázgoadnok jelentést tett a hölgyek lá
togatásáról di-. Mészner Tivadar kir.. ügyésznek, 
aki kijelentette, hogy csak az ö jelenlétében 
történhetik meg a foglyokkal való érintkezés.

A Reggel munkatársának alkalma volt, hogy 
I iáin Ferenc és Bobula Titusz feleségével 
rövid ideig beszélgetést folytathasson. Dr. 
Fiain Ferenené elmondta, hogy a beszélgetési 
engedély*  nemesük <a maga számára kapta meg, 
hanem a kisfan.ya számára is. Meggondoltam 

mondja Ehiinué —. nem hoztam ide a kis
lányunkat, nem akarom, hogy itt lássa az 
apját, inkább elküldtem a templomba. Richter 
Ferenc fogházgondnok erre fölkalauzolta 

I Iáin dr. feleségét ;i fogház. IV. emeletére, 
hogy a la szélgetést lefolytathassák. Itt újra 
figyelmeztették illőimét, hogy az ügyről nem 
beszélgethet és a beszélne* ’s időtartama nem 
lehet több egy 'negyedóránál.

Bobula Tituszaié sokkal nyugodtahh és tü
relmesebb. AJ u nka társunknak kijelentette, 
hogy- ez az ii-y csak a’z első percekben váltott 
ki n'agyobb izgalmat nála. Most már teljesen 
nyugodt és amerikai fölényességgel nézi a dol
gokat és várja <i fejleményeket. Méltatlanko
dott, hogy lTrjéncl; védőügyvédjét nem enge
dik a védencéhez. Nem baj. mondta, az igaz
ság azért mégis csuk kiderül. Különben is, én 
egy bizonyos magasabb filozófiai nézőszögből 
szemlélem a dolgokat, és hitem és meggyőződé
sem az, hogy nem kell semmitől sem tartanom, 
mert hiszen nem történi semmi olyan, ami 
miatt aggódnom kellene. Bobula Tituszné, aki, 
amint ismeretes, egy amerikai .milliárdos 
leánya, nagyon egyszerűen öltözve jelent, meg 
a. foga'*/irodában  és 4—5 apróbb csomagot ho
zott a férje, számúra.

lidetellett vagy 2(1 perc és Cinin felesége 
még mindig nem téri vissza. Bohulan**  meg
jegyzi. Imgy 1 iirelmesen vár, akar egy órát is, 
legalább reménye van arra, hogy ö is iiosz- 
szabb ideig beszélgethet, a férjével. De csak
hamar jön a küldönc, hogy Bobula felesége 
is mehet a IV. emeletre.

Ailright! - mondta és mosolyogva, nyu
godtan indul a lépcsőház ele.

Dr. Mészner Tivadar délután 2 órakor fe
jezte be l’lain Ferenc és kel tyrsának kihall
gatását. Ezt követőleg A Reggel munkatársa 
hosszabb beszélgetést folytatott a nyomozást 
végző 1 irályi ügyésszel, aki kérdéseinkre a kö
vetkezőket mondta el:

— Al.-ii működésemnek végső eredménye az, 
hogy

a terheltek részletes kihallgatása után úgy 
Fiain Ferencet, mint Bobula Tituszt és 
dr. Szemére Bélát a magam részéről is elő

zetes letartóztatásba helyeztem.
Erről az intézkedésemről nem Részi tettem, 
írásos végzést, mert az ügy a statáriális el
járás szerint folyik, ahol pedig semmi Írás
beliség nincsen. A terheltek ezt az intézkedése
met tudomásul vették, mert hiszen nincs is 
ellene semmiféle jogorvoslatnak helye. A bűn
cselekmény, amely miatt az eljárás a röglön
bíráskodás szabályai szerint folyik, lázadásra 
r dó szövetkezés büntette. Erre iónnál még 
most is a slatáriálii; eljárás. l)o, hogy Fiain 
F( rcne és társainak bünpöro végeredményében

a röytönílé'ő bíróság elé kerül-e főtárgya- 
iái ra, azt még eldönteni korai lenne.

Sok olyan körülmény játszik közre, amely 
azt mutatás, hogy végeredményében a. rendes 
büntető eljárás szabályai szerint kell maid ezt 
az ügyel tárgyalni, Csak egyet, említek és 
ez l'lain mentelmi joga. Tettenérés esetén a le-

Az orvos dilemmája
At dicsőséges Shaw Bernát szerint a dok

tornak néha keserves dilemmái lehetnek*  
igy például férfiúi önzése és orvosi köteles
sége között kell választania, ha egy beteg 
piktor feleségét szereti és tőle függ, hogy az 
alkalmatlan l’érj természetes halállal meg
hal-e vagy pedig az ő révén meggyógyul. 
A régi világból ittmaradt néliányan még 
emlékezünk az orvos régi dilemmáira, amik 
nemcsak a szerelem és a kötelesség között, 

a kötelességen belül is fölmerülhettek és 
eroikus lelki harcokat olvashattunk az or

vos gondoktól dúlt arcán, midőn a beteg 
ágya mellett a kórképek közt kiigazodni 
próbált. Ma nem Sir Colenso Ridgeon, de 
Csilléry fog-, Bcnárd házi- és Szemere gyer
mekorvos szenvedik a dilemmákat és az 
ő komplex lelkűkben nem gyógyászati el
vek, hanem világnézletek konfliktusait dé
rit heti föl a költő. .Emlékezünk, hogy a 
kelenföldi puliiiki’ni körében világhírű házi
orvos, Sir Augustin Benard, mily, viharzó 
csatákat vívott tulajdon lelkiismeretével*  
amíg kétségtelenül meg tudta állapítani, 
hogy hőstetteiért nettó kétszázötven lioldnyi 
vitézi birtok illeti meg őt. És ki no ismerné 
Sir Andrew Csilléry dilemmáit, a több asz
taltársaság körében világhirii fogászét, akit 
nem az odvas fogak kihúzásának vagy betö
mésének kétágú problémája gyötört, hanem 
az a legmagasabb áldozatkészségből kifa
kadt gond, iiog.v melyik odvas miniszteri 
széket plombálja bo önmagával. Es ime, 
Szemete Béla, aki egyenesen Hubától dege
nerálódott, hogy kisdedek bélhurutján tul- 
emelkedve. egy ország betegágyánál meg
ismerje azt a számára tragikus dilemmát, 
hogy a magyarországi zsidók kiirtására öt, 
aki tudománya révén rokona a halálnak, 
vagy Gömböst, aki vezérkari korából isme
rőse, jelölte-e ki a sors miniszterelnökül! 
Hol vannak már az embergyógyászat szű
kös problémakörétől a mai napok orvosai, 
ó kedves Sir Colenso Ridgeon! Országokat 
és társadalmakat gyógyít az orvosi tudomá
nyok igazi hérosza s a dilemmák nem abból 
szövődnek, hogy mi módon lehet egy beleg 
suszterből egészséges cipészt sikeriteni, ha
nem a tragikus kérdéseknek abból az em
berfölötti komplexumából, hogy Magyar
országon hány minisztert, politikust és zsi
dót milyen halálnemmel és kinek kell 
megölni, hogy a közép útból csupán az arany 
maradjon meg és a nemzet testén Bethlen 
helyett dr. Szemere fakadjon ki, mint tisz
tító kelevény. A hivatásuknak élő, hah) dok
torok dilemmája, kedves Shaw Bernát, az 
igazi nagy doktoroké ma az, hogy a zsidó
kon kívül nem koll-o esetleg a többi ma
gyarokat is kiirtani, hogy a három doktor 
és vidéke lehessenek a legnagyobbak s em 
nek a dilemmának a megoldása ;zért mér-*  
hetet lenül fontosabb, mint a r jr.\ dileun 
máké, mert ez a. megoldás jelenti majd egy 
ország megváltását: ha egyszer meglesz az 
a Magyarország, amelyben ők a legértéke-*  
sebbek, akkor tulajdonkénen az egész faj
védelem is meg vau oldva, mert abban al 
Magyarországban rajtuk kívül csak azok 
maradtak életben, akiknél ők löbbet érnek 
és ez a megmaradt faj nem lesz olyan szá
mos, hogy védelme valami tulnagy fejtörést! 
igényelne. Ez a faj bőven el lesz látva mi
niszterségekkel, részvénytársaságokká 1, ex-*  
porttal, importtal, vezérigazgatóságokkal és 
vitézi telitekkel, emi a fajra nézve tehátl 
megsziinnok a honfibú betegségokozói, ez a 
faj tehát tökéletesen egészséges lesz: ipje, ez 
az orvosok uj (liléminirjéuiak gyönyörű meg-*  
oldása.
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tartóztatás még foganatosítható a képviselővel 
szemben, do uhhoz, hogy tárgyalásra bocsás
suk az ügyet, már szükséges a mentelmi jog 
fölfüggcsztése és ezen fölül újból szükséges a 
mentelmi jognak ismételt föl függeszt é.se, hogy 
a kiszabandó büntetést l Iáin képviselőn végre 
is hajthassuk. Annyit mondhatok, hogy amikor 
a bünpör iratai alapján megismertem az 
ügyet,

csodálkozással gondoltam arra, hogy mi 
mindent összeírtak az újságok, rengeteg 
sok olyat, ami a bünpör aktái között egy

általán néni szerepel.
A magam részéről a további nyomozási mun

kálatokat már be is fejeztem. Holnap reggel 
részletes szóbeli jelentést teszek dr. Sztrache 
főügyésznek és javasolni fogom, hogy dr. 
liláin Ferenc. mentelmi jogának fdlfüggésztésc 
tárgyában, a perrendtartás rendelkezéseihez 
képest, küldjük el a megkeresést, mert addig, 
amíg a mentelmi jog fölfüggesztve ninos, alig 
folytathatjuk érdemileg az ügyet. Kimondotta 
még dr. Mészner kir. ügyész, hogy dr. UÍain 
Ferenc a rendőrség előtt kategorikusan meg
tagad la a vallomásléteit.

Ma azonban megváltoztatta ezt az elhatá
rozását és a kir. ügyész elqit az egész 
ügyre vonatkozólag részletes vallomást tett.

Ulain Ferenc vallomása az ügyészségen
"A Béggel munkatársának sikerült úgy Ulain, 

mint a másik két letartóztatott mai vallomásá
ból több érdekes momentumot megtudni. Dr. 
Ulain Foronc kihallgatása elején tiltakozott a 
letartóztatása ellen. Azt mondotta, hogy ez 
merőben törvénytelen, már nemcsak azért, 
mert ez mentelmi jogának flagráns megsér
tése, hanem azért is, mert öt büncselkménynek 
sem nyomatékos, sem alapos, sem semmi fele 
egyéb gyanúja nem terheli. V, tárgyban elmon
dotta még azt is. hogy amikor a detektívek es 
a rendőrség kiküldöttei őt Hegyeshalomnál 1c- 
igazoltp.tták, akkor önként adta át a bajorok
kal kötendő szerződési tervezetei, mire a de
tektívek udvariasan kijelentettek:

— A képviselő ur szabad, mehet, ahova akar, 
tehet, amit akar!

Én — vallotta Ulain — erre
saját elhatározásom hói megszakítottam az 

utamat,
visszajöttem Pestre és csak utólag. mentelmi 
jogom megsértésével, állítottak elő a rendőr- 
iségre és tartóztattak 1c.

Az ügy érdemére vonatkozóan kijelentette 
Ulain, hogy ez év tavaszán ő már járt kint 
Bajorországban.

Beismerte azt is. hogy ez alkalommal Lu- 
dendorhal és Hitlerekkel tárgyalásokat 
folytatott egy bajor-magyar szövetség lé- 

tetjifés® érdekében.
:A tavaszi megbeszélések azonban nem juthat
tak olyan stúdiumba, hogy ennek a megálla
podásnak a megvalósitása komollyá válhas
son. Hónapok teltek el, amikor egy alkalom
inai Bobula Titusz lakásán találkozott Döhmel- 
tel, aki saját inieialjvájából gondoatát. Beszél- 
bajor-ni agyar szövetségnek gondolatát.. Beszél
getéseink során meggvö ődtem arról, hegv en
nek a Döhmelnek az információi teljesen meg
bízhatók, tökéletesek, mindenben azonosak 
azokkal az információkkal, amelyeket, én 
annak idején személyesen tavaszi bajor
országi tartózkodásom alatt szereztem. Hz kel
tette föl bennem a bizalmat Döhmel iránt, 
el annyira, hogv a tárgyalásokat a szövetkezés 
kérdésében folytattam veié. Ez alkalommal 
Bobulán kívül még dr. Szemere Béla is részi
vett. a tanácskozáson. Döhmel kívánsága volt 
az, hogy én menjek ki személyesen Mün
chenbe és ott folytassam a tárgyal ásókul. 
Ugyancsak ö javasolta azt, hogy készítsünk itt 
egy szerződéstervezetet, amelyet én azután a 
bajoroknak odakint megm itathatok. Ezt azzal 
■forszírozta, hogy ha í m ii;él mennék ki, az itt
honi tárgyalásokal és t inácshozásokat a bajo
rok nem méltányolnák kellőképem így készült 
el azután a rendőrség által lefoglalt szerződés
tervezet. Kiiotenti i Iáin, hogy ezt a szerződés
tervezetet Döhmel, aki 1 ml>.abaÖli.g ogyszarii 
kercskedosegéd. fogalma: iq. A maga részéről 
ezt a szerződési tor vendet komolytalan és naiv 
munkának Ítélte.
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KÁVÉPÓTLÉK!
Mert egyharinaddai kevesebb ssxük- 
ségeSf.avilnt bőronel^ más pó'aftáwábót 
Győződjék meg, hogy a szemeskávéval is 

egyenrangú’.___________ ________ K • __

LEGJOBB LEGOLCSÓBB

Nem is Írtam alá.
Azonban a kihallgatást. végző kir. ü^-ésv to
vábbi kérdései után dr. Ulain Ferenc beis
merte, hogy ennek a szerződési tervezetnek

az első példányát mégis csak ellátta nevé
nek arái fásával, majd azt vallotta, hogy ezt 
a példányt még elutazása élőit összetépte, 

megsemmisítette.
Ezzel is dokumentálni kívánta azt. haay az 
egész szerzödésterrezeinek különösebb jelentő
séget nem tulajdonított.

Meglepő része Ulain vallomásának az a vé
dekezés. umellj.?! a teljes .jóhiszeműséget akarja 
igazolni. Egész kísérletezése — mondotta — 
hazafias célzattal és becsületes szándékkal tör
tént. Ilangsulyozzu, hogy azzal az elhatározás
sal indult útnak Bajorországba, hogy ott min
den irányban orientálódik, adutokat gyűjt és 
lehetőségeket megfigyel és akár megállapodást 
kötött volna Hitlerekkel vagy másokkal, akár 
nem, vissza.jövet első dolga és kötelessége lejt 
volna az, hogy ^járásáról, tárgyalásairól, ered 
menyeiről vagy eredménytelenségeiről ponto
san és kimerítően referált volna a magyar kor
mánynak.

Azt mondja, hogy soha semmiféle alkalom
mal szóba se került a magyar kormány erő
szakos eltávolításának a kérdése és célzafos 
valótlanságnak nyilvánítja azt, mintha <i a 
kormány ellen piu-csot akart volna végre

hajtani.
Egyébkéut az egész ügyet

közöli égé.;, npí’.d prí»-’«fiKr '.■■ ’U'k 
minősíti és védőjéül dr. Sürgőik Gyula ny. 
táblahiró, ügyvédet kérte iöi,

Bobula megtagadta a tallomáit
Bobula Titusszal Mészner Tivadar dr. nagyon 

röviden végzett. Ez a terhelt, arra való hivat
kozással, hogy ő amerikai állampolgár, meg
tagadott minden vallomást. A kir. ügyész ki
jelentette előtte, hogy a bűnvádi pörrendtartás 
erre jogot ad neki és igy vallomástételre nem 
is kényszv.rilheli. Figy elmeztette azonban, hogy 
a vallomás megtagadása állal semmiféle, előnyt 
nem nyerhet, sőt hátrányára válhat, annyiban, 
hogy a mentségére szóló adatok nem kerülhet
nek a hatóság elé. Bobula Titusz erre azt vála
szolta, hogy jól van, hajlandó vallani, de csak 
egy feltétel alatt:

ha a kihallgatásához meghívják az ameri
kai követséget.

Ha q követ megjelenik, akkor vall. Ezt a ké
vését a ionban az ügyészség elutasította, mert 
ezt vi-jzoul a bűnvádi pörrendturlás tiltja, meri 
a terhelt kihallgatásánál senki jelen nem lehet, 

tizemére Béla. dr. magisméUiíie, u rendőrség 
előtt tett SBiikszuvu vallomását, illetve az ottani 
vallomásáról fölveti jegyzőkönyvet jóváhagyta. 
Ennek az érdemi része meglehetősen sovány. 
Általában tagad és csupán olyan detai lukra vo
natkozó lmismerés van benne, amelv a lényeget 
alig érinti. Szeini re dr.-nak a fővédekezcse az, 
hogy az egész ügyről neki, jóformán tudomása 
sincs, a bajorokkal kötendő szerződé,árvezc.lel 
aláírta, mert azt r.yy kívánták tőle, annak tar
talmat nem is ismeri. Jelen volt, ugyan, amikor 
Döhmel Utáninál tárgyalt, de a beszélgetés 
németül folyt, ö pedig németül egyáltalán nem 
tud. Amikor elé.ie.íórt;ik a szerződés magyar 
szövegét, kijelentette Szemére Béla, hogy ap 
nak a/.l a pontját,

amely a magyar kormány ellen szül, 
most hallja először, mert uinidőu Bobula tolmá
csolta az alá í rásnál a szerződés szövegét, akkor 
ezt a pontot nem ismertettek elqtte,

Nincs halállista az iratok 
között. — Az Eskütt-iigy 
aktáit sem foglalták le.

A napilapok az l Iáin féle ügy kapcsán meg
emlékeztek arról, hogy a rendőrség lefoglalt 
egy olyan nét'luj.,1 romot, amelyen- előkelő po
litikusok, közga.zdásnok és a 
egyéniségeinek a nevei voltak 
úgy közölték, hogy a yuits tervezői 
akarták tenni láb aléil. Kérdést 
irányban ur. Mészner Tivadar kir. 
aki mosolyogva ezt válaszolta:

— Ilyen lista nincs a bünpör 
Van egy névlajsí rom, amely re 
Írással harminc nevet róttak s 
szeletet Döhmeltiél foglalta le. a 
büjipör irula inak Imim ágú szerint 
bw Döbmel olyanféle vallomást

közélet, vezető 
fölsorolva és 

( ?( fi el cl 
inlózltiiik ez 

ügyészhez, 
iratai között. 
hevenyészett 
ezt a jmpir- 
reiidör.-ég. A 

e. tekintet
telt, hogy

ezeket a nevekül ö régebben ogy politikai 
egyesület helyiségében szerezte valami Kis 
Lajos uovü egyéntől, de hogy kicsoda, ez a Kis 
Lajos, arra vonatkozóan semmilele közelebbi 
adatot megjelölni nem tudott. Van még egy 
névjujntroiu az iratok között, luundotta dr. 
Mészner ügyész és

ez a puccs végrehajtása után alakítandó 
uj kormány miniszterei uek a nevét tartal

mazza.
E tekintetben dr. Szeműre tett vallomást és 

úgy magyaráznál ja n nála lofogialt név
lajstromnak a keletkezését, hogy 1921-ben k- - 
szült ez, amikor Bobulával arról beszélgettek, 
hogy egy nagy keresztény bankot kellene itt 
alapítani. E körül való tervezgető útik során ;< 
közgazdasági élet, megreformálásáról volt szó 
és diskurálgatí.ak afelől is, hogy ogy nagy 
rendszerváltozás yse.t/n a kopmányzutiiak is át 
kellene alakulnia és hevemyószve pariira ve
tették. hogy festene akkor a kormány. Azt 
mondják uzonbau, hogy ezt a cédulát méí> 
1921-ben írták...

Megkérdeztük dr. Mészner ügyészi arról is, 
hogy mi igaz abból, hogy az egész i :..(>i 
az Esküit-félc bünpör miatt inauguráiiákl 
Igaz-e uz, hogy az Ulain Epreim lakásán 
natositofi házkutatás alkalmával az Esküi!- 
T.ajos-féle bünpörre vonatkozó iratokat is l<- 
foglollák.'

A kir. ügyész válasza ez volt; Ugyan bérei.', 
ez fantazmagória. Az egész bünpör össz< ■; 
jegyzőkönyvei egy betilt sem tartalmaznak az 
Esküit-féle ügyről és

az Eskütt-ügyrc vonatkozó iratok egy
általán nincsenek lefoglalva.
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Kitler iseoi sebesült meo
Ludendorffot szigorú fölügyelet alatt tartják
' München, november 11.

A törvényellenes szervezetek feloszlatása a 
München tol (leire levő területen folyamaiban 
van. Az erre vonatkozó parancsot véderő
csapatok nagy nyomatékkai hajtják végre. 
Hitler tegnap estig egy Hosenhelm közelében 
levő parasztházban tartózkodott. Azok a hírek, 
hogy uz Ernarol-csapat emberei Kosenheim- 
bán Hitlerrel együtt működnek, valótlanok.

Hitler nem sebesült meg. Leesett é3 jobb 
válla kificamodott.

Általános feltűnést keltett, hogy Luden- 
dorllot szabadlábon hagytak. A tényállás azon
ban ez:

Lndendorfl*  úgynevezett becsületbeli fogság
ban van, vagyis tartózkodási helyét maga

Erős leszek és beszélni fogok ...
(A Reggel tudósítójától.) A Fáik Miksa-utca 

30. szám alatt egy IV. emeleti gyönyörű utcai 
lakásban laknak Ulainék. Szép, feketeszemü, 
feketehaju asszony a képviselő felesége. Tüze- 
nes, határozottan védelmezi a férjét, akiről ra
jongással, bámulattal beszél. Férjét igy említi 
mindig: „Ulain**.. .

— Foglalniatn sincs róla, miért folyik clle-io ez a hajsza.
— mondja elkeseredetten. — Még az utazásáról sem tud
tam előzetesen. Sohasem szokta velem közölni, hová meny, 
mit cselekszik. És én nem is kérdeztem tőlo soha. Gyakran 
szokott Németországba utazni, hiszen onnan van minden 
szebb dísztárgyunk . . . Én azt hiszem, hogy valnmifélo 
azsán provokatörök beugratták. Idegen kémek lehetnek a 
dologban . . .

11.a pszód ikusan, szinte lázas izgalommal beszél tovább 
fiain né:

— És különben is. hát mit tett az én urarat Én semmit 
nem tudok, csak amit a lapok imák, rettenetes, szörnyű 
dolgokat... llat mi az a memorandum? Lehetetlen, hogy 
azt Ulain csinálta volna, együtt ezzel a két omborrel! 
És bármit is tett ülain, mindent tiszta, önzetlen hazaílság- 
hó! tett, amiből neki soha semmi előnye nem volt! Ezzel 
a német barátsággal is csak Jót akart. Segíteni ezen a sze
rencsétlen országon. Meri, hiába, nekünk csak egyetlen 
barátunk van ezen a \ Húgon < - ez a német.

Lángol az arca, amikor mindezt mondja Ulaln Fcrencné. 
l’jra visszatér a szövetségi szerződéstervezetre:

— Nem lehet ez komoly dolog, kérem. A bajorok a *

Három újabb letartóztatás a puccs ügyében
(A Reggel tudós;lójától.) A főkapitányság 

vasárnap is folytai iu a nyomozást az Ulain- 
féle pite.•-ügyben. Az esetleges rendzavarások 
meggátlásáru
úgy a rendőrség, mint a budapesti helyőrség 

késze n 1 ét ben in aradi.
Megerősitctt rendin őrjáratok cirkáltak a fő

város egész területén és gondoskodás történt 
arról is, hogy a rendőrség a katonasággal ál
lamié összeköttetésben álljon. A főkapitánysá
gon őrizetbe vett egyének közül ina

Amerika nem foglalkozik 
többé etikai ügyekkel

Paris, november 11.
A „Ncwyork llcrald" washingtoni jelentése 

fzerint az Hgyeült . .Hantok, miután Francia
ország llughes államtitkár javaslatait n jóvá
lóteli kérdés ren’dezeso dolgában kétszer vissza
utasította, folytatni akarják azt a politikájukat, 
hogy

nem foglalkoznak többé az európai ügyekkel.
A külügyminisztérium és n Fehér Ház szemé
lyiségei nyilvánvalóvá akarták tenni, hogy

Franciaországot teszik felelőssé a tárgyalá
sok félbeszakításáért.

minthogy Poinearé, noha llughes terveit elv
ben elfogadta, olyan korlátozásokat követelt, 
amelyek minden szakértői tanácskozást céllá- 
latinéi tellek volna. Fölmerült az az indítvány,

választhatta meg, de természetesen szigorú 
fölügyelet alatt áll. •

Az utcákon, különösen az óvárosban nagy 
eniberíömeg hullámzik. A Karls-Platzon és a 
környező ideákon folytonos csoportosulások 
vannak. A Königs- Platzon délben nagy csoport 
diák gyűlt egybe. A belvárost őrség ziírja el és 
további óvóintézkedések is történtek.

Incidensek eddig nem fordultak elő.
Kahr fölhívást bocsátott ki, amelyben hang

súlyozza, hogy olyan törekvések, aminők a leg
utóbbi napokban megnyilvánultak,

biztos összeomláshoz kell, hogy vezessenek, 
mert utópiákon nyugszanak,

még ha hazafias irányuk kétségtelen is.

maguk dolgával sokkal inkább el vannak foglalva, mint
sem hogy ráérnének még velünk is törődni.

Majd emelt hangon ezeket mondja:
— Különben Is, az nem lehetséges, hogy Ulaln és a 
másik kettő egyedül vett volna részt ebben a haza
fias mozgalomban. Mögöttük egy egész tábor áll

ugyanazzal a céllal.
A’t »t hiszem, hogy csak 6k hárman tervezték volna ki 

ezt a német szövetséget. . .
A kormány fegyveres eltávolításának tervére, a láza

dásra terelődik a beszélgetés.
— Nem hiszek én ebből semmit -- mondja Ulainné. — 

-I kormány halálos ellensége az uramnak, ez az oka min
den nek.

Éppen olyan rénilátás ez, mint a zsidóké, akik azt 
hiszik, hogy l lain pogromot tervezett.

A leghatározottabban kérem, írja meg, hogy ebből egy 
szó sem igaz. «

Ulaln sohasem akarta bántani a zsidókat. Én magam 
Is megérteni a maroknyi zsidóság rengeteg szenvedé

sét és ml soha az 6 kiüldözésüket Hj-tn kívántuk.
A jövő lehetőségei nagyon kínozzák Ulain Ferenc fele

ségét .
— Látom már, hogy az ellenségei mennyire örülnek a 

vesztének — mondja szomorúan. — És mégsem tudom 
hinni, hogy elitéljék, hogy K> évre is elítélhessék ... Mert 
én, ha csak egy gyönge asszony is vagyok, de

akkor nagyon erős leszek és beszélni fogok ..,

Döhmel Frigyes bajor kereskeilősegéilct, 
Gaál Józsefet és Vikár Bélát, az Ébredő 
Magyarok Egyesületének tagjait letartóz

tatták.
és átkisértek a pest vidéki királyi ügyészség 
fogházába. Döhmel bajor „diplomataként**  vett 
részt az összeesküvésben. Gaál és Vikár ellen, 
akik az ébredők szélsőséges tagjai közé tartoz
tak és már löbbizben szerepeltek a rendőrségen, 
az ti vád, hogy a Szeincrc-körben megtartott 
gyűléseken állandóan rósztvettek és a lázadás 
elökészilesében tevékeny szerepet játszottak.

hogy Amerika immár követelje Francia
országtól háborús adósságainak mielőbbi 
rendező él, a kormány azonban elhatározta, 
hogy ezt a fizetést pillanatnyilag nem fogja 

követelni.
A hivatalos tényezők fölfogása az, ho,rv ilyen 
követelés előterjesztése fölösleges feszültséget 
idézne elő és nem járna eredménnyel.

Véres zavargás a Huhr-vidéken
Düsseldorf, november 10.

A Iiuhr-vidék több városában ma a munka
nélküliek tüntetéseket rendeztek. Gelsen- 
kirchenből e.s Maliimból fosztogatásokat jelen
tenek. A Konsolidation-tárna munkásai be
nyomultak az igazgatósági épületbe és bántal
mazták az igazgatókat.

Az odasiető rendőrség lőfegyverét hasz
nálta; 7 ember meghalt, többen megsebe

sültek.

Nem hívták össze 
Ulain ügyében 

a mentelmi bizottságot 
Scitovszky Bála, a nemzetgyűlés elnöke 

nyilatkozik A Reggelnek
(A Reggel tudósítójától.) Ulain Ferenc letar

tóztatásával kapcsolatban olyan hírek terjed
tek el, hogy a kormány Ulain kiadatása ügyé
ben sürgősen összehivatja a mentelmi bizott
ságot és a Házat is.

E hírek dolgában A Reggel munkatársa a 
legilletékesebb helyhez,

Scitovszky Bélához,
a nemzetgyűlés elnökéhez fordult fölvilágosi 
tűsért, aki a következő nyilatkozatot tette:

— Szó sincs egyelőre a nemzetgyűlés összehívásáról. 
Hozzám ebben a tárgyban a mai napig semmiféle megke
reső*,  a kormánytól nem érkezett. Különben is 
Ulain Ferenc letartóztatása, illetve fogva-tarása. dol
gában a kormány döntött és döntéséért viseli a felelőssé
get a nemzetgyűlés előtt,

amely vagy .hozzájárul a kormány Intézkedéséhez, 
vagy ellene foglal állást, amiből a kormány termé

szetesen levonná a konzekvenciákat.
— Az eset ugyanaz, mint az Andrássy—Rakovszky-pör- 

ben, amikor a Ház ülései szintén szüneteltek és a kormány 
saját felelősségére rendelte el a letartóztatást, illetve a 
fogvatartást, amihez azután a nemzetgyűlés — összcüléso 
után — hozzájárult. Így volt ez annakidején az ismeretes 
szerb hazaárulás! pörben, amikor királyi kézirattal vol
tak elnapolva a Ház ülései és a horvát képviselő letartóz
tatása miatt mégsem hívták össze a parlamentet.

— A nemzetgyűlés ilyen körülmények között — foly
tatta a Házelnök — a tervezeti időben, a kölcsöntárgyalá- 
sok lezajlása után,

e hónap 20-ika körül fog előreláthatóan összeülni.
— Ami n mentelmi bizottság összehívását illeti — fe

jezte be nyilatkozatát Scitovszky elnök — erre nézve sem 
történt intézkedés, mert

hozzám vasárnap délig semmiféle megkeresés a királyi 
ügyészségtől Fiain Ferenc képviselő ur mentelmi jo

gának fölfiiggesztéséro vonatkozóan nem érkezett.

FERF1 PYJAMA ^ALON 
és fehérnemüek hozott anyagból is méret 
szerint. Károly.körút 2. Telefon: 178—89

„Fortuna" Inqatlanforqalmi Vállalat 
az Országos Földblrtokrcndező Bíróság engedélyével

Budapest VI, Teréz-körut 21. 274 Telefoni 7—38.
Nagyszámú birtokvételi és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házuk, villák és telkek közvetítése. Jól 
bevált lnkásközvetites, linancirozás stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás, 

P E CÜNlirB ANJK
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Elfogad heti kOSZt|,ónZhctéteXCt n mindenkori 
legmagasabb kamatozás mellett, valamint tőzsdei meg-

<>iziís<>5tnt ujegelőny»sebb Árfolyamon 

Crépe de Chin-jai ideális 
szépek és a hölgyek ál
tal ismert okoknál fogva 

példátlanul olcsók!
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tartóztatás még foganatosítható a. képviselővel 
szemben, de ahhoz, hogy tárgyalásra bocsás
suk az ügyet, már szükséges a mentelmi jog 
fölfaggesztésc és ezenfülül újból szükséges a 
mentelmi jognak ismételt fölfüggcsztésc, hogy 
a kiszabandó büntetést l luiu képviselőn végre 
is hajthassuk. Annyit mondhatok, hogy amikor 
a. biinpör iratai alapján megismertem, az 
ügyet,

csodálkozással gondoltam arra, hogy mi 
mindent összeírtak az újságok, rengeteg 
sok olyat, ami a biinpör aktái között egy

általán nem szerepel.
!A magam részéről a további nyomozási mun

Ulain Ferenc vallomása az ügyészségen
11 Heggel munkatársának sikerült úgy Ulain, 

mint a másik két letartóztatott mai vallomásá
ból több érdekes momentumot megtudni. Dr. 
Ulain Ferenc kihallgatása elején tiltakozott a 
letartóztatása ellen. Azt mondotta, hogy ez 
merőben törvénytelen, már nemcsak azért, 
mert ez mentelmi jogának flagráns megsér
tése, hanem azért is, mert öt büncsolkménynek 
sem nyomatékos, sem alapos, sem semmiféle 
egyéb gyanúja nem terheli. E tárgyban elmon
dotta még azt is. hogy amikor a detektívek és 
a rendőrség kiküldöttei őt Hegyeshalomnál le
igazoltatták, akkor önként adta át a bajorok
kal kötendő szerződési tervezetet, mire a de- 
tekt.ivek udvariasan kijelentették:

— A képviselő ur szabad, mehet, ahova akar, 
tehet, amit akar!

Én — vallotta Ulain — erre
saját elhatározásomból megszakítottam az 

utamat,
visszajöttem Pestre és csak utólag- mentelmi 
jogom megsértésével, álli tettük. elő a rendőr- 
jségre és tartóztattak le.

Az ügy érdemére vonatkozóan kijelentette 
Ulain, hogy ez év tavaszán ő már járt kint 
Bajorországban.

Beismerte azt is. hogy ez alkalommá! Lu- 
dendm'ÍTal és Hitlerekkel tárgyalásokat 
folytatott egy bajor-magyar szövetség lé- 

telítése érdekében.
;A tavaszi megbeszélések azonban nem juthat 
,tak olyan stádiumba, hogy ennek a megálla
podásnak a megvalósítása komollyá válhas
son. Hónapok teltek el, amikor egy alkalom
mal Bobnla Titusz lakásán találkozott Döhmel- 
lel. aki saját inicia.tjvájából gomloatát. Beszél- 
hajor-magyar szövetségnek gondolatát. Beszél- 
geléscink során meggyőződtem arról, hogv en
nek a Döhmelnek az információi teljesen meg
bízhatók, tökéletesek, mindenben azonosak 
azokkal az információkkal, amelyeket én 
annak idején személyesen tavaszi bajor
országi tartózkodásom alatt szereztem. Ez kel
lette föl bennem a bizalmat Döhnml iránt, 
elannyira, hogy a tárgyalásokat a szövetkezés 
kérdésében folytattam vele. Ez alkalommal 
Bobulán kivid még dr. Szemere Béla is részi
vett a tanácskozáson. Döhntel kívánsága volt 
az, hogy én menjek ki személyesen Miin- 
ehenbe és ott folyía-sam a íárgyalásokaí. 
Ugyancsak ö javasolta, azt, hogy készítsünk itt 
egy szerződéstervezetet, amelyet én azután a 
bajoroknak odakint megm liathatok. Ezt azzal 
forszírozta, hogy ha anélkül mennék lei, az itt
honi tárgyalásokat és t imieskozásokat a bajo
rok nem méltányolnák kellőképen. Így készült 
el azután a rendőrség által lefoglalt szerződés
tervezet. Ki iménti i luiu, hogy azt a. szerződés
tervezetet Döhmel, aki tudvalevőiig ogyszeu'ü 
kereskpdősegéd, fogalma:. gi. A maga részéről 
ezt a szerződési tér vételét komoly tálán és naiv 
munkának Ítélte.

kálatokat már be is fejeztem. Holnap reggel 
részletes szóbeli jelentést, teszek dr. Sztruche 
főügyésznek és javasolni fogom, hogy dr. 
Ulain Ferenc mentelmi jogának fölfügiiesztésc 
tárgyában, a perrendtartás rendelkezéseihez 
képest, küldjük el a megkeresést, mert addig, 
amíg a mentelmi jog fölfüggesztve nincs, útig 
folytathat juk érdemileg az ügyet. Elmondotta 
még dr. Meszner kir. ügyész, hogy dr. Ulain 
Ferenc a rendőrség előtt kategorikusan meg
tagadta a vallomás tételt.

Ma azonban megváltoztatta ezt az elhatá
rozását és a kir. ügyész elqtt az egész 
ügyre vonatkozólag részletes vallomást tett.

Nem is írtam alá.
Azonban a kihallgatást, végző kir- ö«^és'z to
vábbi kérdései után dr. Ulain Ferenc beis
merte, hogy ennek a szerződési tervezetnek

az első példányát mégis csak ellátta nevé
nek aláírásával, majd azt vallotta, hogy ezt. 
a példányt még elutazása előtt összetépte, 

megsemmisítette.
Ezzel is dokumentálni kívánta, azt. hoay uz 
egész szerződéstervezetnek különösebb jelentő
séget nem tulajdoni tolt.

Meglepő része Ulain vallomásának az a vé
dekezés. amellygl a teljes jóhiszeműséget akarja 
igazolni. Egész kísérletezése — mondotta — 
hazafias célzattal és becsületes szándékkal tör
tént. Hangsúlyozza, hogy azzal az elhatározás
sal indult útnak Bajorországba, hogy ott min
den irányban orientálódik, adatokat gyűjt, és 
lehetőségeket megfigyel és akár megállapodást 
kötött volna Hitlerekkel vagy másokkal, akár 
nem, vissza.jövct első dolga és kötelessége lett 
volna az, hogy ^járásáról, tárgyalásairól, ered 
menyeiről vagy eredménytelenségeiről ponto
san és kimerítően referált volna a magyar kor
mánynak.

Azt mond ja, hogy soha semmiféle alkalom
mal silóba se került a magyar kormány erő
szakos eltávolításának a kérdése és célzafos 
valótlanságnak nyílvánítja azt, mintha ő a 
kormány ellen uracsot akart volna végre

hajtani.
Egyébként az egész ügyet

közön -égés ogopf pra'5'Oflst«' -r 
minősíti és védőjéül dr. Sürgőik Gyula ny. 
táhíahiió, ügyvédőt kérte iöl,

Öohula megtagadta a vallomást
Bobnla, Titusszal Mészner Tivadar dr. nagyon 

röviden végzett. Ez a terhelt arra való hivat
kozással*  hogy ő amerikai állampolgár, meg
tagadott minden vallomást. A kir. ügyész ki
jelentette előtte, hogy a bűnvádi pörrendtartás 
erre jogot ad neki és igy vallomástételre nem 
is kényszerítheti. Figyelmeztette azonban, hogy 
a vallomás megtagadása által semmiféle, előnyt 
néni, nyerhet, sőt hátrányára válhat annyiban, 
hogy <i mentségére szóló adatok nőm kerülhet
nek a hatóság elé. Bobuía Titusz erre, azt vála
szolta. hogy jól van, hajlandó vallani, de csak 
egy feltétel alatt:

ha a kihallgatásához meghívják az ameri
kai követséget.

Ha a követ ínegjeleník, akkor vall. Ezt a ké
rését. azonban az ügyészség elutasítóit,.;, mert 
ezi viszont a bűnvádi pörrendtiirtús tiltja, meri 
a terhelt kihallgatásánál senki jelen nem lehet.

Szemere Béla dr. megismételte a rendőrség 
előtt tett surnkszavu vallomását, illetve az ottani 
vallomásáról fölvett j< gyzőköny vet jóváhagyta. 
Ennek az érdemi része meglehetősen sovány. 
Általában tagad és csupán olyan deloilokra vo
natkozó beismerés van benne, amelv a lényeget, 
alig érinti. Szeme re dr.-nak a fővédekezése az, 
hogy az egész ügyről neki, jóformán tudomása 
sincs, a bajorokkal kötendő szerződéstervezetet 
aláírta, mert azt v.gy kívántál.' tőle, annak tar
talmát nem is ismeri. Jelen volt, ugyan, amikor 
Döhmel Ulairtnal tárgyalt, de u beszélgetés 
németül folyt, ő vedig németül egyáltalán nem 
tud. Amikor eléjetárták a szerződés magyar 
szövegét, kijelentette Szepipre Béla, hogy ap 
nak azt a pontját,

amely a magyar kormány ellen szól, 
most hallja először, mert amidőn Bobula tolmá
csolta uz aláírásnál a szerződés szövegét, akkor 
ezt a pontot nem ismertették előtte.

Nincs halállista az íratok 
között. — Az Eskütt-jigy 
aktáit sem foglalták le.

A napilapok az l Iáin féle üuy kapcsán meg
emlékezlek úrról, hogy a rendőrség lefoglalt 
egy olyan néelajA romot, amelyen- előkelő po
litikusok, közgazdászait és a közélet, vezető 
egyéniségeinek a nevel voltak fölsorolva és 
úgy közölték, hogy a puccs tervezői ezeket cl 
akarták tenni láb alól. Kérdést int ‘zitiuk ez 
irányban dr. Mé*  zner Tivadar kir. ügyészhez, 
aki mosolyogva ezt válaszolta:

— Ilyen lista nincs a bünpör iratai között. 
Van egy névlajsl rom, amelyre Le vény eszelt 
írással harminc nevel róttak s ezt a papir- 
szeletct Déliméinél foglalta le a rendőrség. A 
bünpör iratainak tanúsága :•/.< -int e. tekintet
ben Pöhmel olyanféie vallomást leit, hogy 

i —u uiihuii LíRiiiuiarj • ir'ii——írnaar i—   a«avx»iaaz-/a-*w m.t«.aa-.—íw <n. aiurtaairt^^

ezeket a nevekül ő régebben cg?/ politikai 
egyesület helyiségében szerezie valami Kis 
Lajos uovü egyéntől, de hogy kicaoda ez a 1<i„ 
Lajos, arra vonatkozóan semmiíele közelebbi 
adatot megjelölni nem tudott, van még egy 
névlujslrom uz iratok között, mondotta dr. 
Mészner ügyész és

ez a puccs végrehajtása után alakítandó 
uj kormány uiiiilsztcreumk a nevét tártai- 

mázzá.
E tekintetben dr. Szeműre tett vallomást és 

úgy magyarúzguíjii a nála lefoglalt név
lajstromnak a keletkezését, hogy 1921-lmn ké
szült ez, amikor Bobulávul arról beszélgetlek, 
hopy egy nagy keresztény bankot kellene itt 
alapítani. E körül való teyvezgetűsük során a 
közgazdasági élet, megreformálásáról volt szó 
és diskurálgattak afelől is, hogy et>y nagy 
rendszerváltozás ^se.t/n a kormányzatnak is ál in. ..i_i_._i.-i_ x.. iL_.._—papírja ve- 

a kormany. Azt; 
a cédulát még

kellene alakulnia és hevenyészve 
tették, hogy festene akkor 
mondják azonban, hogy ezt 
1921-ben írták...

Megkérdeztük dr. Mészner 
hogy mi igaz abból, hogy 
az Esküit-féle bünpör miatt 
Igaz-e az, itogy az Ulain Ferenc lakásán

ügyészt arról is, 
az egész ügyet 

inauguráiiák? 
. i foga

natosított házkutatás alkalmával az ijt-hüíl- 
T. a jós-féle bünpörre. vonatkozó iratokat is le
foglalták!

A kir. ügyész válasza ez volt; Ugyan, kérem, 
ez fantazmagória. Az egész bünpör összes 
jegyzőkönyvei egy betilt sem tartalmaznak az 
Esküit-féle ügyről és

az Eskütt-ügyre vonatkozó iratok egy
általán nincsenek lefoglalva.
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üííIqf néni sebesült owo
Ludendorffot szigorú fülügyelet alatt tartják

München, november 11.
J törvényellenes szervizetek föloszlatása a 

Münchentől (leire levő területen folyamaiban 
van. Az erre vonatkozó parancsot véderő- 
csapul ok nagy nyomatokkal hajtják vé.orro. 
Hitler tegnap estifi egy Rosenheim közelében 
levő paraszthazban tartózkodott. Azok a hírek, 
lioyy az Krharul-csapat emberei Kosén hóim
ban Hitlerrel együtt működnek, valótlanok.

Hitler nem sebesült meff. Leesett és jobb 
válla kificamodott.

Általános feltűnést keltett, hogy Luden- 
dorífot szabadlábon hagyták. A tényállás azon
ban ez:

Lti (len dórit úgynevezett becsületbeli fogság
ban van, vagyis tartózkodási helyét maga

Erős leszek és beszélni fogok ...
(A Reggel tudósitójától.) A Fáik Miksa-utca 

30. szám alatt egy IV. emeleti gyönyörű utcai 
lakásban laknak Ulainék. Szép, feketeszemű, 
feketchaju asszony a képviselő felesége. Tiize- 
ncs, határozol tan védelmezi a férjét, akiről ra
jongással, bámulattal beszél. Férjét igy említi 
mindig: „Ulain* 4...

— Foglalatain sincs róla, iáiért folyik elt-vio ez a hajsza 
— mondja elkeseredetten. — Jta/z az utazásáról sem tud
tam előzetesen. Sohasem szokta velem közölni, hová meny, 
mit cselekszik. És én nem is kérdeztem. tölo soha. Gyakran 
szokott Németországba utazni, hiszen onnan van minden 
szebb dísztárgyunk . . . Én azt hiszem, hogy valamiféle 
azsán provokatörök beugratták. Idegen kémek lehetnek a 
dologban . . .

l.’apszódil.ii.-an, szinte lázas izgalommal beszél tovább 
Ulainné:

— És különben is, hát mit tett az én uram! Én semmit 
nem tudok, csuk amit a lapok írnak, rettenetes, szörnyű 
dolgokat... llat mi az, a memorandum! Lehetetlen, hogy 
azt Ulain csinálta volna, együtt ezzel a két emborrel! 
És búi mit is tett Ulain, mindent tiszta, önzetlen hazaílsúg- 
ból tett, amiből neki soha semmi előnye nem volt! Ezzel 
ti németbarátsággal is csak jót akart. Segíteni ezen n. sze
rencsétlen országon. Meri, hiába, nekünk csak egyetlen 
barátunk van ezen a világon és ez a német.

Lángol tíz arca, amikor mindezt mondja Ulain Ferenené. 
Újra visszatér a szövetségi szerződéstervezetre:

— Nem lehet ez komoly dolog, kérem. A bajorok a •

Három ujabb letartóztatás a puccs ügyében
(A Heggel l adós: tójától.) A főkapitányság 

vasárnap is folytatta a nyomozást az Ulain- 
féle pucc-ügyben. Az esetleges rendzavarások 
ineggátlására
úgy a rendőrség, mint a budapesti helyőrség 

készenlétben maradt.
Megerősített rendörör járatok cirkáltak a fő

város egész területén és gondoskodás történt 
arról is, hogy a rendőrség a katonasággal ál
landó összeköttetésben álljon. A főkapitánysá
gon őrizetbe vett egyének közül ma

Amerika nem foglalkozik 
többé európai ügyekkel

Paris, november 11.
A „Ncwyork Héráid'*  washingtoni jelentésű 

szerint az Ugyeült Államok, miután Francia
ország llughes államtitkár javaslatait ti jóvá- 
tételi kérdés rendezése dolgában kétszer vissza
utasította, folytatni akarják azt a politikájukat, 
hogy

nem foglalkoznak többé az európai ügyekkel.
A külügyminisztérium és a Fehér Ház szemé
lyiségei nyilvánvalóvá akarták tenni, hogy

Franciaországot teszik felelőssé a tárgyalá
sok félbeszakításáért.

minthogy Poinearé, noha llughes terveit elv
ben elfogadta, olyan korlátozásokat követelt, 
amelyek minden szakértői tanácskozást célta
lanná tettek volna. Fölmerült az az indítvány,

választhatta meg, de természetesen szigorú 
fölügyelet alatt áll. •

Az utcákon, különösen az óvárosban nagy 
embertörneg hullámzik. A Karls-Platzon és a 
környező utcákon folytonos csoportosulások 
vannak. A Königs-Platzon délben nagy csoport 
diák gyűlt egybe. A belvárost őrség zárja el és 
további óvóintézkedések is történtek.

Incidensek eddig nem fordultak elő.
Kalír fölhívást, bocsátott ki, amelyben hang

súlyozza, hogy olyan törekvések, aminők a leg
utóbbi napokban megnyilvánultak,

biztos összeomláshoz kell, hogy vezessenek, 
mert utópiákon nyugszanak,

még ha hazafias irányuk kétségtelen is.

masuk dolgával sokkal inkább el vannak foglalva, mint
sem hogy ráérnének még velünk is törődni.

Majd omolt hangon ezeket mondja:
— Különben is, az nem lehetséges, hogy Ulaln és a 
másik kettő egyedül vett volna részt ebben a haza
fias mozgalomban. Mögöttük egy egész tábor áll

ugyanazzal a céllal.
A'un hiszem, hogy csak fik hárman tervezték volna ki 

ezt a német szövetséget . . .
A kormány fegyveres eltávolításának tervére, a láza

dásra terelődik a beszélgetés:
—• Nem hiszek én ebből semmit • - mondja Ulainné. — 

-t kormány halálos ellensége az uramnak, ez az oka min
dennek.

Éppen olyan rémlátás ez, mint a zsidóké, akik azt 
hiszik, hogy Ulain pogromot tervezett.

A leghatározottabban kérem, írja meg, hogy ebből egy 
szó sem igaz. <

Ulain sohasem akarta bántani a zsidókat. Én magam 
Is megértem a maroknyi zsidóság rengeteg szenvedé

sét és ml soha az 6 kiüldözésüket iytn kívántuk.
A jövő lehetőségei uagyon kínozzák Ulain Ferenc fele

ségét .
— Látom már, hogy az ellenségei mennyire örülnek a 

vesztének — mondja szomorúan. — És mégsem, tudom 
hinni, hogy elítéljék, hogy 15 évre is elítélhessék... Mert 
én, ha csak egy gyönge asszony is vagyok, do

akkor nagyon erős leszek és beszélni fogok ,.,

Döhmel Frigyes bajor kercskeilősegédet, 
Gaál Józsefet és Vikár Bélát, az Ébredő 
Magyarok Egyesületének tagjait letartóz

tatták.
és átkisértek a pest vidéki királyi ügyészség 
fogházába. Döhmel bajor „diplomataként44 vett 
részt az összeesküvő*  ben. Gaál és Vikár ellen, 
akik az ébredők szélsőséges tagjai közé tartoz
tak és már löbbizben szerepeltek a rendőrségen, 
az a vád, hogy a. Szeinere-körben megtartott 
gyűléseken állandóan részt vettek és a lázadás 
előkészítésében tevékeny szerepet játszottak.

hogy Amerika immár követelje Francia
országtól háborús adósságainak mielőbbi 
rendező ét, a kormány azonban elhatározta, 
hogy ezt a fizetést pillanatnyilag nem fogja 

követelni.
A hivatalos tényezők fölfogása az, ho,rv ilyen 
követelés előtérj észt cső fölösleges feszültséget 
idézne elő és nem járna eredménnyel.

Véres zavargás a Ruhr-vidéken
Düsseldorf, november 10.

A Buhr-vidők több városában ma a munka
nélküliek tüntetéseket rendeztek. Gelsen- 
kirchenből és Maiméból fosztogatásokat jelen
tenek. A Konsolidalion-tárna munkásai be
nyomullak az igazgatósági épületbe és bántal
mazták az igazgatókat.

Az odasiető rendőrség lőfegyverét hasz
nálta; 7 ember meghalt, többen megsebe

süllek.

Nem hívták össze 
Ulain ügyében 

a mentelmi bizottságot 
Scitovszky Bála, a nemzetgyűlés elnöke 

nyilatkozik A Reggelnek
(A Heggel tudósitójától.) Ulain Ferenc letar

tóztatásával kapcsolatban olyan hirek terjed
tek el, hogy a kormány Ulain kiadatása ügyé
ben sürgősen összehivatja a mentetni bizott
ságot és a Házat is.

E hirek dolgában A Reggel munkatársa a 
legilletékesebb helyhez,

Scitovszky Bélához,
a nemzetgyűlés elnökéhez fordult fölvilágosi 
tűsért, aki a következő nyilatkozatot tette:

— Szó sincs egyelőre a nemzetgyűlés összehívásáról. 
Hozzám ebben a tárgyban a mai napig semmiféle megke
resés a kormánytól nem érkezett. Különben is 
Ulain Ferenc letartóztatása, illetvo fogrvutarása dol
gában a kormány döntött és döntéséért viseli a felelőssé
get a nemzetgyűlés előtt.

amely vagy .hozzájárni a kormány intézkedéséhez, 
vagy ellene foglal állást, amiből a kormány termé

szetesen levonná a konzekvenciákat.
— Az eset ugyanaz, mint az. Andrássy—Itakovszky-pör- 

ben, amikor a Iláz ülései szinten szüneteltek és a kormány 
saját felelősségére rendelte el a letartóztatást, illetve a 
fogvatartást, amihez azután a nemzetgyűlés — összeüléso 
után — hozzájárult. Így volt ez annakidején az ismeretes 
szerb hazaárulási pörben, amikor királyi kézirattal vol
tak elnapolva a Ház ülései és a horvát képviselő letartóz
tatása miatt mégsem hívták össze a parlamentet.

— A nemzetgyűlés ilyen körülmények között — foly
tatta a Házelnök — a tervezett időben, a kölcsőntárgyalá- 
sok lezajlása után,

e hónap 20-ika körül fog előreláthatóan összeülni.
Ami a mentelmi bizottság összehívását illeti — fe

jezte be nyilatkozatát Scitovszky elnök — erre nézve sem 
történt intézkedés, mert

hozzám vasárnap délig semmiféle megkeresés a királyi 
ügyészségtől l iáin Ferenc képviselő ur mentelmi jo

gának fölfüggesztéséro vonatkozóan nem érkezett.

FÉRFI PYJAMA ^ALON
és fehérnemüek hozott anyagból is méret 
szerint. Károly-körut 2. Telelőn: 178—89

„Fortuna 4 Inqatlanforc’almi Váilaiat 
az Országos Földblrtokrcndező Bíróság engedélyével

Budapest VJ, Teréz.körut 21. 274 Telefoni T—3ö.
Nagyszámú biitokvétcli és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házak, villák és lelkek közvet ite.se. Jól 
bevált lakásközvctites, linancirozás stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás.

P e cüniTba n k

Elfogad heti kOcZtpénzhctx.teket n mindenkori 
legmagasabb kamatozás mellett, valamint tőzsdei meg- 

bízásokat u legelőnyliscbb árfolyamon

Crépe de Chin-jei ideáBÍs 
szépek és a hölgyek ái- 
tal ismert okoknál fogva 

példátlanul olcsók I
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Szombaton délben, a Markó-utcai törvény
széken. A kommunista pör védői beszélnek, a 
teremben álmos rész-vétlenség. Elfojtott ási- 
tásfoszlányok úsznak a levegőben, mint a 
békanyál az országutakon. Magam sem tudom, 
hogy kerültem ide, az ügy nem érdekel, a sze
replőit. nem ismerem. És mondhatom, kellemes 
emlékek sem fűznek e rideg falakhoz. A vád- 
lotlah padján egykedvű, borongás arcok. 
Egyellcu ember figyél, szélesvállu óriás a 
tölgy fapad szélén, két fejjel magasabb a tár
sainál. Mcgszürkiilt, amióta utoljára láttam, 
hol is, teremtőm, 1916... márciusában... bi
zony megöregedett kissé. Stromfeld Aurél al
ezredes, vezérkari főnök és sok más egyéb 
rang és cím, ami elmúlt azóta. Mit is mondott 
egyszer a háborúban: „Mezitláb, félig mezte
lenül, uc kenyérrel és vassal Kínáig mehetsz!"

*

Sírom féld. Az erő, a férfiasság, a vezérkari 
tiszt teljességének a szobra. Behunyom a sze
mem és időben és térben véghetetlen messzi- 
ségben vagyok. Havazik és u besszarábiai fer- 
gcleg láncol a hópelyheken. Észak és kelet fe
lől sípol a szél, cudar muzsika, megimkul 
benne az ember, az állat, a. szánkót elsodorja, 
a káromkodó kocs isról lelépi a bundát. A meg
fagyott hó, millió tiíszurás az arcba; a ned
vesség Leszívja magát a ruha alá, hideg köny- 
nyek gördülnek végig a. hátadon, a kezed élet
telen két csont, 
a hóba temetni a fejekf 
ölébe és aludni, aludni..
■ ' ■' ' ' ./í' 07
cl fulladt és kél séubccí'ct! hangok:

— Hlsta! Hista! — lengyelül biztatják a lo
vakat, mert lefeküdtek és nincs az a földi ha
talom, amely talpraállítja őket. Alaesony far 
szánkónk minden fordulónál az árokba zuhan. 
Végtelen fehérség, a föl perzselt falvak, m'ijor- 

perendái, a telegráinóznúk drótja- elvész 
a tánc ki- 
a vihar, a 
behavazol t 
elvesztette, 
felöltőben,

clálmosodol és úgy vágyódni 
\ mint. az édesanyád 

.... Szénával megrakott 
gnak a hófúvásban, rekedt,

ságok 
a tündöklő fehérségben. Most kezd 
sér tettes lenni. A kocsist lekapja 
lovak, a hóban fuldokolnak. Egy 
Góliát áll az utón, a szánkóját 
Stromfeld alezredes. Legénységi 
sipka nélkül, a vállán átvetve a Manvlichere. 
Fölemeli a lovaira*,  a rutént fiz körmével ka
parja ki az árakból, mellém ül, belekacag a vi
harba, Stromfeld alezredes. Beszélgetésre alig 
volt idő, inkább a hóba hemperegtünk késő éj
szakáig. Fej fákba ütőt! iik a fejünk, mert két
ezer egynéhány sir feküdt erre; a feifákon 
ritka a név, számokkal jelölik: a szánkó fél
oldalt fordul, k ‘dűlök egy dombra, belebotlom 
egy lécbe, látom, hogy kereszt, rajta neve, 
mvlfia, ifjúsága, dicsősége, emléke: egy szám. 
Az alezredesnek nem voltak. vi:iót. őt csak az 
füglaikozt.a’la, hogy hajnalig Horod nbán kell 
lennie és meg is érkeztünk. Hadffy hadseregé
hez. Le nem feküd1, ruhát sem váltott, ment 
tovább az uscieckoí hidsáncokkoz. Micsoda 
ember ez? — kérdeztem az altábornagyot. Grá- . 
miből van, öntőit vasból, meg nem törik soha? 
— Ez, Stromfeld. Kincs.

Ennyit mondott.

Nagyszerű, ritka- óraműbe beleszáll egy por- 
"............ ' ' ‘ " ..Az

■‘o'.- 
Mén-

I

szem es késik vagy siet. iKmte sikoltozza: 
sötét erdőbe valahogy jy 
? utal nem lelem..

igazival'? A. tekintete a régi: 
; mégis, i.H: ül, a pádon, 
milyen, társa sápban! És 
talán, de biztosan levé
lebeinek? Ez Slromk.ld? 

Mindnyájan esendő emberek ..agunk. 
Lázár Miklós.

élet utjának felén, 
tawi. mivel az iga. 
találja valaha az L 
■nyugodt, töretlen. És 
megalázva, kopo! tan, 
amiért meg is vetett i 
zeit, már neki is víziói 
Lehet.

ti

__—. ■■■».*>  .»■, ————

— Munkásitüntetcsck Franciaországban a 
béke mellett. Parisból táviratozzak: A fegy
verszünet megk'ö Lesének evfordulo.'ut egész 
Franciaországban megünnepelték. Parisban az 
ünnepség, amelynek katonai jellegű volt, a 
köztársaság elnökének jelenlétében, az isme
retlen katona sírjánál ment végbe. A munkás
ság „A békéért**  jelszóval Páriában, Bordeaux- 
ban, Lyonban, Nancyban, Rheimsban és Sírass- 
burgban tüntetést rendezett.

— Kahr kegyelmes ur, Lossow kegyelmes ur! 
Münchenből jelentik A Reggelnek: Arról a 
drámai pillanatról, amelyben Hitler bevonult a 
Bür^erbrauba, hogy a hatalmat magához ra
gadja,. a legellentétesebb leírások jelentek 
meg. Szemtanuk elbeszélése szerint ez a jele
net igy játszódott le: Kahr beszéde közben 
Hitler, és kísérői pisztolyaikat durrogtatva 
törnek, maguknak utat Kahrhoz. Kahr lm lőtt- 
halványan áll helyén és mindkét kezével az 
asztalba kapaszkodik. Hitler szólni akar, de a 
lárma oly nag;, hogy Hitler megfenyegeti a 
zajongókat: „Gépfegyvereket vitetek a. karza
tokra és igy teremtek nyugalmat." A fenyege
tés használ. Hitler kihirdeti a nemzeti forra
dalom kitörését, és a novemberi bűnösökkel 
való leszámolást. Ezután Kahrhoz fordul: 
..Kahr kegyelmes ur, Lossow kegyelmes ur, 
kövessenek. Kezeskedem az életükért" Egy 
óra múlva örömrivalgás közepette újból meg
nyílik a terem ajtaja. Kahr visszajött, mö
götte Ludendorff lépked, ezt pedig Lossow kö
veti. Hitler proklamálja a bajor és a biro
dalmi kormányt.

— Kákoftl Jenő — az „üzleti összesek üt esek röl". A 
„ff. li." vasárnapi számában Hdleosi Jenő ir vezér
cikket az IJaiu-ügyról és újra ö az egyetlen az egész 
magyar publicisztlkában, aki ezt n szégyenteljes komé
diát, a kormány szerepével együtt, teljes elfogulatlanság
gal, boltosén és őszintén megvilágítja. A cikknek 
scu érdekes és babonásan találó mcgúllapitádait 
juk. okulásul .■! Heggel olvasói számúra:

— A merénylet tervezői uj, közepe 
ségii. komoly mull nélkül való emberek. Egy 
tulajdonságuk megvan szerep! > kedvükhöz: a 
vakmerő elszántság. Es ez annyira látszik a 
világnak imponálni, hogy példának okáért 
amikor a kormány kéinapi lillto'ódzas után 
kiadja hivatalos jelentését az Klain-ügyről: 
jobban meglátszik a közvéleményen a mentő, 
mint a vádló szándék. Nem azok helyzete lat

iéi len értek, ha- 
oiyan színben, 

mintha törököt fogott volna, aki nem ereszti. 
Ez egyébiránt minden eddigi összeesküvés és 
merénylet körül észlelhető dolog volt, hjagy 
szenzációval csapóit le. a rendőrség prédájára 
s egykét hét múlva meglátszott már minden
kin: kormányon, rendőrségen, ügyészségen, 
még az újságokon is, hogy boldogok volnának, 

»ha már szabadulnának a szenzációjuktól. Ez 
egy titokzatos vonása mostani közéletünknek.

Kell valahol egy lyuknak lenni rajta, 
amely a ci^got, ez elbágyasztó légáramlást 

okozza.
Ez bátorítja föl az exaltált legényeket, akik 
bolondjai az üzleti összeesküvéseknek. Hőseink 
se politikai, se egyéb múlttal nem bíró embe
rek, akiket az idők zavaros hullámai vetettek 
a fórumra, ahol hatalom, dicsőség, haszon 
káprázatos képei izgatják őket. És ők elszánt 
vakmerőséggel a habokba vélik magukat, 
sohasem tudják megúszni, rendszerint ellen
felük menti ki őket a vízbe futás lót és minden 
vakmerőségük mellett is többet látszanak szá
mításaik szerint bízni ellenfeleik lanyliaságá- 
ban, mint a saját rátermettségükben.

— E,~y kúrv 115 milliót sikkasztott. A turJr-vci rendőr- 
liapitánysás detektivjei szombaton letartóztatták H»tsán/jl 
Margit rendőri fölügyfelet alatt álló nőt, aki Püspök- 
ládánkból pénteken //.» millió korona elsikkasztóta alán 
megszöküll. 50 millió korona készpénzt. 12 aranygyűrűt, 
4 arany fülbevalót, 4 arany karkötőt és 1 cziist retikiilt 
találtak nála njegmotozásakor. A tolvaj nőt csendőrjárőr 
kísértő vissza Püspökladányba.

— 10 milliót eJlóersenyezett, 5 milliót vissza
hozott. A Konvex kereskedelmi részvénytársa
ság több nappal ezelőtt följelentést tett a rend- 
örsé'en Kaszala Géza, nevű hivatalszolgája el
len, aki a vállalat 75 millió koronáját elsik
kad tolla. Vasárnap este Kaszala önként je
lentkezett a főkapitányságon. ■> millió koronát 
átadott a sikkasztott pénzből az ügyeletes 
rendővtiszívisolőnek és azt mondotta, hogy a 
10 milliót sajnálatára nem képes visszaadni, 
mert a lóversenyen elvesztette. A sikkn :ztó 
szolgát és lóverseny játékost a remiőrség letar
tóztatta.

— Arica angol fogkrém ápol, üdít.
•«vjR,x_-.c*srjn»E:.:rcTX«z  » ■ <Wi   ■<miagntw—"

28.000 korona párja I-a Reilhoffcr női. g 
férfi, stks-ctytfS 35.000 K I 

Legfinomabb minőségű a merikai gyárt- j 
mányit fi - eip 110.060 kor. Gyermek g 
hó- és sár cipők minden nagyságban s 

ScPKtiíi c.bw-y» 4 ö. eím y

s

tiilönö- 
itt ad-

szik kéuy eIniet 1 <?nnek, akiket 
nem a kormány tűnik föl

— Wolffék nyílt szavazást akarnak. A for
radalom általános titkosának köszönhetik, 
hogy három évig kezükben laríottúk Budapest; 
sorsát. A nép, aiuc ly hiszékenységében meg
választotta ökot, hálájuk és köszönetül; .jeléül 
megkapta tőjük a nyolcszfzkoronás villamos
jegyet és más egyéb olcsóságot, S hogy « nép 
ne vághassa véleményét arcukba, betömik a 
száját: elveszik választójogát. Wolffékról van 
szó, Wolffékról, akiknek sajtója azt, kiirlöli ma 
világgá, hogy /delhién Jutván miniszterelnök
kel egy oly községi választőtör  vényben álla
podtak meg. amely eltörli a titkos szavazást. 
Nem hisszük, hogy Bethlen belement, volna 
ebbe az alkuba s inkább tartjuk valószínűnek, 
hogy itt Wolíféknak egy névtelenül benyúj
tott ajánlatáról vaji szó, amelyet újságjaikban 
hoztak nyilvánosságra, meri a néppel szemben 
nem mernek felelősséget vállalni. A gondolni 
oly együgyü, hogy az apaság mm lehet k'l- 
séges. De az aztán egészen bizonyos, hogy 
ilyen gyermeknél Bethlen nem vállalja a ko- 
maságot.

— Árion angol fogkrém ma is olcsó.
— Öles óruházati cikkek. A Peri-Arab..5 (T!iőköly-iit 9)

mai urj:';;yz..l;i"> hirdető.-.e.-« fölhívjuk olvasóink 111 
inét. Ar. áruház, hő meglepően olcsó
araival minden igén

ow, i#
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értéíses válásaiéi?. — az irodalom minden agából

már cső^

>muzeum-körút33.
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KérjUk u címre Ügyelni

Páratlan kedvesS alkalom hazai es külföldi <*«onyveknel«  Ox; o\c*á  basTeraésnre. Ilyen rancECtivUO gazdag és
" 'I - még nem került icmxállEíott áron eladásra. Ezen ráütnewl nagy 
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Gróf Andrássy Gyula
nyilatkozik A Reggel-vek Ulain letartóztatásáról

Egyelőre nem vesz részt az aktív politikában

1923 november 12.

— Hubay Jenő és mi. (Levél a szerkesztő- 
hoz.) EgV ember, aki messze fölötte van a mi 
gomolyg’ó, szürke jitlag’osság’iiuknak. Ejvy eni- 
han, akinek a nevét minden gyerek tudja. Snn- 
franciskoban és Melbumeban. Akinek a mii
veit dollárokban ós taolekben, frankokban és 
pesokban vásárolják. Akiről úgy beszélnek 
Norvégiában és Szicíliában, mint mi Verdiről 
és Massonetrol. Akinek a kedvéért itt Buda
pesten egy csomó brazíliai és andalutlai és 
hollandus és dél francia él, lányok és ifjak, 
hogy hetenként egyszer vagy kétszer a mester 
niegniulassa nekik,. hogyan kell a nyirettyűt 
fogni. Egy ilyen világmárka, egy ilyen nagy
ság itt éljen közöttünk: ez valóban kellemet
len. Nosza, neki, Gullvor törpéi: húzzuk le a 
földre az óriást, hátha akkor olvan kicsi lesz, 
mint mink! Másszunk reá, lékeljük meg a szi
vét, kapaszkodjunk az orrára, — ni, milyen 
nagyok vagyunk most! Hubay Jeníi megint 
alkotni mert valamit. És megint kitűnt, mennyi 
ellensége van ennek a nagy embernek. Aki is
meri, tudja róla, hogy az életben, az érintke
zésben a legszívesebb, a legmelegebb érzésű 
embert csuna jóakarat és egyszeriiség, igazi 
charmeur. És mégis gyűlölik'sokan; amennyit 
csak apró markaikkal lehet, letépnek a habá
raiból. Persze, ha. megmaradt volna Brüsszel
ben V ieuxteinps katedráján, amelyet huszon- 
kétévefl korában adtak át neki! Avagy, ha szi
ves lett volna harminc-negyven évvel ezelőtt 
meghalni! De most és itt él és ezt nehéz meg
bocsátani. Nem beszélünk az állásravárókról 
és üzlettársaikról, akiknek Híjában van. Ezek
nek ellenszenve indokolt: öté tói de Iá, que jo m’y 
mette. De a. többiek, akiknek csak az fúj. hogy 
oly kicsinyek és ő oly nagy!... Ülök a 
nézőtéren és a ..Kiironin Anna” körül háborgó 
hangorkún megreszketteti telkemet, le vagyok 
nyűgözve és elandulitanak az édes fájdalom 
melódiái,: a szonvcdelmes akkordok belém mar
kolnak és minden idegszálammul érzem, szen
vedve. lesújtva és föl magasztosulva az emberi 
sors hangokba olvasztót;, tragédiáját. Mellet
tem az emberek az orrukat fújják, izgatottak 
és meghatottak. fis mindnyájan elragadtatva 
tapsolunk. Aztán hazamegyek és olvasom a 
szakértők savanyítás méltatásait. És el szegyei - 
lem magam. 1’ojry én ilyen műveletlen vagyok, 
hogy ennyire, hiányzik belőlem a modern szel
lem: hogy ér gyönyörködni tudtam egy olyan 
miibe:?, amelynek Beckmesserék nemhogy 
Egyest, de alig Kétharmad osztályzatot voltak 
hajlandók adnk Persze vége az élvezetemnek 
és ha kérdeznek, legjobb esetben röstelkedvo 
annyit mondok: nekem tetszett... Hanem ez 
egyszer Hubay Jenő túltett a törpéin: kinyui- 
tózkodott és a. kötelek •csznluvltak tagjairól, 
kifeszitette mellét és fölkelt és elindult az ő 
Igazi hazájába: az Óperenciás tengeren túl 
fekvő Nagyvilágba. Majd ha Jeritza a Metrn- 
polltaln Opera bou1-óban ötvenedszer fogja 
mügét. a sínek elé dobni, ha a Htaatsopcrtől a 
Scaláig. a llesidonztheatortől a Covent Gor
donig ..Kurenín Anná“-t óv-;ja hirdetni a szin- 
lan, akkor a borús homlok ti pesti t zakombc- 
rck önérzettől fogják megállapítani: Ugye 
megmondtuk, — világsiker! Persze, mit ért a 
világ- a művészethez. Csuk kerüljön im'g egy
szer a kezünkbe!... Oh, mi szegény kis ma
gyarok!

Minden nemii

— Árion angol fogkrém mindig a legolcsóbb.
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X Elsőrangú régi 6a modern festmények,
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!A ncrifiel tudósítójától.) Gróf András: y Gyula, aki már 
hónapok óta teljes visszuvonuitsúgban, távol a politikai 
élőt harci zajútól, élt, Tlszadobi birtokán, néhány nappal 
ezelőtt Hudapcslre érkezett. Fővárosi tartózkodása. alatt 
azonban szintén nem foglalkozott politikával, hanem 

előkészületeket tett a Zita királynéhoz, Spanyol
országba való ntnzúsára.

Előz/íen azonban Hécsbc szándékozott utazni, húga, a nagy
beteg Hohenloha hercegnő meglátogatására. Ez az utazása 
még a legutolsó napig bizonytalan volt, mert az osztrák 
követség nem adta mén a vízumot Andrássy Gyulának.

A bécsi külügyminisztérium azonban táviratilag 
intézkedett a beutazási engedélyt illetően,

w.'P/ hogy Andrássy vasárnap délután a 3 őrá 10 perckor 
induló gyorsvonattal Mécsbe utazhatott. A gyorsvonat 
haseli kocsijában, a vonat indulása előtt, A Heggel muuku- 
társának alkalma volt rövid beszélgetést folytatni Andrássy 
Gyulával legaktuálisabb kérdésekről. Jx>golősz,ör Is nz 
Ulain-iigyro vonatkozóan kértük Andrássy véleményét:

— Még nem áll ugyan egészen tisztán elől
iem ez az ügy — kezdte nyilatkozatát. An- 
drússy —, azonban annyit máris látok, hogy

az egész dolognak sokkal nagyobb jelentő
séget és komolyságot tulajdonítanak, mint 

amennyit valójában érdemel.
— illáin Ferón c letartóztatását a lázadásra 

való szőve! kezesben tettenéréssel indokolja a 
kormány. Erre vonatkozik a statáriális eljá
rás is,

ami veszedelmesen hasonlít a mi ügyünk
ben követett eljáráshoz.

Ez csak arra jó, hogy képviselő ilyen módon 
letartóztatva, hosszabb ideig legyen fogva-

— Lórugástól megsérült egy futball játékos 
a vasárnapi mérkőzésen. Az UTE--MTK’-mér
kőzés befejezése után, amikor a bíró sípjele 
fölhangzott, vidám gyernieksereg lepte el a 
fut ball pályát, amint ez már a futball születése 
óta szokás. Kél három lovasrendőr, bizonyára 
parancsra, a gyermekek közé vágtatott, hogy 
elterelje ókei a pályáról. A rövidnadvágos 
futballbarátok sivulkocha menekültek, azon
ban az UTE levonuló játékosai nem követték 
ezt a példái, úgy Játszik, otthonosan érezték 
magukat és indokoltnak tartották jelenlétüket 
a pályán. Igv történt azután, hogy a. sort le
záró Vargára. a? újpestiek kapusára. az egyik 
paripa rugózol*,  hogy ölben vitték el klubtár
sai. A megsérült kenust az újpesti mentők ré
szesítették első segélyben, aki jobb bokáján a 
lópatkói ól fájdalmas zuzódást szenvedett. A je
lenlevők sajnálkozva tárgyalták az esetet és 
valaki megjegyezte: A’cni elég rúgást kapott 
szegény Varga az ellenfél játékosaitól, még a 
rendörló is rá pályázik...

Nyomor és kétségbocsi-a elöl a halálba. A késő esti 
órákban Balogh Erzsébet 25 éves tisztviselőnőt súlyos 
morílnnunérgozési tünetek között találtak ágyúban a 
Mflgos-ut -I. szám alatti lakásán. A rendőri bizottság, 
tunoly a helyszínre kiszállt, megállapította, hogy a 
tisztviselőnő önyyilkossdpot köretett el. Búcsúlevelet ha
gyott hátra, amelyben azt Írja, ltogy naon nyomora <t» 
kőtsőybeesdsr mialt akart meavdlni az élettől. A men
tők első segélynyújtás után beszállították a Rókusba.

— Cuno volt kancellár üzleti utón. Londonból 
táviratozzék: Cuno volt kancellár üzleti ügy
ben ideérkezett.

-- Hangversenyek, l’rihoda Vasa, u fiatal cseh hege
dűs szereplését nagy várakozás előzte inog, amely azon
ban csak részben volt igazolt. Priúodíi Sevcsik-tanH- 
vány, technikai kiképzése a Icgvirluózabb föladatok si
kerei nicgoldnsáru is kópensé teszi, tónusa tükörliszta, 
vonója simaságát nem zavarja innlb kzörcj. Játéka azon
ban nélkülözi azokat a kvalitásokat, amelyeket Hubay 
mester ad tanítványainak utravalóul: kiforrott, stílus- 
érzéket, az előadás nemes bensőségét. frank szonátája 
és inég Corelli „La folia‘- ja előadásában is érezhotők 
voltak e hiányok. Ellenben Paganini hegedűversenyét ily 
csiszolt, biztos, lenyűgöző interpretációban reg hallot
tuk. Nagy siker koronázta l’rihoda bemutatkozását. •— 
Eai/y Izabella és Kiss Eere.nc, a szlumagyarság « két 
sudár fájn. nagysikerű ónok- és szavalóestélyt rendez
tek, amelynek során l’etőfi-veraek ta dalok, továbbá 
La.vott.i-, Lányi Ernő és Viktor-, Noazeda dalok szere
peltek,

-- Abbzunyl, leányt szépít Brázift Najád 
krémje!
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volt üzletvezetője

tartható. A végén ugyanis — remélhetően most 
is igy történik —

föltétlenül rendes bíróság elé utalják az 
ügyet.

— Ulainnal sem lehetnek másként — foly
tatta nyilatkozatát Andrássy.

Nem látok komoly okét a statáriális el
járásra.

Ha valóban bűnt követett el Ulain, állítsál;, a 
rendes bíróság elé. Különben is az egész ügyei; 
nem nézem, túl fontosnak, bár a részleteket, még 
nem ismerem pontosan. Csak arra iekintc!;, 
hogy tartsák be a formákat és tiszteljék a kép
viselői jogokat, amelyek nem az egyes képvi
selők jogai, hanem az egész nemzet gyű lés 
egyeteméé. Hangsúlyozom, hogy statáriális 
eljárás alá ez az ügy nem vonható.

Ilyen eljárást, csak olyan esetekben lehet 
követni, amikor az ügy három nap alatt 
egészen az ítéletig letárgyalható és íisztiíz- 

ható.
IJlain Ferenc ügye njigyon bonyolult és

csak ezért is a rendes bírói eljárás alá tartozik.
Ezután a politikai helyzetre vonatkozóan intéztünk kér 

dóst Andrássy Gyulához:
— Nem nyilatkozom a politikai helyzetről — 

felelt Andrássy —, meri még nem látom elér
kezettnek az időt az aktív politikába való be
kapcsolódásomra. Rövidesen azonban el fog 
következni az alkalmas időpont, amikor ismét 
tevékeny részt veszel: a politikai életben. . / 
kormány politikájában különben sem láiok 
orientálódást semerre, csak fulkosást lá
tok — a kölcsön után,,,

— Emlékművet állítottak n székesfehérvári zeddő hM
halottaknak. Székesfehérvárról jelenti .1 1 t::-' -
sitúja: Ma délelőtt nagy ünnepség keretében Iciileztők le 
a harctéren hősi halált halt Jl székesfehérvári zsidó 
katona emlékét mer/örökitő szobrot a temetőben < s 
márványldb'dt az itteni zsidó templomban. A kegyeleti s 
ünnepélyen résztvett felekezeti különbség ncU.li' a rá- 
ros társadalmának szinc-java és képviselve volt'.'!; az 
összes h'dós'lfjol;, calamuil a nemzeti hadsercf) i-. Az 
emlékművek leleplezése <lr. Hevesi Ferenc főrábbi .sz.uh.í,- 
lata alatt történt. Ezután a .‘.zéke.sfehérvári he': '• -
rancsnoka, Cseri y oz.redes beszélt, majd Siposs C>>iu!a 
táboruok, a háború alatt a székosfehérvári ezred párán • ■ 
uoka mondott beszédet és megemlékezett a hősi hal.dt 
hnlL Kifliin Imréről, aki kis csapatával Asiagot vissr. i- 
foglnlta a túlerőben levő ellenségtől.

— Készpénztökéfét
ben gyümölcaözteű 1__ __ _ —
osztálya. Budaiwstcn, Vilmos császár-ut -l.>. 
J !»(?(>.

: a logbiztosabban és logjöve.]: hncz.;‘> 
heti köb sün ut.iún a Rjtn Bank liiB' 
... ----- Alapítási éve:

— Árion angol fogkrém illatosít

a kaveja, ha babkavó 
pótlék helyett egymagában 
az újfajta MÉWKBIL©SC- 
ból készíti. „E M FR 3 E, (&«• 
tökéletesen pótolja a bab
kávét. Erősebb, táplálóbb, 
izletesebb és ezenfelül a 
használatban rendkívül 
olesó is. Eme különlegesség 
minőségéért gyártójának, a 
franca rmti
cégnek világhíre szavatol.

a legtökéleícf-.ebh 
légfütéses 
folytonéffő

fat&zelésü kályha,
8 kp. fával füt cp,.v 
szobát 24 órán át.

Héber Sápdor
sályha.L'yúros,

Budapest .VI, Vilmos cóúsz&r.ut 3». szám, ® Telefon t7-u
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— Magyar jakobinusok. Skót húrfása az 
igazi forradalomnak, Carlyle Tamás, könyökölj 
az asztalomra, mikor e csillagfényes éjszakán 
művészetedbe kontárkodom. Nemcsak az iró 
kontár, az idői; is azok. Itt nálunk ugyanis 
nem az istenek, az emberek szomjuhoznak. És 
milyen embertelen emberek! A forradalmat, 
a lázadást, a fölkelést Pesten pwccsaa/c hívják, 
amelynek megkisértése minden hónapban 
visszatér, mint a gáz- vagy villanyszámla, vagy 
az élelmiszerek drágulása. A puccs, ha győz: 
dráma, ha idejében lefülelik a magyar jakobi
nusokat: operett. Kun Béla óta a puccsok bor- 
zadályba. kacajba, aztán unalomba vesznek. A 
helyzet veszettül hasonlít ama Vendemiare 
13-ik hónapjához, amikor a jakobinizmus a 
généralct zúgva utolszor kelt föl, hogy a Saint- 
Roeh templom körül eltapossa egy fiatal tii- 
zértiszt, akire a megriadt convent védelmét 
hízta. Napóleon „wapww ágyukkal" szétlőtte a 
francia forradalmat. Ez Napóleon volt és nekünk 
még Barrasunk sincs. A magyar jakobinizmus 
nemzeti jelszavakkal kendőzi vörös arcát. Min
den hónapban uj puccsot. készít, elő és wp?/ lát
szott. lázadásra, fölforgatásra szövetkezni nem 
jár túlságos rizikóval. A magyar jakobinusok 
csak az újságok hasábjain jártak rosszul, túl
buzgó riporterek, de nem az államhatalom jó
voltából. Adorján és Dániel főébredő urakat a 
puccsok alkalmából megidézték a főkapitány
ságra, aztán szabadon engedték őket, mert ki
derült bizonyára, hogy egyetlen puccshoz sincs 
közük. Szomorú, de igy van: a kormány eddig 
csupán a puccsok leleplezésében tűnt ki erélyé- 
vel. Vagy’ a puccsokban vagy a kormányban 
van a hiba...

— Végignézte férje. nierölóRót. Orosz Tstván vendéglős
nél lakott apósa, idősebb Nagy Sándor csizmadia és 
ennek felesége. Orosz állandóan civakodott feleségével. 
1919. év február 2-án a veszekedés annyira fajult, hogy 
Orosz váróként feleségére és ütlegelni kezdte. Ekkor vé
delmére kelt az asszonynak az apja, Nagy Sándor. A 
vondégllős annyira földiiliödött, hogy kiutasította lakásá
ból feleségét és ennek szüleit is. Nagy Sándor ezen any- 
nyira fölháborodott, hogy négy nappal később leányá
val, Orosz Istvánná született Nagy Margittal elment 
lakására és be.zörgetett hozzá. Amikor Orosz az üveges 
ajtóiiúl megjelent. Nagy Sándor kívülről kötszer mellbe- 
iötlc. A szerenesétllen ember nyomban összeesett és meg
halt. Az ügy főtárgyalását a mai napra tűzte ki a bün
tető törvényszéken Nedeczky Géza dr. Ítélőtáblái biró 
tanácsa. Nagy időközben meghalt, leánya pedig, akit 
hosszabb vizsgálati fogság után szabadlábra helyeztek, 
nem jelent meg a főtárgyai á són. A bíróság detektívet 
küldött ki a lakására, aki azzal a jelentéssel jött vissza, 
hogy Orossud ismeretlen helyre távozott. A bíróság 
nyomozólevél kiadásút rcndelto el ellene.

— Villanioobaleset. Vasárnap este Keszler György mun
kás a Maglódi-uton leugrott a mozgó villamosról. A ke
rekek alá került, amelyek jobb lábát teljesen össze
roncsolták. A súlyosan sérült munkást a mentők a Zita- 
kórházba vitték.

— Halálozás. Zetényi Csukás Géza nyug, főgimn. tanár 
temetése, a vasárnapi lapok híradásával szemben, nem 
hétfőn, hanem kedden délután 3 órakor lesz Kispesten, az 
Aladdr-utca ~. szám alatti gyúszházból.

Jobb, egészségesebb, zamatosabb a citromnál.

25 csésze teához való 800 korona Kapható mindenütt!
Gyártja: PHARMACIA RT. Budapest.

O
Garami és uchinger visszatérését követelik
KlebeSsberg és nagyatádi Szabó Csurgón nyilatkoztak az 
aktuófó’s portékái kérdésekrŐB. — Két vasárnapi népgy&lés

Csurgó, november 11.
(A Reggel tudósítójától.) Nngy ünnepségek 

közepette leplezték le ma délelőtt a hősök em
lékszobrát. Az ünnepélyen a kormány részéről 
nagyatádi Szabó István és Klebelsberg Kunó 
miniszterek vettek részt, akiket több képviselő 
kisért le. A banketten nagyatádi Szabó beszé
det mondott, amelyben többek között annak a 
szükségességét fejtegette, hogy ezekben a ret
tenetes időkben meg kell keresnünk az utat és 
módot arra, hogy egyik társadalmi réteg se 
legyen hátrányban a másik fölött,

Egyformán akarunk — úgymond — a ma
gyar nemzet minden rendű, rangú és val- 

lásu lakosságáról gondoskoini.
Kijelentette még, hogy a nemzetet nem viszik 

kalandos vállalkozásokba, mert a győzelem 
biztos reménye nélkül nem lehet az ország nyu
galmát kockáztatni és mert meg kell alkudni 
a világhelyzettel.

Klebelsberg Kunó gróf beszédében rámuta
tott arra, hogy a magyar nemzet a katasztró
fák nemzete, de éppen a katasztrófákban mu
tatkozott nagynak.

Délután a kerület képviselője, Éhm Kálmán 
mondott beszámolót, amelyen nagyatádi Szabó 
István is fölszólalt.

— Az ország megmentése érdekében — mondotta — meg 
kell alkudni sokszor a körülményekkel. Ha egyik-másik 
programpontomat nem is valósítottam még meg, nem jo- 
lonti azt, hogy nem is kíséreltem meg azok megvalósítá
sút, hanem a mai rettenetes időkben nem lehet mindent 
úgy megvalósítnni. ahogy szeretnénk. Majd igy folytatta: 
Ez a nemzedék nem fogja eltékozolni azt a földet, ami 
még megmaradt őseinek földjéből. A földreform hiányát 
pótolni akarom és fogom. A novellával megvédem a szegé
nyek érdekeit. Majd az ellene irányitó támadásokkal kap
csolatosan ezeket, mondotta:

— Ha a szegény nép közül valaki magasabb pozícióba 
kerül, népszerűsége aláásásának leghatliatósabb eszköze, 
ha azt foghatják rá, hogy meggazdagodott.

Rólam is azt hirdették, hogy ebben "meg abban a vá
rosban háromezer holdam van, hogy Budapesten két
emeletes házam van, újabban pedig, hogy Német
országban vettom birtokot. Kijelentem, hogy ameny- 
n.vlben a kormányzat akár feudális, akár zsidó, akár 
más olyan Irányba terelődne, amit én nem hiszek, 
amit én jónak nem tartok, nzonnal otthagynám azt az 

Irányzatot és a pártot.

Klebelsberg Kunó gróf beszélt ezután.
Az Ulaln-féle puccskísérlettel foglalkozva, rámutatott 

a puccs sikeres végrehajtásának következményeire.
— Mi történt volna Magyarországgal, ha szövetkeztek 

volna azokkal a bajor tényezőkkel, amelyek le vannak 
győzve. Teljesen egyedül állanánk kifelé, magunkra vol
nánk hagyatva, llclsölcg pedig lenne egy kormányunk,

— A német trónörökös hazatérésének ügye. 
Az Havas - ügynökség jelentése szerint a 
nagyköveti konferencia inai ülésén szóvá- 
teszik azokat a kérdéseket is, amelyek a trón
örökösnek Németországba való visszatérése kö
rül fölmerültek. Jól értesült diplomáciai 
körök véleménye szerint Stresemann kancel
lárt messzemenő politikai célok vezették, ami
kor hozzájárult Frigyes Vilmos trónörökös 
kérelméhez, hogy hazájába visszatérhessen. 
Stresemannak az a terve, hogy a trónörökössel 
inegbasgnlást idéz elő a monarchisták táborá
ban. Reméli, hogy különösen a porosz és bajor 
monarchistákat uszíthatja egymás ellen. 

amely idegen fegyverekkel és nem alkotmányos utón ju
tott volna uralomra.

Ez a politika a pusztulás, a katasztrófák politikájú, 
nekünk pedig a konszolidáció politikája kell.

Az ilyen kilengések azonban ne aggasszanak senk.il, 
mert az államcsínyek és puccskísérletek csak a lábadozó 
nemzet betegségének jelei,

♦
Tatabánya, november 11.

(A Reggel tudósitójától.) Kábák Lajos, a 
tatabányai kerület szociáldemokrata képvise
lője, vasárnap délután Tatabányán beszámolót 
tartott. A bcszámológyülés az I. A. akna előtt 
folyt le, ahol mintegy 6000 főnyi tömeg gyűlt 
egybe. Kabók Lajos az ország gazdasági hely
zetével foglalkozott és rámutatott arra, hogy 
a gazdasági konszolidáció csak a politikai 
konszolidációval járhat együtt.

Propper Sándor nemzetgyűlési képviselő az ország 
politikai helyzetét vázolta és kifejtette a szociáldemo
krata párt állásfoglalását az aktuális politikai kérdések
kel szemben. Kijelentette, hogy a munkásság most, az 
ellen forradalom vércsemlékil négy esztendeje után is, 
kész az ország újjáépítésében résztvenni, do ezzel szem
ben megköveteli, hogy a gyűlölet politikájának véget- 
vessenek és likvidálják az ellenforradalmat. Ha ebben 
az országban meg akarják teremteni a komoly termelő 
munka lehetőségét, ennek az a föltétele, hogy

vessenek véget a bosszú politikájának, szüntessék meg 
a zalaegerszegi lntcmálótábort és adják vissza csa
ládjuknak azokat a munkára kész embereket, akiket 
kizáróan politika! meggyőződésük miatt ziTtak börtö
nökbe vagy száműztek az lnternáíótáhnrba és kül

földre.
— Magyarország nem engedheti meg magának azt. a 

fényűzést, hogy a börtönök itt munkaképes emberekkel 
legyenek telve és hogy több kiváló szellemi és fizikai 
munkása az országból száműzve, a külföld számára le
gyen kénytelen értékositeni képességeit, munkáját.

Garamira, Buchlngcrre itthon van szükség és haza
térésüket elsősorban az ország nagy érdekei követe

lik meg.
Megemlékezett még I’ropper az L'ltiin-félo puccskísérlet 

ügyéről is. Még csodálkozni som lehet azon - inon 
dotta —, hogy éppen az úgynevezett patentirozott haza
fiakról sül ki. hogy külföldről behozott fegyveres hor
dákkal akarták itt a hátúimat magukhoz kaparintani. 
Ha Bethlen komolyan akarna szakítani a terror rend
szerével, elsősorban le kall tárgyaltatnia a nemzet
gyűléssel azt a javaslatot, amely a nép széles rétegeinek 
visszaadná a választójogot és az általános titkos választó
jog megalkotása után föl kell oszlatnia a nemzetgyűlést 
és uj választásokat kiírni. A demokrácia érvényesülé
séért és az ellenforradalom likvidációjáért a szociál
demokrata párt fokozott erővel fog harcolni a nemzett 

gyűlés most kezdődő ülésszakán.
■ —

— A Népszövetség delegátusai e hét végéig 
befejezik tárgyalásaikat. A kölcsön elő
munkálatai z .serényen folynak. A népszoxH- 
ségi és jóvátételi delegátusok mar közqj egy 
hete tanulmányozzák az ország gazdasági és 
pénzügyi viszonyait, hogy a Népszövetség 
november 20-iki londoni tanácsülésen előter
jeszthessék véleményüket a külföldi kölcsön 
tárgyában. Bár a delegáció munkája a legse
besebb iramban haladt előre, a inai napig csak 
körülbelül <30 gazdasági szakférfiú és bank
vezér véleményének meghallgatása sikerült, 
úgy hogy még legalább ugyanennyien hátra 
vannak. A ni tilt hét végén még úgy tervezték 
a delegátusok, hogy keddre befejezik informa
tív tanácskozásaikat, szerdán pedig már a 
kormány tagjaival értekezhetnek a tulajdon- 
képeni kölesönelaborútum tárgyúban, do mára 
megváltozott u helyzet, mert a föltétlenül szük
séges információk beszerzése még eltart e hét 
vegéig.

— Árion angol fogkrém sterilizál.
— Moinl-fólo Indiai ég kínai teakoverékok, lllulosuk. 

aromának. Győződjék meg egy próbavásárlással azok 
il tol érbe teli on min ősé góró 1.

Magyar Agrár- és Járadékbank Rt. 
vet&magosztálya

Budapest, V. Nádor-utca 19. — Telefon: TI—41 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Ven a legmagasabb napi áron lóhere- óh lucornamagot 
in egyéb gax<loi<iql magvakat 

illntázolt aj 6 nla tokát kér

senk.il
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Megszil^rtiuk 

a tőzsde irányzata 

TuS vagyunk a nyolchel®s kreztssen 
Eia a német helyzet enyhül, 
kitérhet a régen várt hossz

—, november 11.
(A Reggel munkatársától.} Az elmúlt tőzsde

hét alapjában véve nem volt más, mint a kon
tremin utolsó kísérlete, hogy kampányát sike
resen befejezhesse. Ez teljes mértékben sike
rült is neki, mert a hét második, tőzsde napja 
olyan külpolitikai és hazai politikai esemé
nyekkel esett egybe, amelyek nagyban segítet
ték a megfelelő födözések keresztülviteléhez. 
Alapjában véve azonban mindenki érezte és 
tudia, hogy a nagy baisse-korszak vége felé 
közeledünk, hogy az árfolyamok a mélypont
hoz jutottak és hogy itt az ideje a födözésnek. 
Ez meg is történt és a legutóbbi tőzsdenap 
már kifejezetten a javulás szimptomái közt 
folyt le s sokan abban a hitben voltak, hogy a 
tőzsde határozott hausse-mozgalom küszöbére 
jutott el. Ez az oka, hogy pénteken mintegy 
25 százalékos javulás állott be s hogy a szom
bati és vasárnapi magánforgalom a nagy 
hausse-napokra emlékeztető élénk és egyre 
szilárduló forgalmat produkált.

Semmi .kétség és ma már nyivánvaló, hogy 
tőzsdénket erősen nyomták azok az események, 
amelyek e hét folyamán Bajorországban és 
nálunk is lejátszódtak, illetve kiforrtak. A 
tőzsde tudott arról, hogy Bajorországban ki
törőben van a Hiíler-féle puccs. Azt is tudták, 
hogy

Ulain és társai micsoda kalandos őrületbe 
készülnek belevinni az országot.

A tőzsde, bármily gyöngeelméjü kalandról van 
is szó, mindenre reagál, mert a mai megbom
lott világban sohasem lehet tudni, hogy nem 
éppen a gyöngeelméjüek akciója-c az, ami ha
tással van a tömegekre. volt az oka, hogy 
minden más gazdasági természetű hausse- 
momentum ellenére, a tőzsde nem tudott meg- 
szilárdítani. Pénteken délfele aztán híre futott, 
hogy Ulainék puccskísérlete meghiúsult és 
hogy a bajorok véres őrületének is befelleg
zett. A tőzsde legott, megjavult s úgy látszott, 
hogy most már kint vagyunk a több mint 
nyolc hét óta tartó szörnyűséges krízisből.

Mi lesz most?
A gazdasági okok egytöl-egyig határozott 

hausse mellett szólnak. Pénz van bőven és 
olcsó. A második hete, hogy 1—1 Vt százalékkal 
bőven áll a piac rendelkezésére. Koronánkat 
Bécsben kezdik alacsonyabban értékelni. Ér
tékpapírjaink árfolyamai a képzelhető leg
alacsonyabbak s a pénteki emelkedések be
számításával is olyan olcsók, hogy egves ér
tékekben szinte nevetséges. Emellett a közönség 
pszichéjében is lényeges fordulat állott be. A 
vásárlásra a legnagyobb mértékben meg van 
a hajlandóság, az exekuciókon túl vagyunk 
s igy

nemcsak a gazdasági, de a technikai okok 
is határozottan a fölfelé emelkedés felé 

mutatnak.
Az egyetlen tényező, amely zavaró lehetne: 

a politikai helyzet. Semmi kétség, hogy az 
Ulain-féle társaság tervei hajótörést szenved
tek és bebizonyult, hogy az egész fajvédő poli
tika voltakepen semmi más nem volt, mint 
hatalmi törekvés. Úgy látszik, ezen a veszedel
mes hóborton túljutottunk. Az is valószínű, 
hogy ennek az irányzatnak külföldi támaszai 
is megbuktak immár és hogy a gazdasági élet 
nyugodt menetét ilyen kalandoktól nem kell 
félteni. Mécris, ha lelkiismeretesen akarjuk a 
helyzetet föltárni, nem hallgathatjuk el, hogy 
Németországban még mindig súlyos a szi
tuáció, Bajorországnak és a birodalomnak 
konfliktusa teljesen nem intéződött el, sőt az a 
körülmény, hogy a bajor kormány Hitlernek és 
Ludendorffnak egérutat engedett, az egész 
helyzetet komplikálttá teszi. Amig ezek a dol
gok nincsenek végkép tisztázva, az európai 
piacok nem juthatnak nyugvóponthoz és főleg 
Rács nem nyugodhatlk meg. Ne feledjük azt a 
szoros nexust, amely tőzsdénk és a bécsi piac 
közt van, amelynek minden rezdülését tncg- 
'•rezzük. Ha, amire csórók nyomdába kerülnek, 
a bajor szituáció nem tisztázódik teljesen, 
a mai nap tőzsdéje ismét reagálhat ezekre n 
külpolitikái eseményekre és nem lehetetlen, 
hogy a szilárd és nagyon bizakodó alaphangú
iul ellenére, ismét tartózkodásnak lehetünk 
tanúi. Mindenesetre megállapíthatjuk: akik 
A Reggel prognózisát magukévá tették: el nem 
adtak az elmúlt héten, ellenben a mélyponton 
vásárolni kezdtek, már ma is jól járlak.

7«

kötéseket nem állt 
de bizonyos, hogy

X Szilárd a vasárnapi magánforgalom Bu
dapesten és Becsben. A vasárnapi bank- és 
ügynökközi forgalomban folytatódott a szom
bat esti bizakodó, sőt 8 hete először Írhatjuk 
le: tagadhatatlanul megszilárdult hangulat; 
különösen az arbilrage és szénpapirokat ke
reste a spekuláció. Dél táján Bécsböl árukíná
lat bágyasztotta el a piacot, de ez úgyszólván 
percekig tartott, minden árut fölvett a pénz
kínálat. A prompt pénzt ‘/2%-kal kínálták, 
kasszanapra 1%%-kal áll bőven igen nagy ösz- 
szegekben a pénz rendelkezésre. Tudósítóink a 
következő tényleges kötésekről számolnak be: 
Magyar Iliiéi 610, Osztrák Hitel 130, Angol- 
Magyar Bank 125—130, Salgó 530, Rima 94, 
Kőszén 2550—600, Cukor 3100, Ganz-Danubius 
4900—5000, Kereskedelmi Bank 1,090.000. Ke
restek: Nasicit, S pódiumot, Alhenacumot,
Égiszt, Barátit, Brassóit, Ganz Villamosságit, 
llazai Bankot, ezeket a 
módunkban ellenőrizni, _
20—30n/o-l;.al magasabb pénzkínálat volt rájuk, 
mint a legutóbbi, tőzsdenap zárlati árfolyama.

Becsből jelenti telefonon A Reggel tudósí
tója: Becsben barátságosabb a tőzsde hangu
lata, de a helyi piac még mindig üzlettclennek 
látszik, a spekulációt Berlin és München kon
fliktusa, amelyet még nem tartanak befejezett
nek, óvatosságra inti. A tőzsdén elterjedt hí
rek szerint, néni valószínű, hogy Hitler abba
hagyja akcióját és ha ez a konfliktus el is 
simul, a német kérdés még mindig közgazda
sági veszélyeket rejt magában. A magyar 
tőzsdének megítélése péntek délután óla foko
zatosan kedvezőbb, a magyar kifizetés Bécs
ben 2.30-10-rc esett vissza, de még mindig pa
ritás alatt, állnak a magyar papírok. A bécsi 
spekulációt főleg az Osztrák Hitel érdekli, 
amelyet maga a Creditanstalt vásárol. Ez a 
mai magánforgalomban 295.000-ig emelkedett, 
de Prágában is 140 cs. k. Jól fekszik a Bank
vérein és a Verkehrsbank. Magyar értékek kö
zül csak a legfinomabb értékek keresettek. így 
elsősorban a Magyar Cukor, amelyet, ma 
200.000 koronával a zárlat fölött kerestek, de 
áru. nem jelentkezett. Pénz van Súlyára, Kő
szénre, Urikányira és főként Nasicira.

külföldi pónzinte- 
folryamat.bnn levő 
Ránk fog tőkét 
aligazgatója, aki

Közgazdasági hírek. A tőzsde megszilárdulása hozza 
magával, hogy a spekuláció újra « /avorii papirofchos 
igazodik. Tőzsdei körökben o hétre a nxénpaplrok dr- 
folyamfcjlödőxőt vdrjdk elsősorban. Az Anool-Mayyar 
Ránk külföldi érdekeltsége már az elmúlt héten nagy 
tétetekben vásárolta az Éyiszt, a Spódiumot és a Rauxitot. 
K papírok vásárlását tovább folytatják. A Baróti szin- 
dikdhts a tőzsdei ianyhaság miatt csak ma kezdi majd 
újra vásárolni a részvényt és a jogot is. Szindikátusok 
állnak a Magyar Áréi, Alhrnaeum, Ldmpa, Transdanubii, 
Olasz-Magyar Ránk, Mótor. Glóbusz mögött. -- A közel
jövőben négy bank fog alaptőkét emelni: Az ingatlan, 
bank, amelynek tőkeemelését már egészen előkészítették 
és kiiliföldi tőkecsoportokkal is letárgyalták, a Magyar- 
Nőmet Ránk, amelynél a kivonuló német tőko helyett 
svájciak vesznek részt a tőkeemelésnél. Az uj alaptőke 
egymilliárd lesz. Ugyancsak rövid időn belül a Jiermes 
is egy milliárdra szaporítja tőkéjét. A 
zetek közül a Wiener Bankverein most 
tőkeemelése után az Angol-Osztrák 
emelni. — Lordnd Ernő, a Hitelbank 
eddig a titkárság vezetője volt, a Hitelbank és llcrzog 
M. L. ős Társa közös dohánykercskedclmi részvénytársa
ságának, a Tabacus-nnls tesz a vezérigazgatója. — A 
Gazdabank nem veszi ót a kormány állni neki fölaján
lott Nemzeti Sitelíii/dáet-részvényeket. November 20-iki 
közgyűlésén tőkét emel, az alapítóknak 3:2 arányban, a 
részvényeseknek pedig 5:3 arányban 2(ino koronáért ad
ják az uj részvényeket. A Gazdabank különben most, 
hogy fi Nemzeti Hitelintézettel nem állapodott meg, 
újabb tranzakciók létrehozásán fáradozik, elsősorban is 
egy uj nagy gazdablztosifót kíván létesíteni. — A Ke- 
reskedclmi Ránk a jövő héten nyújtja be a tőzsdetanács
hoz a Magyar Élelmi szer szállító Rt. részvényeinek köti- 
rozási engodélyét kérő kérvényét. A Mész a Kereskedelmi 
Bank áruvállalatait egyesíti magában, azonkívül hozzá- 
tatozik a ilülőhdz, egy jőggyár és a Budapesti Köz
ponti Teicsarnok Rl. — A Cukoripar, amelynek tranz
akciója már régóta esedékes, november 20-án rendes köz
gyűlést tart. — A Hitelbank, amint ismeretes, legutóbbi 
közgyűlésén elhatározta, hogy alaptőkéiét 153.334, egyen
ként 400 K u. é. részvény kibocsátásával 488,666.400 koro
náról 550 millió koronára emeli föl. Az uj részvényeket 
10:1 arányban, egyenként 200.000 koronáért adják.

| X A Kőszén, a és az Urlkányi tranz-
! akciói. A világtőzsdéken, elsősoroan pedig a 
I párisi és a genfi tőzsdén, érdeklődnek az ott 
I jegyzett magyar szénpnrirok iránt. Az Álla- 
I lános Kőszén és az Urikányi árfolyama svájci, 
I illetőleg francia frankban — a budapesti mny- 
I haságot nem véve figyelembe — állandóan 
I emelkedik. A Kőszénért Párisban 1350 irancia 
I frankot adnak, vagyis közel 300.000 koronával 
I többet, mint ahogy a részvény a legutóbbi 
I tőzsdenapon a budapesti tőzsdén zárult. Ceni- 
I ben 405 svájci frankért veszik a Kőszenet,, itt 

is 1G0.000 koronával többet adnak a resz-
I vényért, mint Budapesten. Hasonló a helyzet 
I az Urikányinál, ezt a részvényt is több szaz- 
I ezer koronával fölülüzetik a külföldi tőzsdé

kén. A magyar szénrészvények iránti, nagy 
külföldi érdeklődés elsősorban a Societe ht-

I nanciere Danubienne vásárlásaival magyaráz
ható. A Sociéte Financiere Danubienne-t a Hi-

I tolbank és a Leszámítoló Bank létesítette 
2,000.000 svájci frank alaptőkével, magyar szen-

I részvények vásárlására. A vállalatnál svájci 
I tőke is erősen érdekelve van. Ezeken a vásár

lásokon kiviil nagymértékben hozzájárul a 
szénrészvények iránt megnövekedett erdeklo- 

I déshez, hogy a nagyobb magyar bányavallala- 
I tok kivétel nélkül tranzakció előtt allénak. Az 
I Általános Kőszén, amint a tőzsde megszilar- 
I dúl, végrehajtja már régóta, tervezett alap- 
I tőkeemelését. Az Urikányi befejezte a nuciona- 
I lizálási tárgyalásokat és szinten alaptőkeeme- 
| lésre gondol. A vállalatnak összesen csak 

lOi.OOO darab részvénye van. A társaság mar
I hosszabb idő óta nem emelt alaptőkét es nem 
I vizezte föl részvénytőkéjét. Ugyancsak íranz- 
| akció előtt áll a Salgó, melynek részvényéit 
I most akarják a svájci tőzsdékre bevezetni, 
I előbb azonban a vállalat végrehajtja mar reg- 
| óta beharangozott tőkeemelését. Ebben az ügy- 
I ben különben ifj. Chorin Ferenc, a Salgó ve

zérigazgatója. Svájcba utazik.
I X Az Angol-Magyar Bank
I kezesi és fürdöérdekeltségeit. _ ------
| sülőse szerint az Angol Magyar Bankhoz ko- 
I zelálló 
I bank
I landó résztvenni ,, .-
I mint Budapest építkezési és fejlődési, kerdései- 
| ben is. A csoport vezetői az elmúlt hetekben 
| Budapesten jártak és azzal a tapasztalattal 
I utaztak el, hogy a magyar főváros egyenesen 
I predesztinálva van arra, hogy bizonyos fokig 
| a régi monarchia és a Balkán kereskedelmi 
| központja legyen. Igen jelentős kérdések meg- 
| oldását már le is tárgyalták és a megailapo- 
| dások a közeli tőzsdéken is éreztetni fogjak 
I hatásukat. ___ _

kifejleszti épit- 
A Reggel érte-

külföldi csoport belekapcsolódott a 
üzleti életébe és nagymértékben haj- 

úgy Magyarország fürdő-,

szüleién
olcsó ruházati citefiete osztálya 
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X Mi a titka a cukor drágulásának? A cukor 
árát a cukorkartel 360 koronával drágította 
meg. A kristálycukor kilogramjáért mától 
fogva 7100 koronát, a kockacukorért 7350 koro
nát kérnek. Annál föltünöbb a cukor drágu
lása, mert a magyar cukorkartel az elmúlt hé
ten. fölbomlott és így mi, szegény fogyasztók 
bízvást ívom élhettük, hogy mint Csehország
ban, úgy nálunk is. a cukorkartel kettészaka
dása az árak olcsóbbodását fogja maga után 
vonni, már a fokozott konkurrencia miatt is. 
A cukor drágulásában nagy szerepe van a 
kormánynak. Kincstári részesedés címén 
ugyanis az állam tevékenyen résztvesz az ár
drágításban. Kom nehéz kiszámítani, hogy 
kincstári részedés cimén mily óriási összege
ket vesz be az állam, amelyeket aztán a gyárak 
persze a fogyasztókra hárítanak. Az országban 
74.000 katasztrális holdon termett az idén répa. 
Átlag holdanként; 120 mm. répát, ad és ennyi
ből főleg az idei répatermés kitűnő minősége 
folytán 1500—1600 kg. cukrot készít a gyár. A 
kincstári részesedés kilogramonként több mint 
2000 korona, így tehát egy-egy hold cukorrépa 
után hárommillió koronát vesz be. a kincstár, 
azaz a 74.000 holdnyi termésből a kincstár 
több mint kétszázmílliárd koronát vesz be. De 
ez csak kimondottan a kincstári részesedés a 
cukor után, mert hiszen egyéb címeken is sok- 
milliárd koronát vesz be forgalmi adóból, .jö
vedelemadóból, földadóból, útadóból, összesen 
tízenkétféle szempontból adózzák meg a cuk
rot. Itt említjük, hogy az Omge elérkezettnek 
látja az időt, hogy megalapítsa a répaterme
lők karteljét. A gazdák tömörítését elősegíti 
az az állami hitel, amit kilátásba helyeztek és 
amelynek az a lényege, hogy az Állami Jegy- 
Intézet ne a cukorgyáraknak folyósítsa a mil
liókat, hanem közvetlenül a termelőknek.

filéz néhány hét éa nem lesz üzlet a kosztpénz. Buda
pesten ugyanazok a jelenségek kezdenek mutatkozni a 
kosztpénz körül, mint amelyek Bécsben léptek föl a kül
földi kölcsön megszavazása után. Már második hete, 
hogy a lietipónz 1 és 2 percent közt mozog, sőt voltak 
napok, amikor egy percent alá szállt. Becsben tudva
levőleg hónapok óta félszázalék, 6Öt ennél alacsonyabb 
a -heti kamatláb. Pénzügyi életünk alapos ismerősei már 
most hangoztatják, hogy a koszt pénzüzlet nálunk is le- 
alkonyodéban van. Minél közelebb jutunk a külföldi 
kölcsön első részletének folyósításához, annál mélyebbre 
esik a hetipénz. Átmenetileg, pár hétre, ha a várt 
hausse kitör és a közönség megint tulangazsálja magát, 
felszökhet ugyan a kosztpénz, de tartósan mái nem lesz
olyan aratásuk a kosztpónzadóknak, mint volt a nyári 
hónapokban. Érzik ezt a tőkések is. akiknek hétről-hét.-c 
nagy tételeik maradnak elholyczetlonül és ez a körül
mény is egyik lendítő kereke az értékpapírok újra meg
induló egészséges úrfolyamfejlődésének.

kapható!

kimerült, elcsigázott szervezetük 
föl frissítésére és eró'sitésére csak

VALÓDI

használnak. Reggelenként fölke
lés után és este lefekvés előtt a 
fáradt test bedorzsölése után 
azonnal jelentkezik a kellemes, 
üdítő érzés, mintha ujjúszületne 

az ember

í kisüveg ára .... ® K 1*15  
1 középüveg ára. . ®K 3*10  
(mogfolcl kh. 4 kisüveg tartalmának)
1 nngyüveg ára . . ®I< 6*20  
(mogfolcl lsb. 8 kisüveg tartalmúnak)

Jelenlegi szorzószóm: 3700

>8^©gs%S§nt a
Végit Károly, az értéktőzsde cluöke, z? Heggel sza

mára a következőkben fejtette ki véleményét a részvény
piac helyzetéről:

— Már a pénteki tőzsdén és a szombati bank
közi forgalomban minden jel arra mutatott, 
hogy a részvény piacon lényeges irányváltozás 
történt. Az árfolyamok, amelyek oly niegoko- 
latlam. lezuhantak, emelkedni kezdtek s né
melyik papírban nagyon jelentékeny volt az 
árnyereség. Az a lidércnyomás, amely a szo
katlanul hosszú ideig tartó baisse folytán a 
közönségre nehezedett, megszűnt s ezzel a 
pánik is. Újra visszatért a bizalom a. tőzsdé
hez s előrelátható, hogy már a közeli napok
ban nevezetes hausse mozgalom tanúi lehe
tünk.

A la longue föltétlenül hausse-ista vagyok, 
mert az értékpapíroknak sem a mostani, sem

X A tőzsde építkezési kíitcleseltsége (a az Ingé fa tranz
akciója. A népjóléti niinis'z.icr, amint ismeretes. kötelezte 
a tőzsdét. 50 lakás fölépítésére. Az építkezéshez annyi 
pénz kell, amelyet a. mai viszonyok melleit egyedül a 
tő’.sdo közöntéj.e előteremteni nőin tud. Több tőzsdetag 
fölhívta erre, a? ügyre uz higatlanépitfí év Faipari Rész- 
vénytársasóg figyelmét és errevouatkozó tárgyalások 
indultak — amint velünk közük a következő fölté
telek mellett: az Ingéfa megalakítja u tőzsdei bérhúz- 
építő részvénytársaságot, ennek teljes alaptőkéjét be- 
űzeti és o részvénytársaságra átírja tehermentesen 
egyik budai telokkomplexumút (<t szomszédos telken épít 
a Hitelbank és a Lesxdmitolóbank) s a mór olt komplet. 
tirozott építési anyaggal a már engedélyezett tervei: 
alapján áronnál hoxxdfon az építkezéshez. A tőzsdetagok
ból álló hármasbizottsdfi ezzel kapcsolatban fölbocsiili 
egy Znyvfa-részvény belértókét a hozzátartozó kő, ét
kező vállalatokkal együtt: A (luna parii fatelep (80(10 öl) 
fakészlotét, az építőmesteri-, ács-, lakatos- és asztalos- 
üzemének gépeit, fölszereléseit és anyagkészletét. A 
mintegy húsz vagont kitevő létradllviniiklilcsönző inté
zet (10.000 négyszögöl) fölszerelésének értékét. Az intézeti 
ház üzemi és központi irodáinak fölszerelését és « tőzs
dén jegyzett, éríékpapirf.llomúnyok értékét. A Calorla- 
angol esti- és radiátor gyár ingatlanának (Erzsébet falván 
COOO négyszögölt fölépitménycivel gépeinek, anyagainak 
értékét. A Borszéki Frigyes kerámia gyár ugyancsak 
crzsébotfalvi gyártelepét. Ingatlanát, nu yugkószíctét. és 
termésének értékéi. A Széna-téri Rérhd'.épltő Rt. ö. ízes 
ingatlanainak értékét (mintegy 29.000 négyszögöl budai 
telek). A Székesfővárosi berni nliiitü állomások értéket 
és a külföldi érdekeltségek ériekét. Az ig.v megállapított 
érték alapján a jelenleg 10,ii"í>.')00 <200.000 darab rész
vényt) kitevő részvényükét 50.0ii0.000 koronára fölemeli. 
Az uj részvények azon a mennyiségen tpl, umelyot a 
régi részvényesek nem igényelnek, méltányos úrban u 
tőzsde közönsége által lesznek útvohotők, ezáltal u tőzs
detagok építési kötelezőit sógónek is megfelelnek és az 
lúgé fa a szükséges lakásokat ssját tőkéjéből, állami köl
csön segítségével építi föl. Az lugéfa bevezetése iránt is 
megtörtént az. intézkedés.1 E hó lfi-án a közgyűlésen a 
vállalat elnökévé Matlekovies Sándort, v. b. t. t. választ
ják be. ____

X Angol-Magyar Bank igazgatósága legutóbb tártait 
ülésében elhatározta, hogy o hó 24-iki rendkívüli közgyű
lésen javasolni fogja alaptőkéjének 1IJ0 millióról 
2400 millióra való fölemelését. Az intézőt, uiiudouokelült 
650.000 uj részvényt bocsátana ki. amelyeket 2:1 arányban 
még megállapítandó árfolyamon a régi részvényeseknek 
ajánl föl. Ezenkívül 450.000 részvényt bocsát ki, amelyek 
nuk átvétele legolsőrendü angol ó™ amerikai cégek áltál 
biztosíttatott. Az u.i részvények kibocsátási árfolyama a 
régi részvényesekre a 25.000 K árfolyamot t.enimiesetrc 
sem fogja meghaladni, mig a szabadkézből eladott részvé
nyek eladási ura ennek az árfolyamnak többszörösót je
lenti. E tőkeemelés révén az Angol-Magyar P.-iuk saját ki
mutatott tőkéi körülbelül 40 mllliárddal fognak szaporodni.

'.< Az 'Iparbank Rt. megalakulása. Az östorroichischc 
Zentral-Bodcncreüit-Bnnk minap alakította meg önálló 
magyarországi intézetét, amely 1 parkunk Részvénytársaság 
cég alatt tartotta alakuló közgyűlését Tornyuy-tíohossbor- 
ger llezső báró elnöklőié alatt. Az intézet — anmlynek 
érdekkörébe tartozik máris a Magyar Szalu mi nyál’ Rt. és 
az uj lóversenytér építkezési vállalkozása — teljesen be
fizetett saját tőkéje 3 milliárd. Iga fi:tósági tagok: Benisch 
Ferenc (Wien), Torst Viktor (Wien), Frctid Béla, pándi 
Horváth Zsigmond. Lavié Lajos (Bruxellcs). Léb Lajos 
(ügyvezető igazg.'ó). illoncfalvl Linzer Ármin, Löffler 
Béla. Löfílcr Gyula (úgyveztő igazgató), dr. LöíTler Imre, 
dr. Mohr Béla, Péry Dezső, gróf Ráday Gedeon, gróf 
Socfried Oltó. Tibor Róbert (vezérignzgató). báró Tor- 
uyay-Soho3Bbcrger Rezső és dr. Wilhelm Karoly.

X Nasicl osztaléka. Az l’nion dós Vslncs el de*  Exploi- 
tations Fo restié rés <lo b'asic köz-gyülés,1 .>!•. 101.38 svájci 
frank tiszta nyereséget és 3 svájci frank ősziül '•kot nll.i 
pitott meg az 1922'23. üzletévre. A szelvényeket a Banáné 
de Paris nt de Pnys-Bas genfi fiókja és a Hazai Bank 
vallja be u svájci szelvónyadó levonásával.

X Viktória Bútor és Faáru Rt. minden régi 200 K név- 
értékű részvényt 1000 K névértékű részvényre cserél n*  
ingyen. Ugyanekkor minden régi után egy uj 1000 K 
névértékű részvény vehető uf darabonként 1000 Kárfolvi- 
mon Baiier Jenő bankházában (IV, fc’zervilu-tér '•). o hó 
17-óig (délután 4—7 óráig).

X Első Magyar Gynpjtunosó és Bhnmúnyl Rt. rendkix üli 
küzgvüléso alaptőkéiének 100.000 <ll> 102í-cs -/.eiv.'nuyel el
látott, 100(1 1< né vériekre szóló u.i róiza éir, kibocsátású 
áital tif'i.rő : Óim K-ra való föl,’m<-l''.-.ét i-ri• In. Az
ni részvények a régieknek ajánltntr.ak üil 2:1 arányban,
1. 'ion K úron. Elővételi jog <• hó 17-ig (V. Kárpát-ulcu !•) 
délelőtt 9—11-ig, délután 4—<i-ig gyakorolható.

y Tanítói Bank és Kereskedelmi Rt. téglagyárain;;!- 
téaa. A Tanítói Bank és K< reskedelmi Rt. f llniiUiárd 
korona alaptőkével „Pofcthidcgktili (tőzt-'rin . Mcrzégctö- 
és Agya gór úgy ár Részvény tár-.ifiig'*  eimen a már üzem
ben lévő i; ..rUlepet. iizletköróho vonta. 

mérsékelten emelkedő árfolyama nem fejezik 
ki azoknak belső értékét. A koszipénz mai ala
csony kamata mellett előrelátható, hogy 
a kosztpénzadók értékpapírokat fognak vásá
rolni és valószínűleg hetekig eltart, ainig a 
pénz kosztollatása jövedelmező lesz.

— Tagadhatatlan, hogy a közönség legszéle
sebb rétegei a tőzsde utján szerezték meg azt 
a pluszt, amely megélhetésükhöz szükséges. A 
pénzintézetekre és ipari vállalatokra nézve ör
vendetes. hogy a közönség rendelkezésükre bo
csátja tőkéjét, amit természetesen abban a. re
ményben tesz, hogy a pénzt megmenti, illetve 
megóvja az elértéktelenedéstől. Minthogy n 
tőzsde ezer meg ezer szállal van összekötve 
egész gazdasági életünkkel, föltétlenül kívá
natos, hogy életerős legyen. Most, elérkezett 
ennek az ideje is, a fordulat megtörtént és u 
következő periódusban jó tőzsdéket várunk.

X Hárommillió koronán aluli összeget nem 
fogadnak el kosztba a bankok. A Telte szómba 
tou délben ülést, tartott, amelyen a. bankkart el 
előterjesztéseit tárgyalták. A bankkartel már 
régebben elhatározta, hogy a kosztpénz-kérdésl 
erélyesen rendszabályozza. A szombati ülésen 
e,z meg is történt. A bankok úgy döntöttek, 
hogy csuk 3,000.000 koronán fölüli összeget ve
hetnek a kartel keretébe tartozó bankok koszt 
ba. Az a bank, amelyik ennél kisebb összeget 
kosztba elfogad, fegyelmi vétséget, követ el. 
Majd úgy határoztak a bankok megjelent kép 
viselői, hogy a kosztba adott tőke után járó ka
matok teljes összegének 25%-át kürtöse és bank
jutalék elmén levonják. Hu tehát valaki 3,000.000 
koronát kosztba ád heti 2%-ra, akkor a koszt 
kamatokként neki járó 60.000 koronából 25%-ot, 
vagyis 15.000 koronái levon a bank. A Tőbe, il
letőleg a bankkartel ezen u.i határozata a kis- 
tökésre nézve sérelmes, mert lehetetlenné teszi, 
hogy 3,000.000 koronán aluli tőkéjét komoly, 
megbízható pénzintézetnél elhelyezhesse.

X GoUscUliff Ágoston Rt. tudvalevőleg az ország egyik 
legrégibb vállalata, amelynek alapítású még a múl: század 
hatvantm évoibc nyúlik viasza. A vállalatnak Kőbányán 
hatalmán gyúrtolope, Mnrtonvásáron szeszgyára cs szc9z- 
iiuomitójn vini és özönlőiül pedig n Belvárosban értékes 
saját ingatlannal rendelkezik. A Gottschlig egyébként a 
Bnrótl SzoBzílnomitóvnl van .szoros érdekközösségben. A 
vállalat legközelebb kérelmezni fogja részvényeinek a 
tőzsdei hivatalos forgalomba való bovozotését.

Szelvénybeváltás!
A Magyar SsafAmigvA* ’* 
közli, hogy 7-et*  számú osztalék
szelvényeit 1923 november 12-től az 
Bparbank réaxvést^Ag 
(1V, Deák Fercnc-utca 18, félemJ 
vagy a társaság pénztáru (X. kér., 
Füzér-u. 39) váltja be darabonként •SO koronáért.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

milyen volt a „Karenin Anna" premierje? 
Kik voltak ott!

— Kérem, inkább ön mondja el ezt a publi
kumnak. A publikum érdekében...

— Köszönöm a bókot. A „Karenin Anna" 
premierje a boldog béke tündöklő és fclcjthe- 
i icr (léire emlé'keztetclt. Páholyokért egy
milliót is kínáltak, földszinti helyekért száz- 
t -.ruket. OH is volt a hivatalos, a félhivatalos, 
Hit a hívatlan Pest! A főhercegek persze, az
tán Bethlenek, Kállay Tibor, Búd, Klebelsberg, 
iFaiéó, majdnem minisztertanács és a meg
hatóit közönség lázas buzgalommal tapsolt 
íLubagnak és Medeknck, aki művészi pályája 
legnagyobb sikerét aratta. A nagy énekesnő, 
mint egyik legnagyobb színésznőnk reveiéit, 
l'olí 'k jele netei, amelyeket csak Márkus Emí
liától lát lünk, a művésznő legszerencsésebb 
tűéin. (lóiknak, aki az opera szövegírója, kü
lön sikere roll a meghajlásával, minden szerző 
tőle tanulhatja meg, hogyan kell megjelenés-. 
sel is „a gyónj őzni" a publikumot. Idegen kri
tikusok is el voltak ragadtatva a zenekartól és 
a rendezésiül is. Nordio ur, a „Corriere" 
munkatársa, kijelentette előttem, hogy a „Ka
renin Anna" előadása becsületére válhalik a 
milánói Scalanak is. Kárpátit Lajos, a „Neues 
IFiencr Tagblatt" kiváló zenckritikvsa a szín-

•dón gratulált flubay Jenőnek — megölelte 
o megcsókolta. A mester az előadás után irta 
(dói szerződését a neuyorki Metropolilain Ope
rával, ahol az isteni Jcritza énekli Annát.

— Óriási! Most már bevallhatom, hogy ott 
s< m voltam. Nem kaptam jegyet. Helyette el
mentem „A nagy bariton" premierjére.

— Kát akkor azt mondja meg, hogy Csortos 
miért nem jött ki az első fölvonás után a füg
göny elé?

— llát ezt meg honnál tudja, ha „Karenin 
Anná"-núl volt?

— Hja, ez az én titkom. Szóval miért nem 
jött ki?

<9 ) 9

Pedig, látja fiam, Bendegúz, ezek az igazi 
intimitások. Egy Intim István Bendegúz Má
riának illik ilyesmit tudni. Csortos azért nem 
jött ki a függöny elé — pedig a publikum 
valósággal átlapsolla a szünetet —, mert azt 
liiite, hogy — tényleg megbukott. Holott ál
lítólag csak a szerepe szerint a darabban bu
kott meg. Lázár Ödön, az l’nió kancellárja és 
L ngycl Menyhért hiába l irlclték, Csortos 
kérlelhetetlen maradt. Felejthetetlen élménye 
marad a Belvárosi publikumának Csc,rtos Bon 
Juan-kos .tűmében a II. fölponásbun, amint 
rövid, bugyogós spanyol nadrágban, kis barát
tal a felén, mint egy édes pulii kijön a szin-

■ ulra. A darabot, sajnos, nem tudta megmen-
I ni. Be a darab sem ötét.

— Óriási, kérem, óriási!
— Mit c.ól a rengeteg vendégszerepléshez? 

Halló!K, hogy a Folics Bergére. társulatán ki-
•l még I I jön decemberben Pestre?

Király-utca és 
Vánihúz-köriit

Na ff y mezö- u. sa r ok, 
és Calvin-tér sarok

Kabát velőm*................. 75.000 K
Gyapjuseviot............... 30.000 K
Fehérnemű, gyolcs ... 0.800 K
Príma zcfirek ............... 9.800 K
Kabátbélés................... 12.000 K .
Férfi kelme .................... 50.000 K
Színes férfiing 2 gallérral. 35.000 K |
Zsebkendők.... 2.500 és 3.000 K
___ ___ _—......  -Jj

I
I

ját- 
már 
szép
egy 

csuk
jut

sz azok is jönnek 
eszembe, hogy
„áll be" a Renaissancehoz. A 

eredetileg az volt a terve, hogy 
Pesten, fél élig pedig Becsben 

Mikor azonban a Burgszinház 
értesült Aknay Vilma tervéröl,

— Kicsoda?
— Hát mindenekelőtt Conradt Veid!, a nagy 

szívdöglesztő mozimüvész, aki tulajdon saját 
személyében két hétig minden este fog 
szánt egy pesti moziban. A nők persze 
előre örjöngenck a szép Veidtéri, pedig a 
Vcidt nem is szereti a nőkéi. Ezenkívül 
teljes opercttársulat érkezik, de ezek már 
januárra jönnek, akik egy hétig fognak 
szani egy amerikai operettet a Renaissance- 
ban.,.

— óriási.
— Magam is annak találom. Szegény Guil- 

bért és szánalomramélió Moissi! Hogyan fog
nak konkurrálni a négerekkel?...

— Persze, hisz azok is jönnek...
—• Erről jut eszembe, hogy Aknay Vilma 

december 15-én 
m üvésznőnek 
egy fél évig 
fog játszani, 
igazgatósága 
közölte a művésznővel, hogy ha Aknay ehhez 
a tervéhez ragaszkodna, nem óhajtja a mű
vésznőt a Iiurgnál tartóztatni. Aknay ragasz
kodott, a Burg nem tartóztatta s igy most 
Aknay végleg Budapestre kerül...

— óriási.
— Meg egy bécsi hir: Holtai Jenő vasárnap 

reggel érkezeit haza Pécsből, ahol „A kis cuk
rászda" első próbáit nézte végig. „A kis cuk
rászda" a Burg kamaraszínházában, az Aka- 
dcmic Theaterben kerül szívre november hói 
20-án, Varsányi szerepét Lily Marberg. a 
Makay Margit- szerepéi Marié Mayen, a Raj
naiét Schnöhlc, a Gombaszögi Elláét a bécsiek 
népszerű naivakomikája, Albach Retty játszó, 
szóval valamennyi elsőrangú erő.

— Óriási!
Az hát. Most azt mondja meg, hogy mi az 

igazi oka annak, hogy a „Hasis" premierjét el- 
halaszlották.

— Hát a díszletek nem jöttek meg Németor
szágból ...

— Schmarni! Az egyedüli oka az, hogy — 
nem voltak elkészülve a darabbal. Ábrányi na
gyon el volt foglalva a. . Karenin Anná"-val, 
Ptaszinszky is gyöngélkedett — a premiert el 
kellett halasztani. A „Hasis" egyébként egyike 
a legérdekesebb miniodrámáknak, fantasztikus 
miliő, izgalmas cselekmény jellemzik: szerzői 
a acniá.lis Boréiig Henrik, aki a zenéjét csi
nálta s Kardos Andor melleit társszerzője a 
szövegnek is. A főszerepet. amelyet most Pia- 
szinszky fog játszani, creclctileg Fcdáknak szán
ták a szerzők, Fedők annak idején el is vál
lalta a szerepet s úgy volt, hogy az Operaház
ban fog szinrckcriilni s ha itt néhányszor el
játszol Iák, maid turnéra mennek vele. Később 
Fedők megváltozott körülményei miatt lemon
dott a szeren eljátszásáról, így került a darab 
a Városi Színházhoz. Bérén;; Henrik, a darab 
főszer Kije, pénteken egy estélyre volt hivata
los, amelyen a miniszterelnök is ménjei ént s 
olt egymaga egész kis koncertet rendezett: 
egyszerre zonaorázott és hegedült, óriási si
kere roll... Kardos Andorról, a Pesten köz
ismert „Dumi'-ró! kevesen tudják, hogy szín
igazgató lelt — Arabon.

— Isten éltesse!
— Nem bánom. A premieren úgy sem lesz je

len, nem engedik az oláhok. Mos! azonban 
azt mondja meg, hogy Szirmay Albert, mért 
nem jön haza a „Mézeskalács" premierjére?

_  f
Mert november 30-án Urauffiih rangja lesz 

egy eredeti darabjának Ncwyorkban, amit 
azóta irt — m’g pedig eredeti- amerikai lib
rettóra —, amióta kihint van az újvilágban.

— óriássi!
— Más amerikai hir: Mohiár „HaUyu"-ja még 

a „Liliom -női is nagyobb siker. Képzelheti, 
hogy mennyire tolszhmik a darab, ha a nem- 
yor!;i azslotörök kői hónapra előre megrc'lék 
a s:i:tház első hét zsölycsorát — az uzsiutázs 
olt tudniillik rendes és megengedetI üzlet; mit 
gondol, mit keres Molnár ezen?

— Rengetege t!
— Tálja, igy tud maga mindent. Molnár a 

..lhi' ’ ■/<<“ ccj'ís < r és mindenkorra eladta
annak id jén Bl” mcn'halnak száz, azaz egy- 

Istáz dal tárért.
— 'iri'issi!

— Molnár egyébként, a napokban színre 

kerül — a Vígszínházban is..,
— Leheictlen!
— No: csak mint fordító. A „Le Roy"-t tudni

illik nem Holtai fordította, amint azt a lapok 
tévésen megírták, hanem Molnár Ferenc. 
Hírek: Szombaton nyílik az Apolló-kabaré és 
a Tcréz-köruti Színpad — mégpedig Nagy 
Endrével, aki már tegnap elhagyta a beteg
ágyai. A „Kleopátra gyöngye" cinül operett 
premierjén Beöthy is, Roboz is, fölutaztak 
Bécsbe, eddig még egyiknek sem sikerült a 
^darabot megszerezni. Akkreditált ■> operett- 
szubrett lett Kökény Honából, aki maga sem 
tudja, hol van nagyobb sikere — a Királyban 
ez „Ellslcr Fanny"-ban, vagy az Andrássy-uton 
a sanzonjaival. A Nemzeti Színház első ma
gyar premierje az idén Csathó Kálmán da
rabja, címe: „A házasságok az égben köttet
nek". A Várszínházból délutáni gyermekszin- 
ház lesz. Ernőd Tamás újból lemondott az 
Andrássy-uti Színház igazgatósági állásáról, 
bizonyos elvi ellentétek miatt el van kedvet
lenedre. Pctráss Sári, aki a „Karenin Anna" 
premierjén az első sorban ült és élénk föl
tevést kellett gyönyörű hímzett vállkendöjé- 
vei — miután a parlament ülései szünetelnek, 
egész nap sportol, kizárólag férfisportokat űz: 
vív, úszik, futballozik és boxol...

— óriási. No és a...
— ...a pletyka, ugyebár? Jó. Major Henrik, 

a közkedvelt Sicu, az európaszerte híres karri- 
kalu. i.'la megszöktette Parisból egy budapesti 
egyetemi tanár leányát és meg sem állt vele 
— N< ivyorkig. Allah növessze nagyra a pakon- 
partjáí, édes Bendegúz öcsém...

‘ Vasárnapi filharmonikus főpróba. Két új
donság- szerepel a mai műsoron: a magyar 
származású, zenepedagógiai munkásságáról is 
neves Bella Rudolf „Ünnepi nyitány“-a és az 
ok.sz Resplg'ii „Gnómok balladá‘4-ja cimü 
szimfonikus költeménye. A két szerző vér
mérséklete, tehetsége szembeszökően külön
böző, de mind a kettőn egy közös harmadik 
nyelvet tanultak meg: a Strauss orkeszterén 
keresztül fejezik ki gondolataikat.. Bella ked
vesen induló nyitánya ismétlődésekben lapo
sodik el, Könnyű fajsúlyú, de kellemes szóra
kozási nvujl. Respiglii erős programatikus 
tehetség.-, amely legszebben az ismételten be
mutatott „Kómái kutak‘-ban tündökölt, a mai 
szaggatott, tragikus, olykor groteszk, majd 
ismét banális jelenetek zenei festésében nem 
oly szerencsés. Mintha a rosszban sántikáló 
gnómok cgyszer-másszor a zeneszerző tyúk
szemére is ráléptek volna. A ritmus folytonos 
változtatása végeredményben egyhangúságot 
eredményez, a tulon-tul nagy számban el
helyezett apró szinkocka szürke összebenyo- 
mást kelt. Ellenben instrumentális ötletei vér
beli szimfonikusra vallanak. A hangverseny 
legkiemelkedőbb számát Friedmann Ignác 
z- ngoramüvész áltnl előadott, Sainí-Saens 
ri kán hallható G-moll verscuiye képezte. 
Mintha lágy szellő futná út a billentyűket, 
oly Könnyedén suhan el minden technikai 
probléma fölött Ericdmann, magasabbrendü 
ritmus: a művészetnek az élet misztériumait 
pillanatokra megvilágító fáklyalobogása ez, 
amely a mélysége írből ismét visszatéved a 
miudennapiság fölüieteire. A Dohnányi ve
zénylete alatt működő zenekar az előadó
művész minden niiánszúra szeizmográf érzé
kenységével reagált, elannyira, hogy ez inten
zív kontaktus szinte második élvezetet nyúj
tott. Haydn D-dur szimfóniája fejezte be a 
nagysikerű hangversenyt. (E. M.)

Nem tíflok Is 
vös Irdhatnak I

TssrSwdsejSfc ás
Rsvásáriásí Rt.

gV, Miatyánk-utca 1. szám'*’ 
k (A bejítrat az Adriu-palota , 

Mhúyánk-titc-ui lionilok-
■ z.nt-inak kiizepéu van) 

Beszcrcxhatafc elesó árakon rniRdenfnjta 
rnhü-xkocíüs! cHiHuk. E heti alkalmi áraink: 

2&u‘ francia pouplin .. 32.000 K 
tiszta gyapjúszövetek. 55.000 K-tól 

Sí™1, francia liberty.. . 34.000 K 
sSies' francia liberty... 24.000 K
RaanaSek és foarcíaistek 

nnjiy választékban n ragotcsőbh árakon.
Legválasztékosabb raktár férütélikabát- és öltöny- _____ «•»

Áruink 
a legjobbak' ] I«nolr.(úbij«k

kkendő-v&sár!
Tiszta selyem nyakkendők 15.000 K-tól

Stó fát és szenet
ialuui: meg a szabadalmazott ,,FRtlHDCR“ olöfbtff- 
knlybiiv. I. M<*grotid(  ihetö a „l'i andor“-cég niiiitnrnk- 
t!<rnban Lipót-körut 22. Telefon 38- f,9.



10 aRecgkl 1923 november 12.

Hz Operáért!
(A Bernjei tudósítójától.) Fényes siker volt szombaton 

az Operában. ilyen taps, ilyen őszinte öröm, a publikum 
ilyen elragadtatása arra indítaná a kritikát, ha egy 
operottszinház teljesítményéről lenne szó, hogy a magyar 
kuliura eseményét ünnepelje boldogan. Az Opera most 
Ilubay Jenő müvét adta elő, elsőrendű előadásban, a 
dirigens és a rendező és a scenikns együttes munkájának 
művészi harmóniájában és mindenfelől fanyalgó leereszke
dés, fölényes vállveregctés fogadja ezt a kétségtelen uj ma
gyar értéket! A magyar politika sokat beszél és keve
set tesz a kultúráért, a pénzügyminiszternek semmi ér
zéke a reális javakon túl levő értékek nemzeti fontos
ságához és minden illetékes tényezőtől jóformán elha
gyatva, sivár eszközökkel, csak lelkesedésből és törhetet
len hitéből merítve mindig uj erőt., Íme európai nívót 
tud föntartani az Operában ifjú JVlassíes Gyula főigaz
gató. Ha ezt nem értik meg a hivatalosok, lia a mi
niszterek nem ismerik föl a színházi kultúra csúcsát 
jelentő Opera óriási propagativ erejét, ha minden osto
baságra van pénz, csak arra nincs, hog)/ kultúránk leg- 
föltilnöbb és az idevotödő biti túrám berek szemében a 
Balkántól legmegkülönböztetöbb jelét épségben meg
tartsuk, akkor a sajtónak lenne hivatása, hogy a társa
dalom szeretetét föltüzclje, a publikumot az Opera segí
tésére biztassa és mindenekfölölt őrüljön, ha egy em
bernek sikerül annyi gátló körülmény között is olyat 
produkálni, mint a szombat esti premier volt. Csodála
tos, hogy éppen az Operával szemben oly tulcsigázottak 
az igények, holott egy pár jó kosztümért a legbutább 
operettet is megbámulják magánüzleteknek és amig egy
felől mindig a legmagasabb nívót reklamálják, másfelől 
egy gram szeretettel sem segiti senki e küzdő színházat 
e nívóért folytatott eredményes küzdelmében. Pedig ha 
az állam nem segít és a sajtó indokolatlan szeretettelen- 
ségétől félrevezetett publikum is elidegenedik, akkor 
Idába dolgozik olyan lelkesedéssel Wlassics, nemcsak az 
anyagi erők merülnek ki, de a művészek is elcsügged
nek az önfeláldozó munkát fogadó nagy részvétlenség
ben. Nekünk nagy nemzeti ügyünk az Operánk, nekünk 
a magunké épp oly fontos, mint a bécsieknek a maguké 
és ha a miénk még nem tudta elérni a bécsi színvona
lat, az nem jelenti azt, hogy túlzó tudósok és könyör
telen ifjúi hozzászagolók minden héten kétszer halálra- 
Ítéljék és ne szálljon feléje egy meleg, örvendő, bol
dog hang akkor sem bátorításul, amidőn egy magyar 
világnagyság müvét méltó formában, előadván ama rekla
mált legmagasabb nívó felé, a sajtó és az állam min
den erőivel istápolt bécsi opera nívója felé egy lépéssel 
közeledik heroikus erőfeszítéssel, magárahagyatottságá- 
bán csiiggedetlcnül.

• Kiss József eiulékmatlné. A november 18-iki Kiss 
'József - matiné elsőrendű művészi eseménynek ígérkezik, 
amit ngy uz előadók kiváló gárdáin, mint a gondosan 
összeállított műsor is garantál. Jászai Mari a ,.Jehnvá"-t 
sz.ava.llia, Gál Gyula a „Nápolyi emlélc"-ot, ttA gnóm“-ot és 
„Az ár ellen"-) adja elő; Pécsy Blanka a „Habasszony"-t, 
u „Visszaemlékezés"-) és „Az én pihenőm"-cX deklainálja, 
végül Balét Elemér „A naphoz", az „Adagio" és uz „Intcr- 
■iiiczzo" elmondásával vesz részt az előadáson. A Kiss 
József költeményeire szerzett dúlok közül Sándor Erzsi a 
.Varróleány dala", az „Egy sir" és az „0, miért oly későn" 
<imü dalokat énekli; liadnay Erzsi, a most föltűnt ifjú 
t nekesuő pedig a „Tragédiák", az „Ampassio" és a „Szil
veszter éjjel" drámai színezetű muzsikáját szólaltatja meg. 
Az előadást Alexander Bernét megemlékezése vezeti be. 
Jegyek a Scala pénztáránál, Károlyk-örut 3, kaphatók.

• Originel estélyi ruha Berkovitsnál.
• Csortos, Báthory Gfza, Bcrky Lili, Bóth Klári játszók 

a főszerepeit a Belvárosi Színház újdonságának, „A nagy 
baritonénak, amelyet hétfőn, ezerdán, pénteken és vasár
nap este ismétel a színház. Kedden és szombaton „A jég
eső p" kerül színre, csütörtökön a „Tavasz ébredését" ját
szók. Vasárnap délután a „Navarrai Margit“-ot adják első 
ízben délutáni előadásul, 3 órakor, mérsékelt helyárakkul.

egy volt bolgár _
minisztert ssotós hozfcesi
Szófia, november 11.

Vasárnap délután 3 órakor Duparinov, volt 
mezőgazdasági miniszter, akit egy tiszt és há
rom katona a személyvonaton Szófiába szállí
tott, hogy ott leülje 6 évi fogházbüntetését, egy 
őrizetlen pillanatban kiugrott * a vonatból és 
menekülni próbált. A vonatot vészjellel azonnal

megállították és a katonai kiséret, valamint az 
utasok üldözőbe vették a menekültet. Amikor 
Duparinov az őrség ,,megállj" parancsát figyel
men kívül hagyva, folytatta szökését,

a katonák rálőttek és súlyosan megsebesí
tették. Röviddel azután belehalt sebeibe.

ALAP. 1888
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• A „Lila akác" ötször kerül színre ezen a héten a 
Jlenalssance-Szinházban. Szép Ernő poétikiis pesti vtg- 
játéka eddig*  minden este elővételben eladott hazak kai 
került szinro s igy a Renaissance-Szinháznak ezen a héten 
már ötször kellett kitűzni u pesti közönségnek ezt a darab
ját. Csütörtökön és vasárnap Croinmelynek remekműve, 
„A csodaszarvas", kerül színre: vasárnap délután, mérsé
kelt hely árukkal, „A trónörökös".

• Elhalasztották n „Hasis" bemutatóját. A Városi 
Színház november 13-ról 20-ára lmlasztottii nagyszabású 
pantomimjának, a ,,lTasis"-nak, bemutatóját, miután az 
előadás jelmezei és díszletei nem érkeztek meg ideiében. 
A 13-ára előreváltott jegyek a 20-iki előadásra érvényesek.

• 41—48-lk előadása lesz ezen a héten Molnár Ferenc 
páratlan sikerű színjáték ónak, „A vörös malorn"-na.k a 
Magyar Színházban, amelynek előadásaira most, is állan
dóan egy héttel előro kelnek el az összes jegyek.

• Molvona Passmore, a chicagói nagyopera híres művész
nője vendégszerepel a Városi Színház hétfői „Rigolotto" 
előadásán. Szerdán „Trubadúr", pénteken „Tosca", vasár
nap délután „Mignon" keriil színre, Aquila-Adler Adoli- 
nával.

• A szezón legnagyobb sikerű darabjának egyike 
,,A rózsalány", amelynek minden előadására a legelőke
lőbb közönség napokkal előre váltja meg jegyét a Blahu 
Lujza-Színházba. Az elmés és fülbemászó muzsikáin darun 
minden este szinro keriil. Vasárnap délután a népszerű 
„Fi-Fi“-t adják, 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

• „Orpheua a pokolban." Kedden, csütörtökön, szomba
ton és vasárnap este adják a Városi Színházban Offen- 
bach klasszikus operettjét. az „Orphens"-!, a bemutató 
kitűnő szereposztásával. Zsúfolt házak ünnepük a pompás 
előadást. Következő hétfőn a „Bolond Istók" van mű
soron.

• Kilencedik hétbe fordul Faragó-Nádor „Ellsler 
Fanny" cimii daljáléka ezen a héten a Király-Színházban, 
ahol minden este hálás közönség élvezi a darab szépségeit. 
Vasárnap délután a „János vitéz"-t ismétlik, 3 órakor, 
mérsékelt belyárakkal.

• Hetvenöt ödször játszók pántokén az Andrássy-uti 
Színházban a kitűnő sikerű októberi miisor darabjait, 
tréfáit és nmgánszámait. amelyekben a színház legkivá
lóbb művészeinek minden este megújuló nagy sikerük van. 
Ugyanezt a műsort ismétlik vasárnap délután is, íi4 óra
kor, mérsékelt helyárakkal.

• Pesti Kabaré. A Pesti Kabaré nj műsorának olyan 
dizőz gárdája van. amelynek élén Mcdgyaszay Vilma, An
tal Erzsi és Kondor Ibolya állanak. Haraszthy Miéi, Be- 
tegh Bébi. Horth Nclla, üjváry, Kőváry Ferenc és Radó 
minden este nagy sikert aratnak a mulatságos és kedves 
darabokban és magánszáinokbau.

• Az Apolló-Szlnpad humoristái. A november 17-én az 
Eskü-téri Helikonban megnyíló Apolló-Szinpud olyau ki
váló humoristákkal rendelkezik, amilyenre még nem volt 
példa. A közönség legnépszerűbb humoristái fognak egy 
műsor keretében föllépni, mégpedig: Békoffi László, Sar- 
kadi Aladár, Szőke Szakáll, Radó Sándor. Sándor József 
és Szcntiványi Kálmán.

Mozi-közlemények

4- Mozgókép-Otthon. A világ legizgalmasabb, 
hősies bravúrokkal telitett 6 fölvonásos dón 
kalandorregénye az „Acroina" az épp oly gyö
nyörű, mint valósággal bős Emilly Sannon-nal 
a főszerepben és a „Fiirt" című 8 fölvonásos 
amerikai realisztikus élethiiséggel rajzolt, ked
vessége mellett is izgalmas film a remekei a 
mozgókép művészetnek. Zsúfolt házak! <4, 6, 
8, 10.)

4- „Az iramszarvas csodája” — fllmlegenda 
a magas északról — az Urániában 5, 8á7, ’/aö 
és 10.10 órakor.

4- „A szerelem vértanúja" (a „Paris gróf
nője" befejező része) cimü filmregény mindkét 
része teljes egészében minden ellenkező híresz
teléssel szemben megcsonkitatlanul pereg le 
óriási sikerrel, zsúfolt házak mellett a Royal 
Apolló, Omnia és Corso-niozik vásznán.

4- „Az frams74irvas csodája" — a világ leg
szebb filmje — az Urániában 5, %7, ’/aO és 10.10 
órakor.

4- A Kamarában ma „Az irn niszar vas cso
dája" előadásai ’AS, ’/a7, 8 és 10 órakor kez
dődnek.

4- Uránia — „Az iramszarvas csodája" — 
Lagerlöf Zelnia híres regénye filmen 5, 447, ’/a!J 
és 10.10 órakor.

Végre fcsel lellem, igei hoidngsáíiol
Még annál becsesebb, mert nem szük

ség őrzeni: 
Csodás hatásodnál jóttevö lysoforin 
Nem is mertem volna többet reméleni

FEHÉRNEMOEK
Székaly

Hamisfogat 5000 K-ig. Ékszer- és brilliánsbeváttás

bőven carnaubáB, torpontindus, a békebeli
nél is jobb minőségben készülő kiváló tisz
tító és konzerváló hatással bíró cipőkrém 724

BENES TESTVÉREK VEGYÉSZETI GYÁR RT., GYŐR

PESTB MB.MÉ
VII, Erzsébet-körut 49. sz. (a Royal-szálió épülőiében) 
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minden este

Medg^aszajf Vilma 
vondégföllépte teljesen uj magánszámokkal

uj in^is
Irta: Mihály István

Kurxusszerelem |
Irta: Stella Adorján a

Ha meijversixiís... 
irta: Kőváry Gyula

Válóperes hölgyek p
Irta: Kőváry Gyula S

Arabiyámimi
Irta: lCrdődy Elek

Fogadja részvétem i
Irta: Mihály István 4

FIE.ZKALAP
minden színben és formában.

40000 kor

Zenei vezető: H. HelJelbcrtj Albert. Rendező: Kőváry Uyuli 
Fnllnnnnl<• Antal Erzsi, Betegh Béby, Faragó Sári, 

ilIrjJlllilU Fehér Gizi. Ferenczy Károly, llaraszty 
Mici, Horth Holla, Kondor Ibolya, Kőváry Gyula. 
Krajnik Mária, Lukács Sári, Radó Sándor, Virágh 

Jeuő, Várnay Vilmos, Hugó Lajos stb.
Francia _A__ Ax előadás kezdete a_ Vacsora 
konyha ®/i9 órakor íSj Nórától
Jegyelővétel: Délután 5 óráig Bárd és Színházi Élet 

jegyirodáiban. Pénztárnyitás Sárakor ,

■
egy díszített női divatos

Bársony- és bőrmodellkalapok
olcsó napi árukon.

Kalapok ulakitásu én festénc legszebb kivitelben.

Lőwy kalapgyár, Párisi-u. 3
VI, llévay-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 14—22

Ma Kott és Steinliardt föllépteve) „At erényes Zsuzsika" 
és „Wenn oh liiutet". Ketdeto k ómkor

AKIN
Via, Rák6csl-ut 63. Telefoni J. 21-16

A szenzációs novemberi műsor
Pártos Gusztáv

Prof. & EErnee F.enclos
Chaiiipion de dansu
6 Rafffí Girls 
Marga Irts 

Dotly Farra 
Olly NarvcAI 

Van ide Welde ét Comp,
5 Carras 5

gludiá tor jóié k osok
2 Kudcy Pvrftew

orosz láncosok
Steiner Sírni miiivésxzcnekara

Kezdető pont VjlO órakor 
Klaőrundü in a J o g konyha

^0—... ........... ................ -jÁ.
bárkinél drágábban. Ezíist- és 
arunypénzok, tárgyak vétele Schober, IV, Királyi Pál-utca 9.

Ti $
különleges hálószobák, leányszo- 
hák, gyermekszobák, gyermek- 
ágyak, rugalmas faágybetétek.

Hazai Fatermelő rt. gyártmányai*
704 Kizárólag u gyári Irrakatbun!
Tisza liájiuán-tér 4 Telefon: József nz-oll



R resáfesfig már hetekkel ezelőtt tudott a puccsről
fM Z tudó.dió fától.} Ez év januárjanuk

(■!:■» ■liL.’jj egy lipcsei könyvkereskedő cég’ 
I ■'!. je, a hu .zon haicvos DiUimel Frigyes 
ki nyí Jen volt pohíikai szereplése miatt el- 

",'.yni. JÖincs.'i. i/ohméi Miinclien.be utazott. 
(Ifi. mint ipróbált keresztényszocialistu szak-*  

eziii ember, csakhamar összeköttetésbe 
iilt a nagyban szervezkedő tlitler-c&O’povi.- 

tál.
katonai főnöke és főszervezője, We- 

ser őrnagy Döhmelt Béeabe küldötte titkos 
' • : i. .sál. Il hmel ügyesen és eredménye-
s-<i • .-rzío el föladatát. Ezért Münchenben
i í i/.. hogy DÖhmelt Budapestre kül-

■ >• év auí’.isztij.-.-öjj)) érkéz,'ít meg Döh- 
n: ! ■ .iu " ' k'itnplon-szállóban vett la
ki . Wei-.er őrnagytól

tí'bb t» jenié éveiét hozott magával, néhány 
ismert ébredővezér nevére címezve.

I .! ( '.'.. ii I) .Emelt az ébredők .jóindulatába 
; ■ . Bimm.'inak hz vei- n. föhujaía, hogy

Tül küldjön SÜrÜM jel : i:< t
i ■ <<. . -ti jobLoldiii mozgulmukról.

' 1 ■. ■ ( . ár-ut .31. sz.úm alatt
> t Irivh B. ./. bádog- és ólomúr.igya:*  köz- 

ir.i.ii ; i. b-in kapuit llsefniő könyvelői ál
lá . (Luk délelőtt volt elfoglalva, Délutánjait 

k I el jonif ’-ro használta föl.
] Iső útja az Ébredők Sörház-utcal épülc- 

b - ti,
itl átad! n lói leit. Az ébredőknél Döh- 
mJ. !>• -úrink kéü fiatalembernek, akik az 
!. i -1 aí' .‘’imazi>ít;iíii voltak. Az egyik G'dZ Jó- 
21 ef, a iná ik Vikúr Béig. Mind a kettőn na- 

on iih'í;tii'ü!ii •> a bajorországi elvbarátnak 
és csakhamar elmondották neki a következő
ket:

- Az ébredő magyaroküú! egy idő óta na- 
loii az eaivóó M: ket-
->'1 a elioüzókjiez far

tő; -■ . ( )f l / ' <!■ tehet ■■■'■,-i< tünk.
I í« fogjuk magái mu-aíni olyan férfiaknak, 
í/cb /.- //'Ux’döb lesznek a bajor-magyar faip- 
< ólat megteremtésére önnel az összeköttetést 
jöl enni.

Jb íime! ezután elmondotta, hogy milyen 
nn ghizá t kapott M.'user in nagytól.

Gaál Józ.-.p.f és Vihar Béla elmentek Düh- 
mcl ''rigM'-iL/’l Piónay Pálhoz.

I “niuíut.juk magút o );<i Bull bd- 
c1’;;.. <s7,; mondották a • ‘kés ébredők a ne
met (iur rjieh. t

\ t?I P■ ()/.á o'i l>fd in«l ieferu.lt Pr.may 
n;d{, u: í azonban eg?,.><££» i. m eikiildotfe

Fül
üket.

1 ’öhjnelt 
•Aruiiay 

ror- 
bele

állt ve ük oZiíóa.
nr »> bitit azt. hogy
!;• .t.pts 1 muüoz is, t

í, hoc"?/ kár íléjjashoz 
'■ f ne. i nem, uraiba, ic 

■ más mditil.ai lercel.jr, 
ti;. :■;() hálálja, \ r 

tózsef ji.i'.."- < n k Ikrscetek ftöhinei r i. 
dómmal fÖlvitték őt ftz Ülíoi-uí 14.

in. <; Szenioré-Lövészegyletbe

Nem
S -bor Prónav 
< 1 akariái; vinni 
kijelenti Ib*  nef. 
dúlni, mii Héj 
t. >i ;■. ei In . or 

ibéhiim) két b 
é.i < .ml 
Egy ."Ív...
- 'ánw házban levő 

o i-t
bemutatták cr. Ezeir.ero Béla orvodnak, 

r járt fönt; a Szemere- 
()n meui nmrkedeít Széniére híveivel, 
ma'jíjdih-haim ..uib u.ip lulálkoziuú. A 

i tin.it síimmé'-u!! gyiiltcK ösöze a hi
ppi , akik mind voltak •>

'c elnöki 1 mellett niiikdibi Allanwiitton- 
c.ienü (Ükos r.r/>/t </e

kot mindig az esti órákban, 
tarlótták meg. Ezeken a gyű 
őj'iKi/i? íb'la, Mobillá Titusz, 

Béla, íjaál József es

< .
,k «»«• — -

:;o:i(ul Döhrnel sok.-zor 
. b ■.

111c 1 < ü
í i ■ U v I

I. i'C ...,v.. 
j/ Ategbizin igk 

\ 11 mis gyiilcs'.
!'• -,öleii'.-s niá'• 1 
I eben részivelt 
M'i: inéi, Tíigycs, Vikáe 
masok.

S/. í -ti nieiiSteszélvscKen kerültek szóba a 
:.l , n:v...í.í//..ltsiHtk tervei, lit beszel- 

a »,m. ui. a vádeteKet. szó tan-ult 
;> ;il éii..; »■•*-••> i'iíHii ói, iöbbeu azt xijunicltax, 
nagy az elhiááiHló kapuanyt ki kell ve

ge z,ii.
Lói,, iM lém tb <Iképátlyp, ■'lii; todpmáítul 

a véres tervi t s búr továbbra is vés;; ett a 
in 1 n. -.■'.élest hep, ielI;iisiiiercti lurualuso.iat ei- 
> i. n\iii i (liii'i, ha;/.1/ ncf i 
" rr'.cs és gyilkos c < 
Mi ; akarta

oh;: nt a
<li| rM'eraK...................
)"l. !);!.imlt <•-• >• nem 
’.i i. .Hál;, aki iism 
1. iba üli, vele „ ... 
kdsbu villa. Itt

Ildi............  . . .; is részé lesz
.... ..  i ’.'li'kc'dí'.ek előkés;.;tjében.

"ezeket akad'hozni. Legelőször is 
z-iiló hitközséghez a Sip-utcába. 
rosi.leii a puccs- és pogromtervek-

Ígviilí ,,i l;cp\ isi lohoz 
„ .gmillgaliii Bohmeil. azuí.in 

• es az épp ülésező képviselő-

bemutatta Dölimelt Rukovszky Iván bel
ügyminiszternek,

aki meghallgatta őt.
A belügyminiszter intézkedésére a fökupl- 

tányságon a preventív osztály meginditotta az 
azonnali, nyomozást az ügyben. Detektivekkel 
figyelték napokon át a Széniére ■ iíörl. Ponto
san niegáílapitották, kik járnak föl a titkos 
éjszakai ülésekre. A rendőrség hiteles tájéko
zást akrii i; szerezni az egész összeesküvésről, 
ezért Dühinel továbbra is föntaríotta az ösfze- 
költctést Szemeréékkel. Két németül beszélő ég 
elsőrangú dekktivfölügyelőt mutattak be 
bőinnelnek, akikről a bajorok kiküldőitje nem 
sejt el le, hogy azok detektívek.

Szeptemberben Döhmi-Jnek Münchenbe kel
lett utaznia. Az egyik detekliviölügyelő vele 
utazott. Megállapította, hogy Döhrnel valóban 
Hitleréit embere, al.it másodszor már a ma
gyar-bajor szerződés megkötésére küldtek le 
Budapestre.

Időközben történt, hogy a belügyminiszter 
rendeleti t adóit ki, amelyben a kor.imün illán 
fölállított áhambizionsági megbízottak szer
vezetet föloszlatja. A rendőrség- részéről dr. 
Benárd Vilmos rendőrtanácsos egy délután 
váratlanul megjelent az Vllől-ut 11. számú 
házban, ahol épp együtt üléseztek dr. Szóméra 
elnöklet v/1 az állambi;;tonsjá'yíak. -/ rend
őrség Icnecsétellc a, Szemere Béla, tiiitex cse- 
porijának irodahelyiségeit. Másnap detektívek 
vitték cl a lepecsételt szobákban talált összes 
iratokat. Ezek között találtak rengeteg külön
féle névsort, 1 arlotékba rendezett eimjegyzé
keket a szabadkőművesekről, liberális képvise
lőkről, közéleti férfiakról. Pontos címmel és 
adatokkal. .Akkor a házkutatás után titok volt 
még, hogy milyen célból gyűjtötték egybe eze
ket, a ’akcimcs névjegyzékeket.

A hivatalos füloszlatás után
Szeiuere Béla fölkereste a belügyruinisz- 
tért és engedélyt kéri arra, hogy Magyar 
Knltui’-Liga címen u? hazafias egyesületet 

alapítson,
amelynek tagjai hajlandók esetleges kommu
nista és más munkászavargásoknál az utcai 
rend főn tartósában segédkezni. Két bét előtt 
tartó La meg ez a K’'Itnr*Liga  az alakuló köz
gyűlését. Az egyesület alapszabályait fölter
jesztették a belügyminiszternek.

Ez a liga nem más, mint az állambizton- 
s«gi megbízottak szervezete, uj név alatt 

első rendőri házkutatás óta. ur. Szeműre 
Béla meg Döhrnel Frigyes továbbra is

találkozfak minden nap a Gellért-száiló- 
bar, Robula Titusz lakásán. Ezeken a meg

beszéléseken résztveít Ulaiu Ferenc is.
Bobula lakásé'n határozták el, hogy Fiain 

kiutazik j.-mét Münchenbe és írásbeli szerző
dést köt ÍJillerékkel. A rendőrség kiváncsi 
volt arra, hogy Bobula lakásán milyen meg- 
hei-zéió.iek folynak. Érért a pöbmelnak bemu- 
iiitott e&yik detektivlölü&yclőf, aki nagyon jól 
tudta a bajor dialektust utánozni, mint a 
Döhrnel s.r.'Eségére, kirendelt bajor őrmester, 
többi-.'.i'r fönn Miit Bo' nla lakásán és résztvett 
a jne.ghefzéléseken. Végül az elmúlt vasárnap 
elhatározták Uleinék, hogy megszerkesztik a 
bajorokkal megkötendő egyezmény szövegét.

Vasáriján este találkoztak a Geliért-szálló- 
bűn L’luin Ferenc. Bobula Titusz, dr. Sze» 

more Béla és Diihmcl Frigyes.
A három magyar miniszterjclöJt fogalmazta 
meg az okirat szöveget. Döhmeit kérték föl 
nyíri, hogy pontos németséggel .írja le azt. 
Döhrnel Bohuláníik a le.-élpapirján le is irta 
a neki diktált szöveget. A papírlap bal felső 
sarkén ott ékeskedett Bobula préselt, cimere: 
a félhold esi 11 aggal. Döhrnel kezeirásával két 
példányban készült el a hosszú szövegű szer
ződés. A mellékletek megszövegezésével haj
nalban készültek el. Amikor u uap már be
sütött. a szálló a! lakain, a titkos szövetségesek 
ünnepélyesen aláírták az okmányokat.

Azután megbízták Llaint, hogy kedden 
üljön vonnii a és vigye ki Hitlerhez.

Dohmel Frigyes révén megtudta a rendőr
ség, hogy Fiain melyik vonattal utazik. Az 
ezután következő dolgok Ismeretesek.

A rendőri nyomozás nagyon kuszán és von-

A szoptató nők
tejét szpporiíja, a csecsemő gyarapodá
sát elé' e;;iti, ha az anya rendszeresen 
használ Uvumaliinot,

11
tátottán l’olyt le ebben az ügyben. Sok hiba 
folytán nem talállak semmiféle írásbeli bizo
ny ité kot. Még a bajor-magyar szerződés má
sodik példánya is eltűnt. Az utóbbi időben tör
tént nagy fiaskókhoz hasonlóan most is 
történt az a hihetetlen dolog, hogy

a detektivlesíületet úgyszólván teljesen 
zárták a nyomozásból.

A detektívek ezer apró nyom utján

meg-

ki-

A detektívek ezer apró nyom utján szok
ták elérni híres eredményeikéi, olyan nyomok 
utján, amelyeket a rendőrség épületén kívül 
találnak meg-. A jelen esetben csak íróasztal 
melletti kihallgatások történtek, „kikerdezes- 
sel“ igyekeztek a referensek megállapítani a 
bizonyítékokat. A dclcktlveknek meg sem 
mondották, hogy miről van szó, hanem csak 
egyszerű utasítást adtak, hogy itt vagy ott 
házkutatást tartsanak, vagy valakit állítsanak 
elő. A régi, kipróbált detektívek, nyomozok, 
akik egy-egy talált nadrággomb nyomán kerí
tettek kézre nagy bűnügyek tetteseit, elkesere- 
detten mondják, hogy

azért volt az utóbbi időben annyi ered
mény telén nyomozás, mert a detektivtestü- 
letet a tisztviselői kar féltékenysége hát

térbe szorítja.
Sok szó esett a puccsisták fegyvereiről is. 

Szemere Béla nagyon érdekes utón akart 
fegyvert szerezni embereinek. M fegyvere.;et 
is pucesal-csellel akarta, kézbekaparintani a 
hon véd fegy verraktórból.

Azt a tervet főzték ki,
hogy Szemere Béla meg fog jelenni hivata
los helyen, ahol bejelenti, hogy a munkás
zavargások elfojtására készen álló polgári 
szervezetének, a Kultur-Lígának kiképzett 
tagjai próbariadót akarnak tartani. A 
puccs előestéjén ilyen próbariadóval ki
kapják a fegyvereket és ezután kezdik meg 

. akciójukat.
Páll József.

Fi
EÍCSOt lSíT- 
íeresztestk

Berlin, november 11.
A Voriucirts jelentése szerint a birodalmi 

jobboldali szervezet még mindig parancsokat 
osztogat tagjainak. Még pénteken Berlinből 
Scheidemühlbe rendelte u jobboldali szerveze
tek tagjait, közöttük állami alkalmazottakat 
és tisztviselőket is.

Berlin környékén is előkészületek történ
tek, még a legutóbbi napokban is, puccs 
végrehajtására, amelynek a müncheni 
pucesal kapcsolatban kellett volna kitörnie.

sifcer»ét

Eredeti csomagolásban kapható
Tea- és £ttiwd.neztjyíír>izfz<á3B

Budapest VI, Terds-körut 7. Telefon 25—27
i^-iiSí'eTíi^BZLi'.ZKiasíríraranBc^^

bizományba és tungcs áron 
vásárolok bármilyen műtár
gyakat. dísztárgyakat, (l'or-

Mü HeresKedés

E!S®íB!a$3®3í
cellán, kép, szőnyeg, antik bútordarabokat, vitrin, ezüst- 
tárgyakat, diszkötésii köny
veket, koiűót, sekretiir s'.b.)

(Pukáes Gyula) VIT, Erzsébot-körut
15. szám. — Telefon: József 28 -68.i—mwmmwiw —•*  i.xqp-M - ——----- --- -------- ,--------- imini

cárján ’iiw —iHtirr^rruwifTrM t „ r.-.j^rn ■•TTC^aaM&tAezMajaroo-tgxMmjgtaaBaw

legjobban t.ésxli elő irirgén. 
vissgáXra VW, rJohártv-ulca 84

ruoujvmim »«» ■B*»u^aa««va  £> v 37 VUDAVJ UA l ,
fizüsttírgynlt teljes órtákbon órtékesitheu Sciimalcssr a átírj

„_ cvőkószletckct. nászr. uindékokal, gyöngysorokat 
w”b olcsón vásárolhat. BeiUi&ns. gy&Kgyekszercit, ----- --------z-< a,--, 2_..j 

ékszerászaúl, Károly.körnt 28, Közp. várubh., főkapu mellett

/a C'S(^

a paplankirályhoz legyen Vll, Kertész-utca 35 
rwiiwi—im:rwwTfn—irTf,-. i WSS--WI

„PYI5AM3®44
MAGYAR FÜ^nniK"GKOShliJ ftS FÖI.DBjftlU.ŐK 

KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA
BUDAPEST. VI. TEREZ-KÖllLT2G. SZÁM 

Részvónytőko: j.GOO.li'io.Uüü korona
Bankosztály. Mezőgazdasági ic'p-, műszaki-, műtrágya-, 
orőttikurmány-. liszt-, vetőmag- és guboaaosztály.

(s
cfsffreí-r ■? ftfaftlngot

VHI, RCkk Stildrd-eJca IQ. icdm, II. emelet 18.
Ti'lrpjnszdm; Júztcf W—.1?.

Miinclien.be
ieferu.lt
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Rossz az u^pestá pálya. — Hro^ccsek és Varga ntegsérüGtek. — ©rCh voéí a mezőny 

Cegfobb etnboc'e
Ujjjsests sCadsen. — 30*000  néző*  — Birő i Nagy László

(A PiCfjfiel tudósi‘tó.iától.) Sehmieger tanár, 
a svéd-magyar mérkőzés bírája, a bécsi lapok
ban hazatérése után „gyalázatosának nevezte 
az FTC-pálya talaját. Kiváncsiak volnánk, 
hogy mit szólna a kitűnő sportember az újpesti 
stadion talajához, amelyen ma a bajnokság 
sorsát jelentő (77'A-niérkőzés lefolyt...
Hihetetlen, hogy milyen rossz állapotban van 
ez a pálya. Egyetlen süppedő homoktenger az 
egész, amelyen a labda föl sem ugrik, oly
annyira, hogy még másodosztályú mérkőzések 
lejátszására is alkalmatlannak tartjuk mai 
állapotában.

A mérkőzés különben a szezon leghevesebb 
mérkőzése volt s ha a talaj normális lett volna, 
hozzátehetnők ehhez, hogy — a legszebb is. 
Ám igy minden akció kátyúba fűlt... A me
zőny legjobb embere újra csak Orth volt, őt 
sorrendben Főni 11. és Senken J. követték, .ló 
napja volt Szidonnalc, és az MTK balhal íjának, 
Naalernek is.

Az l:l-es eldöntetlen megfelel az erőviszo
nyoknak; más 'lyán azonban az MTK gólok
kal győzött volna.
A júlélt lefolyása: A kezdés idejére clbu.il a nap síi kapu- 
választónak igy könnyű dol.gu volt. Az. UTE kezd, de 
Orthnt nem tudják áttörni. Az első veszedelmes támadást 
Jcuny vezeti, amit a lila-fehér belső trió nyomban vissza
ad. Kissé az UTE van fölényben, óriási az iram. A II. 
percben születik az első korlier Fogl II. hibájából. Usibi 
támad, eredménytelenül, Orth égj szabadrúgást Varga 
kezébe helyez. Egy-két o(T- ide. majd az MTK lteriil 
frontba. Orth ideálisan szökteti Csibit. akinek hibás be
adásán az akció megakad. Nádlcr nehéz helyzetet tisztáz.

1 maid a 30. percben az UTE ér el komért. Braun, Molnár 
és Opnta szép akcióját Winklcr mellé lőtt labdával fejezi 
be. l'.ira az egész MTK-esalársar van munkában s a fö
lényét, egy perc kivételével, a félidő vegéig meg is 
tartja . . . félidő 0 : 0.

Kezdés után egyideig szürke a játék, majd az I TE 
vehemens támadásokat vezet, ám az MTK csiit.'rui gyak
ran megszöknek s lefutásaik mindig veszedelmesebbek, 
mini az ellenfélé. .Tonny veszedelme?. hely?/ let. teremt, ám 
Fogl 111. tisztáz; Fogl ií. ti tizenhatoson faultolja 
Winklert,

a vonalra helyezett labdát, az UTE-védcIcni között 
Molnár a gólba lövi. 1:0!

Az MTK támad, Fogl III. mrst a faultoló; a szabad
rúgásból kornor lesz, amelyet Varga clfog.

Ezután nagy kavarodásban Krcr.acsek a kapu elült 
elvetCdéssel ment, s noha fekszik, 5 - G U TK-JáíMtoH 
ront reá, közülök Jcszmás nekifutással két lábbal a 
fekvő kapus hátára ugrik. Kropacwkct ájuitaii 

viszik le.
öt-hat percig, amíg visszatér, Winklcr véd. Kisebb UTE- 

fölény, egy kornerrel, majd a biró ujra komért ad egy 
kétes labda miatt. A komor után erős UTE-támadús;

a 41. percben erős ostrom alatt van a kék-fehérek 
kapuja s Szldommk sikerül egy. a tizenhatosról kül

dött labdával a kellő Időben kiegyenlíteni. 1 :1.
A meccs idején komoly sebesülés ntun tör'ént, a lefuvás 

utón azonban a berohanó lovasrendőrök egyike a levonuló 
Vargát legázolln, úgy hogy hibán fájdalmas sérülési szén 
vedéit. A mentők vitték el. (Erről latiunk más helyin szá
molunk be risztéi esen.) ♦

MTK II.—UTE II. 2:0 (t:0). Az első félidőben a kék
fehérek bizonyultak jobbaknak és Siklóisy révén egy 
góllal terhelt/ k meg a< I TE l>ák>.'.’t F.zi > fölényét a
második félidőben i.- mcgtcrtol fi> <■;/. t !< s ugyancsak

Siklóssy u gólok t zárnál kctiőro bzupvritolln.
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FTC-Zugiéi 3:0 (1:0). Bíró: (.■erő Ferenc. Az FTC Fuhr- 
mnnn és IJulá-z helyén tartalékokkal állott föl. Az első 
félidőben az FTC volt a többet támadó fél. A félidő köze
lién Pataki riigla n vezető gólt. A második félidőben sza
badrúgásból ugyancsak Pataki keltőre szaporítja a gólok 
számát.. Ezután Zugló fölénybe, kerül, egymásután teremti 
a meleg helyzeteket az FTC kapuja előtt, de csatárainak 
lehetetlensége miatt akcióit nem tudja sikerrel befejezni. 
A csatárai; gyámoltalansága miatt a csapat többi részo 
is fölmondja a szolgálatod. amelynek l.övetkezrné.nycképeu 
a játék a Zuglóiak kapuja elé terelődik és Ei..< nlmifcr 
nehéz helyzetből rúgja az FTC harmadik gólját. A játék 
hátralevő részo mezőnyjátékkal lelt el.

Törekvés—KAC 4:0 (1:1'1. Bíró: dr. Földcssy János. A 
mezőnyben egyenrangú ellenfelek, míg azonban a KAC 
a k'ijm előtt mindent, agymikombinált, addig a Törekvés 
szép csutárjátékkul eredményesen fejezi be akcióit. A 
vezető gólt l’réger lőtte, míg a második gól Kuutzky ne
véhez fűződik. A harmadik és negyedik gólt a jobbszélsőt 
játszó Úrik lőtte. Meglesi volt Biri föltűnően gyönge for
mája. A játékosokról szólva, a közvetlen védelemben Iváu- 
csies, a halfsorban Prulut, a csatársorban pedig Friiz és 
Kuutzky tűntek ki, mig a KAC legjobb emberei Morvay, 
fiaguly és llaix voltak, a csatársor azonban teljesen tehe
tetlen volt.

III. kér. TVE—UTSE 2:0 (2:0). Biró: Dr. Bálint László. 
A vezet iát a 12 percben tzorzl n »*?  .■ • ••• ■ ’•« 
vát.h révén, Mctigl beadásából. Mezőnyjáték után Le.itner, 
az t'TSE jobbszébője, vezet támadásokat - eredmény
telenül. A félidő utolsói percében i sik a mérkőzés második 
gólja Horváth és Svarek összjúti’kából, utóbbi lövésével. 
Kiéber beteg 'ge miatt a halszélre ment « éppen ezért a 
mérkőzés második félidőin a meggyöngült vivó-hnlfsor 
játéka miatt gól nélkül folyt le.

FTC— VÁC 1:2 (3:0). Biró: Kiss Tivadar. Az első félidő 
teljesen a BTC fölényo jegyében folyik le. Horváth III. 
már a 15. percben gólt. lő. A 28. percben ITchr.r elejtett 
klímáját ugyancsak Horváth UJ. a goiba helyezi. A har
madik gólt Tirbovszky kernelből szerzi a BT< itek. :’>:(). 
Horváth 111. révén in.-g egy gólt érnek el. maid felesi iés 
miatt n bíró \\riszt. kiallitin. Ettől kezdve a \ AC körül 
fölénybe s Lébl révén szabadrúgásból és tizenegy- bői 
4:2 re szépíti a sere ágét.

„33“ FC Vasas 1:0 (1:0). Biró: Tlertzka Pál. A ..33“-ások 
biztosan nyerték ezl a fontos mérkőzésükéi, a Vasasok 
ellen. Minikét félidőben főleg mezőnyjáték l’oly'. Zsák 
néhány labdát gyönyörűen védett. A Vasasok Jc'linck és 
Kntzer helyére, mig a .,33“-as<*l;  ('bili helyére allitoltal: 
tartalékokat. A mérkőzés egyetlen gólja öngól volt, ame
lyet Tomec: !:ó> vételt. ?. meccs rendkívül fair veit, jlertzka 
kitiinőcn bíráskodott.

Egyéb eredmények: II. osztály: TTC M xic "fi. MAC 
KAOE 0:0. BEAC Testvériség 1:1, i'öv. Tiför l’.óis |-n. 
I i. ./ rész l.’l't 0:0, ii’i iparos EMT1C 1:0, N8C BAK 3:2. 
\ BAK a II. féliuőbcn ogj vitás 11 cs miatt l< vauul ( a 
potyáról.

A bajnokság állása. 1. MTK 1*1  pont ’’ l'”'<' Ifi p. 3. I I*?  
16 p. 4." BT< 14 p. 5. ..33“ F( 1. p fi. Va is 10 ». 7. Törek
vés !> p. 8. Ili. kér. ’i’VE 9 p. 9. t’TSu 9 p. 10. KA< <> p. 
11. ZAC fi p. 12. \AC fi p.

A Máv. GSK házi és meghívásos lioxversf.nyc a máv. 
gépgyári lakótelep nagytermében nagyszámú és lelkes 
közönség előtt folyt le. amelyen a törekvő munkásngyesii- 
let Untai boxoló gárdája nagy készültségről tett tanúsá
got, ami l'ntenecker .József l,,Boxi“) amatőrtrónern?k az 
érdeme. Részletes eredmény: 1. Majdan János győz Kocsis 
Antal ellen. 2. l’rackl Vilmos gy. Bagó Sándor ell. 3. 
Schindler Miklós gy. Lencz Caesar ell. 4. Szaráls (hlön 
gy. Posnr Lajos ell. 5. Kűri Géza gy. Dénes Aladár ell. 
fi. Majdan II. gy. Pirkhoffcr S. ell.

A meghívásos mérkőzések során: 1. Schuldine.rl Miklós 
(Spartu) gy. \':;rga 8. (Máv.) ell.. a:;i tehetséges kezdő.
2. Siliga Károly (Máv.) gy. Sípos Béla ell. Siliga. a kltil> 
boxkapitánva kemény és iol irán’ zott < ütései .-el
imponált. 3. Untenecker József (FTC) stiln os munkában 
pontozással győz az erős izomzatú Székely Sándor (Sparta) 
fölött. Az utol.'ói mérkőzés előtt Gerhárd Lajos. Innunk 
munkatársa a boxolásról, mint a legtökéletesebb önvé
delmi eszközről tartót' isincrteb'st. A v< . iiy végén Szil
bori li Imre, egyesületi elnök, a máv.-boxolók babérkoszo
rúját lelkesítő beszéd keretében adta át Untenecker Jó
zsefnek.
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Dr/i

Czája legyőzte Jaagót
Az „Európa-bajnokság“ kiliivúsi mérkőzései 

során Czája János és Jean Jaago világbajno
kok egyizben eldöntetlenül küzdöttek. A vasár
napi flöntö-mcrkőzésen — amely zsulolt néző
tér előtt folyt le — Czá.ia János diadalmasko
dott. Egy órai változatos küzdelem után Jaago 
állásból csipődobóssal kisérletc/A'tt. de egyen
súlyát veszítve, önmagát tussolta. Czája gyor
san fölismeri a helyzetet, hirtelen lendülettel 
ellenfelére fekszik és annak vállait tartósan a 
szőnyegre szorítva győz. Szünet után a 2~>. perc
ben Czá.ia a fekvő Jaago karját bátra csavarja 
és föléje fekszik. Jaago azonban meglepően 
gyors mozdulattal elkapja ellenfele csuklóját 
és karát húzással győz. Á biró kihirdetése sze
rint a mérkőzést Czája János, a fogadás össze
gét, 6,000.000 koronát pedig Jaago nyt rte meg.

A Fővárosi Cirkusz igazgatóságától nyeri ér
tesülés szerint csütörtökön Ilózsa Jenő Sirlikcl, 
a szimpatikus finn mesterrel, Máté Károly pe
dig Czája Gusztávval fog boxmeccset vívni.

Mcgyc.’l lóversenyek. (Pótuap.) /. futni.i: 1. Xnr.za (l’.i’l 
J,at'z.'’ili, 2. Assznnyi'aió (l'j) Bindor. 3. Borbc'y 11. tfi) 
Giillei. Fm: Tátra (12). 4h, ro.,sz .Tik. T il : í.tl()l):8.jíl0. 
II. fittam: 1. l-acctle (2) titezál:. 2. Mussolini (1;:) l/.mindy,
3. Jumpei*  (3) Horváth. Fm: Beán Fox tl’.ji, Lajos (8). 
Pörgettyű (fi). Marinda (12), Szívtelen (I). li>. b-'h. Tót: 
5000:15.500, Slli'.U. 40.000, 900(1. - III. fu'am: 1. Unryii (l'ir)
Gutái, 2. Bnbuezi (2b.-t Horváth, 3. l'oiir l’.imour (■'(! 8::<>- 
kolai S. Fm: Tarán (3). áh. 21i. Tol: é’iOOiMOO. -- II'. fit
tam: L Hollandust (p) Bínder. 2. Vr.sltnlapos (2) PntzaK, 
3. l’cggy ('’) Epcrjessi. Fm: líeiyro hány (2). Ih, 5h. 
Tol: S000:9o0Ó. - i’. futam: i Marmaru (”ii Gutái. 2.
Mnhvvib (2) Murfinck. 3. Mrskoíáiy (12) Rajeaik. Fm: 
Tnlisinan (J1..-), Baidur (12). ’.h. nyh. Tol: .■>0(i0:9.>0i). COllO. 
0500. — VI. futam: !. Helmnrltno (I1.1 Gutái. 2. Mclin (3) 
Paksi. 3. Sláger (I) Horváth. 1'm: integritás (fi), Kntia 
(fi), J rcda (2).

Budapesti ügctőverseuyck. A varáritapi ügel<>\. i. :i . e’c 
részletes eredményei: /. lutrim: 1. Kosa Heuelstokc. 2. 
SiirkiintynH, 3. Bajtárs. Fm. 7 ló. Tol: JOOOifi'.'OO, 1'3(0. 2100, 
2(100. — II. futam: 1. .Vuriaunc. 2. Dlacorsi, 3. Guillotin. 
Fut. 9 ló. Tat: 1(100:150(1, 1400, 2300, 2100. III. futam:
1. Katica, 2. Antan Konrad. 3. Sara. Fm. 7 lo. Tol: 
1000:2200. 1100, 1300, 200(>. — IV. fittam: 1. l'aue: i, 2. Pilius, 
3. Rózangyul. Fm. 5 ló. Tol: 1000:1:100, llfio, 1200. 11(10., - 
V. futam: L Hajnak, 2. Leleményes. Fm. 2 1<>. Tec: 
1000:1800, 1’00. 1700. — VI. futam: 1. Mohert, 2. Jobban, 3. 
Arvalegény. Fm. 5 ló.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja a ileggel Lapkiadó Ki.

„Vjlágosság“-könvvnv<unda rt Bnd.'tie-' Vili. Couli-u. 4. 
Műszaki igazgató: Doutscli D.

•fl©© kSSösviétCL 7 5íící’. í^íűrjs'jÁt

íT5ít?.<Jgii rf&füL'* 
íiéíkuiZ érEiasett

Kossuth Ls^osou. 6
>rw

Elsőrend ii 
aprított 
belíólcii 
import

Ai
ÍVJCS 1

K t fi

azonnal is szállít az

FaárwsyAc és FUtöanyag
Kíf,teányai-Mt 43. Telefon i .3. 73—tTf

A
iUJ

;i

rw

&

á tó t(

__  mtm

38 tílfc

r,

raioi

ISMÉT KAPHATÓ

•1

w zl kC"

8 AllCI l’ő KAPHATÓ,
JAVBTMATÓ

NEOMflNM GÉZA
VI, Nagymező-utca 41. sz.

rí é« teljes Irodabo-
randezések Lf.nyi*
nál. Vörösmarty-ii.
58. Tel.: öl - 13 »w

clbu.il
MflGV%25c3%258d.fi



