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kérdéseket véglegesen és teljesen rendesik, az 
ajánlat visszautasítása után a helyzet teljesen 
megváltozott és Baldwin miniszterelnök be-
jelentette, hogy Britannia teljesen szabadkezet 
nyert a szövetséges adósságok tekintetében. Az 
angol vélemény az, hogy a szövetséges közi tar-
tozások rendezésének lényeges előfeltétele, hogy 
a német jóvátétel összegét véglegesen és pon-
tosan meghatározzák. Minél hamarább történik 
ez meg, annál nagyobb előnyét látják a szövet-
ségesek, mert annál több pénzt lehet behajtani 
a németeken, akiknek fizetőképessége a Ruhr-
vidék megszállása következtében állandóan 
csökken. 

Pdrisban biztosra vesznek valamiféle kedvez-
ményt angol részről, de nem tudiák, hogy er. 
csupán egy uj vála«zjegyzékre fog-e szorít-
kozni, vagv pedig van-e más terve is Curzon-
nak. Az a londoni jelentés, hogy a britt kor-
mány állitülag számit arra, hogy Cecil iord 
alapos értesítést fog marával hozni Francia 
ország szándékairól, a Quai ú'Orsayn nagy 
meglepetést keltett. A német birodalmi kormány 
még számit Anglia segítségére. A londoni kor-
mány Belgiumba veti minden reményét. Belgium 
bizik abban, hogy Franciaország engedményekre 
lesz hajlandó. Olaszország pedig azt lesi, hogy 
melyik álláspont Jog felülkerekedni, mert ahhoz 
akar csatlakozni. Németország a jóvátételi bi-
zottság beleegyezése nélkül nem vehet fel 
aranykőlcsönt. Noha a francia kormány e 
tekintetben még semmi lépést sem tett, az tisz-
tán áll előtte, hogy a német aranykölcsőnből 
nem lesz semmi. 

A párisi lapok szerint Poincaré és Róbert 
Cecil a kölcsönös támogatásra vonatkozó szer-
ződéstervezetről tárgyalt és megvitatta azokat a 
kérdéseket, melyek e tekintetben Páris é* Lon-
d u között még függőben vannak. Poincaré ez 
aikalommat újból szabatosan leszögezte a 
francia álláspontot. Róbert Cecil a megbeszé-
lésről tájékoztatni fogja a britt kormányi. 

A német zavarok. 
A Berliner Tageblatt jelentése szerint a for-

galmi zárlat elrendelésénék későn való közzé-
tétele miatt a Ruhr-vidéken nagy zűrzavar ke-
letsezett. Az emberek ezrei, akik megszállott 
vagy meg nem ; szállott területre akartuk jutni, 
összetorlódtak azetlenörzó állomásokon és végül 
is kénytelenek voltak visszatérni. Az élelme-
zési nehézségek az uj határzár miatt még foko-
zódtak és ftlő, hogy katasztrófálissá válnak. 

Wíesbadenbm megismétlCdiek az élelmiszer-
zavargások. Mainzban a franciák fegyvert is 
használtak és öt személyt sebesítettek meg. 

A berlini szocialista Worvürts leleplezi a 
kommunista propagandán:k azt a tervét, kogy 
a birodalmi hadsereg egv néhány magasrangu 
tisztjét és az ő közvetítésükkel más volt tiszte-
ket akar a maga számára megnyerni, olyano-
kat, akik nacionalisták, de nem csatlakoztak a 
fasci«ták szervezetéhez. A jelszó természet* sen 
haz.fi)*: a német birodalom régi területének 
helyreállítása. 

Hermes német birodalmi pénzügyminiszter a 
birodalmi gyűlés adóügyi bizottságában az uj 
adótörvény megokolása során hangsúlyodé, 
ho?y a jövedelmi- és társulati adó felemeléséről 
szóló törvény az 1923 augusztus hó 13 iki 25 
százalékos jövedelmi adót az 1923. évre ann^k 
ötszúzszorosára emelik. 

A birodalmi gyűlés. 
A német birodalmi gyűlés ma megkezdte a 

tegnapi kormányktjelenlésekről szóló vitát. A 
birodalmi gyűlésen megjelent a kancellár és az 
összes miniszterek. Elsőnek Müller-Frankén 
demokrata képviselő szólalt fel: Munkánkat — 
úgymond — az ántánt nem veheti el. Sok 
üze nben már elértük a háboruelőtti munkatelje-
sítményt. Franciaország még mindig abban 
bizik, hogy Németországot szétszaggathatja és 
rajnai államot létesíthet. Ez a főcél és nem a 
jóvátétel. Azonban a rajnavidéki hkoiság nem 
engedi magát becsapni. — Marx képviselő hang-
súlyozta, hogy nem szabad visszaélni az ingat-
lan vagyonállag megadóztatásától. A nen zeti 
élet biztositása mindenntl h n osabb. — Koenen 
kommu ista képviselő a vita félbeszakítását 
indítványozta és azt kívánta, hogy engedj(k be 
az ülésterembe a berlini és középnémetországi 
ipari üzemeknek a birodalmi gyűlés épületeb-n 
tartózkodó küldöttségét. Az indítvány ellen a 
középső pártok tiltakoztak. Loebe elnök a javas 
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latot, mint a házszabályokba tüközőt, elutasította. 
Dr. Rosenberg külügyminiszter kijelentette, 

hogy a szokatlan külpolitikai helyzet következ-
tében nem válaszelhat olyan kimerítően, mint 
ahogy szeretne. A most közzétett francia jegy-
zék szavai szerint az akció igazi célja az, hogy 
a Németbirodalom gazdasági és politikai szerve-
zetét lehetetlenné tegye. Ennek a kérdésnek 
kapcsán a miniszter utalt arra, hogy a szövet-

ségesek legfőbb tanácsa 1919 augusztusában a 
román kormány, amely akkor a magyar állami 
tulajdonra törekedett kezét rátensi, figyelmez-
tette arra, hogy egyes hatalmaknak a legyőzött 
államok birtokaira való igénye ellenkezik a 
szövetségesek között létrejött és a verstillesi 
szerződésben lefektetett jóvátételi tervekkel. Ez-
után kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
Harding elr.ók elhalálozásáról. 

i í f í r e f e 
Harding temetése 

a nagyközönség ezreinek és tízezreinek jelen-
létében történt meg, amely amerikai fogalmak 
szerint is óriási arányú volt. A koporsót 10 óra 
19 perckor egy ágyú kucsijára helyezték. A 
gyászmenetet Persingh tábornok nyitotta meg 
lóháton. Utána következett a nagy katonai dísz-
menet, ehhez csatlakozott a polgári díszmenet. 
A polgárság menetét Lodge szenátor, őt pedig 
a papság követte. A papság után haladt a ha-
lottaskocsi, amelyet az elhunyt elnök legköze-
lebbi barátai követtek. Ezután csukott kocsiban 
ült Harding özvegye, akit autóban Wilson kö-
vetett, az elhunyt elnök hivatali elődje. Őt kö-
vette Coolidgenak, a jelenlegi elnöknek autója. 
Coolidge autójához az autók egész sora csat-
lakozott, amelyek egyikében Taft, volt elnök, 
ült. Attól kezdve, hogy a gyászmenet a Rotun-
ddba indult, minden percben eldördült egy ágyu. 
Az egész menet a katonaság sorfala között 
vezetett. 10 óra 45 perckor érte el a menet a 
Capitolt. A Rotunda közepén a koporsót emel-
vényre helyezték és megnyitották a teret, mire 
a közönség végnélküli sorokban járult az el-
hunyt elnök ravatala elé, hogy neki a vég-
tisztességet megadja. Washingtonból a Harding 
elnök holttestét szállító különvonat tegnap este 
elindult Marionba, ahol pénteken temetik el a 
Harding-család sírboltjába az elhunyt elnököt. 

— Tanári kinevezések s Ferenc József -
Tudományegyetemen. A kormányzó a köz-
oktatási miniszter előterjesztésére Hornyánszky 
Gjrulát, a Ferenc József-Tudományegyetemen a 
klasszika filológiai és az ókori történeti tan-
székre nyi vános rendes tanárrá nevezte ki. 
Ugyancsak a Ferenc József-Tudományegyete-
men megüresedett klasszika-filológiai tanszékre 
egyetemi nyi! ános rendes tanárrá az V. fizetési 
osztályba Huszü Jézsef egyetemi magántanárt, 
az Eö vös- kollégium rendes tanárát nevezte ki 
a kormányzó. 

— A pusz táé i rl Árpád-Bnsep&y. A Puszta-
szeri Arpád-Egyesület szeptember másodikán 
tartja szokásos Arpád-ünnepéiyét Pusztaszeren. 
Az egyesület erre az ünnepélyre meghívta a 
város tanácsát és egyszersmind bizonyos nagy-
ságú segély kiutalását kérte a rendezési költ-
ségek fedezésére. A tanács Ba'ogh Károly ta-
nácsnokot és Turóczy M:hály főügyészt bízta 
meg képviseletével és ötvenezer koronát utalt 
ki az egyesület számára. 

— A szerb kormány megint magyar vsa-
utasokat akar elbocsátani. A legutóbbi hor-
vátországi vasutassztrájk határa alatt a jugo-
szláv vasutü -yi miniszter azt tervezi, hogy el-
bocsátja mindazokat a vasúi tisztviselőket és 
alkalmazottakat, akik nem jugoszláv állampol-
gárok. Ez az intézkedés azok ellen irányul, 
akiket a magyar államvasutaktól vettek át. 

VASÁLARCOS 
a Belvárosi Moziban 

Pétutár582. Belvárosi Mozi 
Szombaton éa vasárnap, augusztus 11. és 12-én 

n O C L A ? K H N I C C f l v n i i a főszerepben 
a legazebb magyar f i lm: 

Vig kalandos történet 6 felvonásban. Azonkívül: 

Szárnyszegett lelkek. 
Dráma 5 felvonásban. 

A főszerepben i C . U C 1 H P I O n t B E R T I W I . 

RIA.HÍOOI, Hétköznap 5, 7 és 9 órakor. Előadások kezdete: V a s á r n a p F
3 ) 5 , 7 és 9 órakor.. 

— Maróczy mester a achewsaingenl sakk-
versenyen. Maróczy, a világhírű szegedi sakk-
mester a most folyó scheweningeni sakkverse-
nyen is kitűnt. Egy jelentés szerint harmadik 
lett a versenyben. A nagy verseny végleges 
eredménye a következő: Johnes és Speilmann 
8 és fél egységgel oszto.iist az elsö és második 
díjon. Maróczy, Séra, Réti és Colle 8 egység-
gel osztozik a harmadik, negyedik és ötödik 
díjon. Mieses és Yates 7 egyseggel együtt ha-
todik és hetedik. Hanson és Snoskobrovszkl 5 
és fél egységgel nyolcadik és kilencedik. Strick 
van Linschoten 3 ét> fél egységgel tizedik. A 
hollandi mesterek sorrendje » következő: Euws 
és Speyer 4 és fél. Pick 4. Oskam és Weenink 
3 és fél. 

— Péntsken Összeül a színügyi bizottság. 
A szinügyi bizottság négy tagja, Back Bernát, 
Balogh Karoly, Rózsa Béla és Wimmer Füiöp 
már régebben felkérték Gaál Endre kuliur-
tanácsnokot a hónapok óta szünetelő szinügyi 
bizottság összehívására, hogy Palágyi Lajos 
színigazgatónak alkalma legyen a jövő sze-
zonra vonatkozó terveit a szinügyek hivatalos 
fóruma előtt is feltárni és hogy a szinügyi bi-
zottságnak alkalma legyen a hivatalosan beje en-
tett program ügyében állást foglalni. Palágyi 
L ,os terveiről ugyanis eddig csupán külön-
böző ujságnyilatkozatokbói értesülhetett a vá-
ros közönsége. Gaál Endre kulturszenátor végre 
teljesítette a szinügyi bizottság négy tagjának 
kívánságát és péntek déláíánra összehívta a 
bizottságot. Valúszinü, hogy az ülés fő árgya 
az operatársulat és az operaelőadások ügye 
lesz, amennyiben — ha hitelt lehet adni a 
nyár folyamán megjelent nyilatkozatoknak — 
Palágyi Lajo" a jövő évben sem operatársula-
tot, sem operaelőadásokat nem szándékozik 
tartani. A szinügyi bizottság pénteki ülésén 
valószínűleg szóba kerül a primadonnakérdés 
is. Viola Margit ugyanis nem irta alá Ptlágyi-
val a szerződéi és így, ha Viola pótlásáról az 
igazgató nem gendsssodik idejekorán, a jövé 
szezonban nemcsak az opera-, hanem az ope-
rettelőadások is elmaradnak. A bizottság éppen 
ezért felvilágosítást fog kérni a színigazgatótól 
ebben az ügyben is. 

— A magyar-cseh határ végleges meg-
állepitiaa. A prágai Cseszko Szlovo értesülése 
szerint most fejezik be a cseh-magyar határ 
megállapítását. A határmegállapitó bizottság leg-
utóbbi ülésén Magyarországnak ítélte a sátor-
aljaújhelyi víztartót, amely eddig a cseh terület-
hez tartozott. A sátoraljaújhelyi lakosság öröm-
mel értesül erői a határozatról, mert ez cáfo-
lat szókra a hirekre, hogy a végleges határ-
rendezés során Magyai ország elveszti Sátoralja-
újhely városát. 

— Vasárnaptól emelik s dohányárakat. 
A pénzügyminisz'er rendelete a dohánynemüek 
emeléséről a hivatalos lap vasárnapi számában 
jeltnik meg. Az emelés 100—150 százalékos 
iesz és kiterjed dohányra, cigarettára és szi-
varra egyaránt. 

— Megszflat a kéményteprisztrs jk. Isme-
retes, hogy a szegsdi kéményseprő munkások 
nénány nappal ezelőtt sztrájkba léptek, mert a 
város tanácsa kérelmükre nem emelte fel a 
kéményseprő dijakat buzavalufás alapon. A 
megindult tárgyalások eredményeként a kémény-
seprő munkások csütörtökön délben ismét fel-
vették a munkát, a tanács pedig négyszáz szá-
zalékkal emelte a dijakat. 

— Drágul x fuvar . A bérkocsisok egyesü-
lete bead-'ínyt intézett a tanácshoz és kérte a 
fuvardijak szá ' százalékos emelését. A tüzoltó-

| főparancsnok hasonló beadványt intézett a ta-
nácshoz, ö a betegszállítási dijakat akarja két-
száz százalékkal emelni. A tanács mindkét eme-
lést engedélyezte. 


