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az életben siQkiétesnek tar«]*, hogy 
emelje lel asavát, hogy a Népszövetaíg 
alkotmánya akképen változtassák meg, 
hogy a nemzetiségek, mint |ogi sze-
mélyek. egyházi szervezetük utján di-
rekt fordulhissinak a Népszöveség-
bet. Példikkal ülusitrálta a békeszer-
ződés felületes keresztülvitelének ered-
ményeit. 

Az előadási lelkesen megtapsolták. 
SzüllO Qéza után Madatász, eszter-

gomi berccgprimási tttkár szólalt fel. 
Rámutatott arra, hogy a nemzetiségi 
kéTdésnéi lOlönbiéget kall tenni az 
Ónként bevándorolt és az akaratukon 
kivül valahová csatolt nemzetiségek 
kOzOtt. Ai Ónként bevándoroltakat a 
befogadó állam kO'elezbeti az asszimi-
lációra. Akik akaratukon kívül cta'ol-
tattik idegen államhoz, azoknál termé 
azetes, hogy nemzetiségüket fenn akar-
j*k tartani. 

A francia offenzíva a marokkói harctéren. 
London, íugusz ui 19. A Daily News 

tangeri jeen'ése »z-rint a spanyol-
francia béke ajánld köüsmertte válása 
egész Marokkóban mély benyomást teli. 
Pétain ábornagy és Primo de Rivera 
nyil.tkoza ait Abd el Krímmel hi elts 
fordításban közölték. A R ff állam :öhb 
törzsfőnöke közös nyilatkozatot irt alá, 
amelyben kéri Abd el Krímet, hogy 
fogadja el a franc a-spanyol javaslato-
kat az elkövetkezendő béketárgyalások 
alapjául. Általában az a véiemenv <l<-
kuii ki, bogy Abd el Krim válatza 
aitól függ, hogyan értelmezik a franciák 
és rpanyclok a Riff-ál am autonómiá-
jának fogaimát. 

Pdris, augusztus 19. Pétain tábor-
nagy elutazása után Painlevé fogadta 
az uj ígrdkat és hoiazabb bestédben 
vázoiia e ö t ü k Pétain tábornagy ujabb 
megbízatásának részletei*. A tábornagy 
missziója ezu tal jóval hosszabb iJÖ-
taramra szól, mint az első a kaiommd. 
Pétain Liauteyl tábornaggyal és Nou-
lain tábormggysl együtt fogja kidol-
gozni az uj francia offenzíva tervét. 

A marokkói harctéren a legközelebbi 
hetekben a tankrendszerü háborút fog-
ják erőszakolni A francia hadvezető-
ség mindent meg'esz, hogy a< cff n-

zivát a legrövidebb időn belül teljes 
sikerhez juttassa. 

Páris. aug. 19. Casablsnkal jelentés >ze-
riit a Tazától és>ak'afolyfl francia offen-
zíva tegnap délig teljes sikerrel járt. A 
franci« tüzérség és a repü öosztagok 
Amsefi erfditményét reggd ota bom-
bázták, ugy hogy a riffkabilok az erő-
dítményt végül is kénytelenek voltak 
kiüriteni. A francia gyalogság az esti 
órákban megszállotta az erődítményt. 

London, augusz'us 19. A Times a 
marokkói esetleges béke'árgyalásokkal 
kapcsolatban a következőket irja: 

Abd el Krím tudvalevőleg a kao'ikus 
Riff-állam teljes elismerését követeli. 
Ez azonban a gyakorlatban kivihetetlen. 
A R ff-ftllam sem kül- sem beljraliti-
kailag nem érett meg az önállóságra. 
A világ egyetlen hatalma sem vállal-
hatja ennek az uj illámnál a kereszt-
apaságát. Atd el Krím eddig fényes 
eredményeket ért el Is p:z cicját min-
denü t jelentékenyen megerősítette. Ha 
mcst nem kOve el lehetetlent, akkcr az 
eddig elért eredményeket könnyen meg 
Ur hatja, ha pedig légvárakat épit, 
ugy mirden eddigi sikerét rombadont 
heti. 

HSIgylovasok a szerdai versenyen. 
A győztes báró Btrg Mlkaánó. 

A aierdai harmadik versenynapon 
meglátszott a hétköznap képe: a me-
zőnyök kicsik voltak éa a tribünön 
alábbhagyott a tolongás. A versenyen 
azonban érdekea küzdelmek voltak és 
a sors most nem túlságosan kedvezett 
a favoritoknak. Az érdeklődéa közép-
pontjában természetesen a hölgyek díj-
ugratása állott, ahol az eredmény meg-
lepően szép volt. Hét induló közti 
öten a legklstbb hiba nélkül ugrálták 
az okadáiyokat és igy tekintetbe véve 
a könnyebb akadályokat, semmivel aem 
maradtak el a legjobb ur lovasok kOzüL 

A mezőnyCk azért soványodtak Össze 
s harmadak verienyn» pon, nivel az 
erőket a Szent litván napi bezáró napra 
tartogatták az istállótulajdonosok és 
igy az utolsó napon iamtt nagy küz-
delmekre van kilátás. Igen nagy fel-
tűnést keltett Selmeczy főhadnagy győ-
zelme, amelyet kivételes tudású lovag-
lással éri el az AUe Katz nyergében. 
A versenynap különben kissé vonta-
tottabb vol. a többieknél, a iu ságosan 
hosszú időt igénybevevő úgynevezett 
Összetett military számck miatt. Köz-
ben — ugy mint a megnyitó napon— 
galopsztmokat kellett volna lebonyo-
lítani. A bookmakereknek alig volt for-
galmuk, sekszor el is hagyták helyüket 
az üres „Ring"-ben a hcssau ugratások 
miatt. A totaiizateur is csekély i rga l -
mat bonyoiott le, annak ellenére, hogy 
ismét saép osztalékokat fizetet*. 

A kecskeméti gát»ersennyel kezdő-
dött s verseny, amelyet Fortély (Sel-
meczy) mert meg. Ragyogót (Sépán) 
elöit. A szombaton oly jól szerepelt 
Wood csak htrmadik helyen végzett 
A totaiizateur 44.000 koronával koro-
nával honorálta Stlmeczy főhadnagy 
győzelmét 

Auguszta főhercegnő dijában csak 
bárom ló indult: Ravltás (Stépán), 
AUe Katz (Selmeczy) éa Pusztaltgény 
(Woltmanr.) A köiönség szinte agyon-
logadla Pusztalegényt és Raii>aat, mig 
tel,e»en elh nya^olia A te Katz-ot, amely 
szépen feljavult Puszalegény merült 
el legjobban a start ól, együtt vezetett 
Ravitasial két kfrön ál, ugy hogy a 
lyözeem már alig volt kétséges. A 
harmadik körben azután egyaze re ki-
tört a tribünnel szemben levő forduló-
nál ét most már Selmeczy töri előre. 
Stépánnak nem volt szeret cs/íe és a 
nagyszerűen lovagol; Al e Katz nostzek-
kai vere a teljest n kilovago l Ravitus-t, 

Az agyonfogadolt favorit harmadiknak 
futott be. A totaiizateur 20-ra 82 ezer 
kotonál fizetett, a nap legnagyobb oaz-
talékát 

E iuán bonyolították le a katona-
lovak össieeit verzenyét, amelynek 
eiedményél см к holnap hozza nyilvá-
nosságra a zaOrf. A kővetkező ver-
seny, a hölgyek versenye általánoa 
érkeklödén köiepelte indult meg. A 
hölgyek egytől-egyig bámulatosan szé-
pen vitték az akadályokat és síinle 
csak a szerencse döntötte el a ver-
senyt. Hiba nélkül ugratták at akadá-
lyokat Pauty Hartmanaé (Ádáz), gróf 
Almássy Pálné (Bojtár), Fayer Sán-
dor né (Frtczi), Peretel Déaesné (Büty-
kös) és báró Berg Miksáné (Leven-
dula). Az érdekes és szép versenyt 
báró Berg Mikstné nyerte meg, a 
zaüti a legjobb idő alapján hozta meg 
Ítéletét. A Délmagyarország értesüléie 
»zerint a veret nyt Fayer Sándorné 
megóvta, aki ugyancaak Jó idő alatt 
ugratta biba neikűl az akadályokat, 
de aa éváat a zsűri elatasltolta. 

Az altiszti látveraecyl Csáktornya 
ryerte meg Pető tiszthelyettesiéi a 
nyergében és maga mögött hagyta 
Cédát, Apoatoll és Evelint Céda csu-
pán lovasának rossz taktikája mistt 
veszlelle el a versenyt és le jesen ki-
fu4>dva a cél -Jött még máacdik he-
lyét is ái kellett engednie Apostol-
nak A versenynapot befejező ceglédi 
handicapot Blnder azázados nyerte 
nagyszerű Daisy-\tiú éa iámét bebi-
zonyította kepeaaégeit Második Forgó 
lett Oodalmtng elölt 

A csütörtöki versenynapon ismét sor 
kerül a Hölgyekre, akik most nehe-
zebb akadályokon találkoznak. Urlova-
sok sík versenye, akadályverseny és 
nemzetközi d {ugratás teszik a délutáni 
programot, amíg délelőtt a hölgyek 
dijkvegtáiái ét a vadászlovak díjazá-
sát boi.yoiitják le. 

Részi-tes eredmények с következik: 
Ktcskemiti и álverseny ЛШ m. handteap: 

]. Rspaics D. .Fortély* lov. Selymeczy, 2. 
Geist Oy. .Rzgyogós* lov. Stepaii, J. Walíer 
E. .Wood* lov. Koltsár. Tot ÜO: 4I.Q 0. 

Auguszta királyi hercegasszony U/enséee 
diju Akadályverseny 4600 т. I. Oiosi E. 

Alte Katz* lov. Braun-Braucwer, 2. Oelst 
Üvulí Raritas* lov. Stepan, 3. Wittnunn F. 
. C u i e R é n y * lov. Wlttmann.Tot.2o 8220X0. 

Összetett nemzetközi verxny.fB.kategóriaJ 
I. Haidccker Utzlö .Urasá«*, 2. giót Almássy 
Pál .Uzngei" tov. Binder 0:16 tzázadoe. 

Nemzet- oti díjugratás hölgyek tértére. (U. 

kategória) I . gról Almássy Pál .Bojtár* lov. 
gróf Almássy Paioé, 2. Machbet istiM . t e -
vendula* lov. báró Berg Miltsáné. 

Altiszti gátverseny 2400 т. 1. Siegedl 
huszárszázad .Csáktornya* lov. Pethö Sáo-

Vargba István. Második szegedi bimársiáiad 
.Apostol* lov. Kortes l«Ntn. Tot. 38030. 

Ceglédi haidicap УЮО т. 1. g:6l A!m*s«y 
Pál .Daisy* lov Binder O. 2. Nevay A .For. 
güszél* lo». Siepia. 3 Selmrcry L .Síép-

dor. 3. Szegedi buszirszázad .Céda* lov. i ilonka* lov. Selmecy. Tot. 2J : У1.00Г. 

Tizenhárom százalékkal csökkentette a város 
a földbéreket. 

Két hónapig lartó cegfesziletl munka 
ulán a városi könyvvivöség végre el-
készült a főldbaizonbérek reviziójával, 
amelyet a tanács |araalalára a törvény-
hatósági bizottság rendelt el a kormácy 
ismeretes földbérrendelete alapján. A 
közgyeiét ugyanis kimondotta, bogy a 
nehéz helyzetbe kerOlt foldbérlök hely-
zetén a bérek mérséklésével kiván eny-
híteni és ezért elfogadta a lanáctmk 
ait a lavaslatát, amely progresszív kul-
csot állapit meg a földbérek redukálá-
sához, Amikor a kormány földbérren-
delete rceglelent, a városházán nigy 
megütközést kelte1! annak latMma, 
rrert hozzávetőleges izámitások után 
ugy találták az Illetékesek, hogy a ren-
delet következtében a város föld bér-
jövedelme öt-tízmilliárd koronával csök-
ken. A rendelet ugyanit a földbérbuza 
értékét huszonöt aranykoronában trab a 
meg ét kimondotta azt is, hogy azok 
azok a bér ők, akik holdankint kél 
mázza búzánál löbb bért fizetnek, birói 
uton kérhetik a fOldbér megállapítását 

A közgjüéit revíziós hilánzatának 
meghozatalánál az a izándék vezette, 
hegy a várcs az önkéntes revízióval 
kielégítse a bérlöket és igy elkerül|e ez 
esetleges pöröskodést. Ezt a célt a 
revízióval minden valószínűség srerint 
el is érheti, mert a leszállított földbérek 
mellett a városnak átlag alig hoznak 
boldankinti másfél mázsa búzát a bfrbe-
zdott termőföldek. 

A földbérrevizió hatalmas és kompli-
kált mnnká|át Molnár József helyettes 
főszámvevő irányilésa mellett végezte el 
a könyvvivöi hivatal. A munka ered-
ményéről Molnár Jézaef érdeklődésünkre 
a kővetkezőket mondotta: 

— A közgyűlés állal elrendeli reviiió 
következtében a város földbérjövedelme 
négyezernégyszáz métermázsa búzával 
csökken, ami buazonöt aranykoron ás 
buzaarakét 14500-as aranykorona mel-
lett pontosan 1,595.000000 koronának 
felel meg. Igy a fOldbenOredelem kciül-
belül tizenhárom százalékkal lesz keve-
atbb, mint amennyire az év elején 
számítottunk. A revideált föidbérek mel-

leit a város [egyes bérföld-tömb|dből a 
következő jövedelmek folyntk majd be. 
A Tisza-balpsrtí (ujszegedí) térlöldek 
— 1887 hold — 6907, a táoíí földek 
— 4055 hold — 417g, a Tiizt-lobb-
parti földek — 33390 ho'd — 45456, 
a kemeti fö'dek — 227 hold — 230, 
végül a fogadilmi templom alapi föl-
dek — 6018 hold — 6583 mázsa buza 
bért fizetnek. A várostol ezeken a bér-
földeken Cstzeien 45.577 holdit bérel-
nek és a béttOld-k össi|Ovede!me 
63.356 mái«a buza, amelynek — a 
lormányrendtletileg megszabott ér-
téle — kCrölbelfll huszonegyr.iilíárd 
pipirkorcni. 

— Sieplember elsejétől kerdve már 
a leszállított béreket tizitik a térlök — 
hacsak valami uj minittteri rendelet 
nem módosítja az eredeti földbérrende-
letet. A buza ára ugyanis mér nem 
sokkal több a rendeletben me(állapított 
földbétbuza árával és valószínű, hogy 
abban az esetbrn, h i a buza ara lejebb 
izéil, a kormány u| rendeletben sza-
bályozta a földbíreket Et pedig ezt 
jelentené, hogy kezdhetjük a munkál 
elölről. 

— A földbér buta értékének állandó 
változása már eddig it nagyon tok 
munkát rótt a hivatalra, hiszen április 
elsejéig a földbéreket a buta tözsdd 
át folyama aierint fiiették a bérlők, ak-
kor a közgyűlés elhitározta, ho*y ked-
vezményt ad a bérlöknek és 9 földbér-
buza váltságárát a felelefö'deknél 450, 
a fcomokföldtknél pedig 400 ezer koro-
nára azállifolta le. Május közepén Jelent 
meg a kormány földbérrenddele, amely 
a fö'dbérbnze váltiágárát 25 vámarany-
koronára, 362.500 koronára maxi-
málta. 

Elmondotta még Molnár József, hogy 
a földbír jövedelem költségvetési elő-
írása még mindig nehézségekbe ütkö-
zik, mert valóetinfl, bogy a revízió 
során megállapított löveddem összege 
nem Jdent végérvényes költségvetési 
tételt. A buza olcsóbbodása fölborít-
hatja a föidbérek stabíiitáiát 

Az „Isten vele Mihály Iй a bíróság előtt. 
Elrendelték a bizonyítást Piktor Emil rágalmazás! pőrében. 

Budapest, au|uiztus 19. A buJa-
pes i büntetőtörvényszéken dr Töceky 
Qéza törvényszéki máioddnOk tanácsé 
ma tárgyalta Pikler Emil nemzdgyüléii 
képvitelönek ast a pőrét, amdynek ere-
dete még ez orgovanyi bünpör katonai 
főtárgy, láaára nyúlik viaazr, amikor 
Győrjfy Lttiló htdbiió őrnagy, az em-
lékezetet : „Isten vele MIMály" azt vak-
kal buctuzott a tanúképpen beidézett 
Francia Kiss MUlálytól. 

Pikler kifcgtíolta a eiokatlan baráti 
bucsut ét nemcsak a parlamentben ette 
szóvá, htnem a Reggel dmü hé fői 
lap 1924 február 25 iki ttámában lelt 
nyilatkozatában ia kritizálta Oyőrffy 
kijelentéséi, leszögezve, bogy Oyőrffy 
hadbíró a többszörös gyilkossal vállal 
szolidaritást és őt becsületes embernek 
jelentette kl, oki barátságára méltó. 

Az ügyészség álláspontja szerint Pik-
ler nyilatkozatának tényállításai Oyőrffy 
hsdb ró közhivatalnoki hivatásának gya-
korlására vonatkosnak ét ezért az 
ügyészség Pikler Emil ellen felhata-
marásra hivatalból üldösendó, sajtó ut-
ján e követett rágalmazás vétsége d -
mén indított el|érást 

A vádlott a mai tárgyaláson a vád 
is-nerteuse után kijelente'te, hogy nem 
érti mrgtt bűnösnek. Előadta, hogy a 
képviselőházban c n u k idején egy kép 
viseiötársának mentelmi ügyét tár-
lya Iák ét valaki azt mond a, hogy fel 
kell függeazteni as illető mentelmi jo-
gát, meri hiszen a bíróság ugy is fel 
fogja menteni, ha nem büaöa. Erre ö 
kOibekiáltotta: mCsak aztán ne Isten-
veié Mihály-féle bitóhoz kerüljön az 
ügyi-

— Akkoriban történt ugyanis üyötffy 
frnagy hadbíró enlékerdes esete 
Fr ncia Kiss Mihállyal — folyta'ja 

védekezését Pikler. — Gyöltfy nyilat-
kozatára aztán egy nytvanos gyöléstn 
felszólaltam és o i is megismételtem a 
Qyörffyröl mondottakat. 

— Egyébként utilok arra, bog? grff 
Ciáky Károly honvédelmi mininter 
többek előtt kijelentette, hogy telles 
szolidaritást vállal ve'em és minden 
szavamat aláírja. Győrffyi fegyelmi 
uton is megrendszabályozták, amennyi-
ben büntetésből Győrbe helyezték ál. 
Kérem a valódiság blzenyitását. 

A védő ezután előadta, bogy az ügy 
szerinte elévült, mivel a honvédelmi 
miniizter a törvényes haláridő lejárta 
után adta meg a fölhatalmazást a pör 
megindítására. Amennyiben azonban a 
bíróság ezt figyelembe nem venné, 
kérte állításai igazolására több újság-
író kihallgaiátá'. Ezenkívül kérte még 
a védő Győrffy fegyelmijére vonatkozó 
Iratoknak, valamint azoknak az okmá-
nyoknak beszerzését, melyek igazolják, 
hogy Francia Kiss Mihály tényleg gyil-
kolt és csak az amnesztia folytán me-
nekült meg a büntetéstől. 

Dr. Motdoványi királyi ügyész ki.e-
lenti, hogy dtvfl étről tzó sem lehet, 
a bizonyítás kiegészítéséhez azonban 
hozzájárul. 

A bíróság hosazabb tanácskozás 
u'án a védőnek az elévülésre vonat-
kozó kifogáiát elutasította. Elrendelte 
azonban a tanuként bejelentett újság-
írók, valamint Győrffy László kihall-
gatását, valamint Francia Kiss Mihály 
pőrének és a Győrffy-féle fegyelmi ügy 
iratainak beszerzését. 

A védő az elévülésre vonatkozó ki-
fogrs elve'ése és a bizonyításnak ciak 
részbeni elrerdeléíe mistt semmisééi 
panaszt jelevet be. A'ár^ia 'ást ez-
után a tar.uk rregidézéréig e'r.apol'ák. 


