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Genf, szep!ember 11. A Népszö/eiség ta-
nácsa ma déle'őtti ülésének negyedik szónoka 
Molta szövetségi tanácsos volt. Mindenekelőtt 
rámutatott arra, bogy ő a Ne nzetek Szövetségé-
ben már régóta csupán a győztes államok szö-
vetségét látta. Ma azonban a szellemeknek és 
a lelkiismereteknek mindenütt való átalakulását 
lehet msiáliapitani és a Nemzetek Szövetsége 
valóban hatalmas utat tett meg az általános 
klengesztelődis célja feli. A Nemzeiek Szöret-
ségének feladata a népek közötti jövendő kap-
csolat kiépité lében áll. 

Apponyl Albert gróf ma délelőtt már 10 óra-
kor megjelent az ülésteremben és eiyenesen 
Dandurand szenátorhoz, a Népszövetség ezidei 

ment, hogy vele megbeszélje a leg-
Apponyi 

elnökéhez 
közelebbi felszólalását. MweI Apponyi Albert 
gróf előtt még öt szónok van feliratkom, nem 
valóiziiű, hogy még ma sor ksrül rá, noha a 
Népszöveiség két ülést is tart a mai mpon. 
Apponyi Albert gróf minden valószinüség sze-
rint szombaton fog a teljes ülésen felszól alai. 

Ginf, szepte.nb.r 11. Ms délu án a nemze-
tek szövetségének közgyűléséi határoz ltot ter-
jesztettek elő, mely a nemzetek szövetségének 
tanácsát felszólítja arra, hogy haladéktalanul 
állítsa fel a fegyverkezés korlátozásának csök-
kentésére vo latkozó p ogromját és ugyanakkor 
alkalmas időre általános nemzetközi értekezletet 
hivjon Ö3sze. 
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Dörögnek a francia ágyuk. 
Páris, szeptember 11. A Petit Párisién je-

lenti Fezből: A Nyara és Ain Aisba között el-
terülő 60 kilóm Mer hosszúságú harcvonalon a 
meginduló támadást megelőző halaimat flzér-
ségi előkészítés reggel óla szakadatlanul fart. 
Ugy hiszik, hogy a szállítmányok körülözönlése 
elég lesz ahhoz, hogy az Uerga balparljit fel-
szabadítsák, ami az Uerga területén lakó vala-
mennyi felkelő meghódítására vezetne. 

Tetuan, szeptember 11. Pimo de Rivera ide-
érkezett Sidi Biiss és a Quiiales fok közölt 
egy francia hajóraj közreműködésével látszó-
lagos partraszállást hajtottak végre, az egyik 
hajó két ellenséges üteget elpuiztított 

Páris, szeptember 11. A spanyol és francia 
offenzíva az egész vonalon tovább tart, de még 
nagyon bizonytalan, hogy milyen m ír lékig tud 
majd sikerekei felmutatni. A tegnapi nap főleg 
a tüzérségi előkészítés jegyében állott U.-zantól 
Monluyaig szüntelenül dörögtek az ágyuk. 

Alhucemasnál pedig a francia és spanyol hi jó-
egységek ütegei működtek, hogy a psrlraizáiíl 
csapatot támadások ellen megvédjék és elő-
nyomulása ú j í t egyengessék. A hajóigyuk vé-
delme alatt egy ujabb spanyol osztagot szállí-
tottak partra, melynek sikerült az első csapat 
vonalába eljutnia. A spanyol csapatok 20 kilo-
méterre állanak AJdjirlől. Abd el Krímnek ott 
huizonötezer embere van, ezenfelül megerősí-
tette a helységeket AJdjir és a tengerpirt kö-
zölt. Mig Ad el Krím Itt nyilván védekezésre 
szorítkozik, addig Tetuan ellen szüntelen foly-
tatja támadásait. A francia fronton inkább a 
franciák vannak támadásban. Francia o!dalon 
körülbelül száz zászlóalj működik, melyek kö-
zül nyolcvanöt már belesodródott az impozáns 
front harc liba. 

L$ndoa, szeptember 11. Madridi Jelentés sze-
rint Abd el Krtm már elfoglalta a Tetaant kör-
nyező magaslatokat is teljesen ura az »ttanl 

| frontszakasznak. 

Kopinits Jenő szökése a Táblán. 
Négy hónapra ítélték Kiss Gábor Jenőt. — A többiek ügyében bizonyítás-

kiegészítést rendel tek el. 
Budapest, szeptember 11. Kopinits Jenő egykor 

óriási feltűnést keltett csalási ügye foglalkoztatta 
ma az Ítélőtáblát. Kopinits 1923 nyarán követte el 
csalásait és pedig a rendőrség rovására. A fiatal 
magántisztviselő a rendőrséggel igen jó viszonyban 
állott Úgynevezett besúgó és adatszerző volt 
1923 junius 16 án Kopinits jelentette a rendőrség 
bűnügyi osztályának, hogy nagyszabású csempé-
szést készítenek elő: egy volt főhaánagy 500.000 
szokott akar repülőgépen engedély nélkül a hatá-
ron áthozni. 

A pénzt az illető a Hitelbanknál fogja bevál-
tani. Kopinits a bűnügyi osztálynak a következő 
leleplezési tervet terjesztette etö: Bizzák meg öt 
azzal, hogy a Hitelbanknál átvegye az 500.000 
cseh koronát. Igy majd sikerül leleplezni a nagy-
szabású sibolást és a rendőrségnek módjában lesz 
megindítani az eljárást. A terv igen tetszetősnek 
tünt fel. Kopinits öt detektívet kapott maga mellé 
és 140 millió koronát. Mind a hatan a Hitelbank-
hoz mentek. 

Négy detektiv lent maradt a kapunál, egy pe-
dig felkisérte Kopinitsot annak a szobának az 
ajtajáig, ahol a színleges üzletet le kellett volna 
bonyolitani. Kopinits le is bonyolította az üzletet, 
de — hiába vártak a detektívek óraszám az ajtó, 
illetőleg a kapu előtt, Kopinits a szoba másik 
ajtaján, az épület egy másik kijáratán nyugodtan 
eltávozott. Egy belvárosi vendéglőbe ment, ahol 
barátnőjével, Papp Mátyásnéval együtt jóizüen 
megebédelt Érintkezésbe lépett Darai László volt 
főhadnaggyal, aki a vád szerint a szökéshez se-
gítséget nyújtott neki. 

Autót bérelt és Szolnokon keresztül kiszökött az 
országbóL Hosszabb ideig Romániában tartózko-
dott, de ott is zavaros ügyei akadtak, ugy hogy 
le Is tartóztatták, azonban csakhamar a román 
börtönből is megszökött. A rendőrség feljelentése 
alapján Kopinits ellen csalás és sikkasztás bün-
tette, Darai és Pappné ellen bűnpártolás vétsége 
miatt indított eljárást azügyézsség. Negyedik vád-
lottként bűnpártolás vétségével vádolva a cson-
grádi ébredőmozgalmak vezére, Kiss Gábor Jenő 
szerepel, aki Kopinitstól szökése után 5 millió 
koronát kapott, de ezt az összeget saját céljaira 
felhasználta, egy másik küldeményt pedig Kopi-
nits nővéréhez juttatott 

Az elsőfokú biróság a szökésben levő Kopinits 
ügyét elkülönítette, Darait egy évi fogházbünte-
tésre, Kisst négy hónapi fogházra Ítélte, Pappnét 
pedig bizonyítékok hiányában felmentette. Feleb-
bezések folytán a Kopinits-ügy ma az Ítélőtábla 
Nyíró-tanácsa elé került. 

A vád- és védőbeszédek elhangzása után a 
biróság meghozta Ítéletét, amelyben a védelem 
által benyújtott összes semmiségi panaszokat el-
utasította, de az ítéletet megsemmisítette, a Papp 
Mátyásné felmentésére vonatkozó rész kivételével. 
A Tábla Darai ügyét elkülönítette és elrendelte a 
bizonyítás kiegészítését, valamint több tanú kihall-
gatását, főleg arra a sikkasztási vádakra vonatko-
zólag, amelyeket az ügyészség a Kopinits-bűnügy 
keretében emelt Darai ellen. Kiss Gábort a Tábla 
bűnpártolás vétségében mondotta ki bűnösnek és 
ezért négy hónapi fogházra és egy évi hivatal-
vesztésre itélte. 

Az alsótanyai k isgazdák megfelebbezték 
a kisvasut-terveket. 

A múlt hét utolsó napján tartott rendkivüü 
közgyűlés — mint ismeretes — a tanács ja-
vaslatára elfogadta az alsólanyai kisvasút 
vonallerveit, amelyek szerint a vasul kiinduló 
állomási a Rudolf-téren lesz. A rendkivüü 
közgyűlésen egyetlen felszólal is sem hangzott 
el és a hit iroiat egyhangú volt, a i ellenállásra 
készülő alsó!anyai gazdák veséikira ugyanis 
lekéste a közgyűlést, amely a pontos megiyi-
tás következtésen síig níhíny pereg tartóit és 
a vezérkar nélküli tábor tétlenül vette tulomá-
sul a történteket 

A közgyűlés ulán ai elkésett alsótanyaíak a 
városházi elő.t bánylák-vetetiék meg ai ügyet 
és már akkor elhatározták, hogy a közgyűlés 
határozatát mejfelebjeiik. Az eredeti terv a i 

volt, hogy egyenesen a vasuli hoziájárulás 
ellen intémek ujabb rohamol, annak ellenére, 
iiogy a rendkívüli közgyűlés hitározalában erről 
nem is volt szó. . 

A városházán mosolyoglak ezen a nagy bux-
lóságon, mert hiszen a vasuttervek elfogadása 
és a vaiu'.i hozzijáru'ái között semmi össze-
függés nincs és az alsótanyai érdektáruiág 
már megfelebbezte egyszer a belűgyminiizler-
aez azt a közgyűlési határozatot, amely a vas-
úti hozsájtrulái fizetésére kötelezi az épilendő 
viiu! men'.én elterülő örökföldek tulajdonosait. 
Ennek a f:lebbezésn:k a sorsi is égiszén re-
miaytelea, a város ugyinis a kü földi kölciönt 
esik hasznotbal'ó beruházásokra hasmálhit ja 
fel é i igy a belügyminiszter, aki talán a leg-

agílisabb forszirozója volt a kölcsön-űgy gyors 
elintézésének, nem igen vállalkozik majd arra, 
hogy a kívánságainak száz százalékban meg-
felelő közgyűlési határozatot megsemmisítse. 

Az alsótanyai gazdák azonban időközben 
meggondolták a do got és maguktól i i rájöttek, 
hogy eredeti tervükkel nem szolgálhatják ere-
deli céljukat. Mis, alkalmasabb lehetőség után 
nézlek, amellyel — hs nem is akadályozhatják 
meg a kisvasút építését —, de véleményük 
szerint arra felhasználhatják, hogy további Idő-
pazarlásra kényszerítsék a várost. 

Az alsótanyai gazdák — értesülésünk sze-
rint — a rendkívüli közgyülis határozatának 
csak egyik pontját fölebbeztk meg, még pedig 
azt a pontját, amely kimondja, hogy a tanyai 
vasút kiinduló állomása a RudolJtéren lesz. A 
készü ő fölebbe tésbea a gazdák a Rudolf-tér 
helyett a Mars-teret ajánlják és „álláspontju-
kat" az érvek egész regimentjével támasz'ják 
alá. Megfele ő szakszerűséggel kifejtik, hogy a 
Rudolf-téri végállomás a vasú katasztrófáját je-
len'ené, mert a Rudolf tértől a piac még olyan 
messze van, bogy a tanyai termelő inkább 
kocsira rakja portékáját és kocsival jön be a 
piacra, minthogy a vasútra üljön és gondos-
kodnia kelljen a behozott terményeknek a 
piacra való továbbszállításáról. Ettől a fóleb-
bezés ől a gazdák azt várják, vagy renélik, 
hogy a belügyminiszter nem hagyja jóvá a 
vasutterveket, hanem a kérdés ujabb megfon-
tolására utasitji majd a város törvényhatósági 
bizottságát. A városházán ezzel szemben biz-
tosra veszik, hogy a vasutterveket változatlanul 
jóváhagyja a kormány, mert a vasutat a váro-
son keresztül kissé bajos lenne elvezetni a 
jelenlegi piacierekre, ezenkívül a vásárcsarnok 
számára alkalmasabbnak tartják a Tiszaparton 
lévő Rudolf-tere*, mint a Belvárostól annyira 
me8szefekvő Mars teret. 
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A sebészek kongresszusán számos uj 
eredményről számoltak be az orvosok, 

Budapest, szeptember 11. A Magyar Sebész 
Társaság nagygyűlésének IV. tudományos ülé-
sét ma reggel 9 órakor nyitották meg. Az ülés 
főtárgya Erii ] inoi referátuma volt az álkapots 
sebészetről. Ezzel kapcsolatban dr. Fekete Gábor 
(Budapest) a foghaskörüli tályogról tartott be-
mutató előadást. Dr. Fodor György István 
(Budapest) a szájüreg és állcsontok gümös 
megbetegedéséről, dr. Mád! Kovács Ferenc 
(Budapest) a plasztikai orrmütitek eredményei-
ről számolt be. 

Skutta Ferenc Árpád orvosnövendék saját 
orrpótlásai eljárását Ismertette. Dr. Bársony 
Tivadar (Budapest) arczsábáról, a nyál vezetés 
tágulatáról és a nyelési zavarokról szólott 

Az előadásokhoz Kolessal Sándor (Kolozs-
vár), Ltbmayer Géza (Budipes*) és Vtddkojlch 
Kamill (S;eged), szóltak hozzá. 

Délután három órakor tartották meg a tiszt-
u;itó közgyűlést. Uj elnök lett dr. Bartha Gá-
bor egyetemi tanár, jegyzőnek dr. EUscher Er-
nőt választották meg. 

Ugyancsak a délután megtartóit V. tudományos 
ülésen Verebily Tibor professzor a gyomor-
mütítek zavarairól beszélt Verebély előadásá-
hoz Kuzmlk Pál professzor, Sándor István 
(Újpest) és Gmenich Antal (Hódmezővásár-
hely), szólaltak fel. 

Földrengés. 
Budapest, szeptember 11. Az egyetemi föld-

rengéstani obszervatóriu n készülékei pénteken 
5 óra 42 p:rckor és 8 órakor igen közeli föld-
rengést jeleztek. A rengés helye ismeretlen. 

Egy tengeralattjáró megtalálta 
az eltűnt bidroplánt. 

Homtlulu, szeptember 11. Egy amerikai 
tengeralattjáró tegnap este Kiusi szigettől 15 
mérföldnyire megtalálta a szeptember elején el-
tűnt amerikai vizirepülőgépet, amely San Fran-
c akó éi Homolulu között végzett repttlőkisér-
lete alkalmából kényle'en volt nyill tengerre 
hereszkedni. A repülőgép legénysége kivétel 
nélkül iletbea maradt. A tengeralattjáró parancs-
noki táviratilag értesítette a homolului b i tó ié -
gosat, hogy a vizirepü ögépet Peare-Hirbourgba 
vont ltja. Roger, a repülőgép kapitányi él a hét 
fónji Irgénysfg egészsége'. 


