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A hágai ügyészség szerint 
a frankhamisításban közreműködtek 

„bizonyos magyar jobboldali politikusok". 
A hágai feljelentő fél a magyar fascisták bosszújától. — Egy budapesti 
banknál is elhelyeztek hamis 1000 frankost.— Holland detektívek érkeztek 

Budapestre. 

tudósitónk; Ma délután holland detektívek ér-
keztek Buda pestre, akik magukkal haitik a le-
tartóztatottak fényképeit, E fényképekből két-
ségtelenül megállapították, hogy azok Mar-
sovszkyékkal azonosak. 

követ is Buda-

(Budapesti tudösttónk telefonjelentése.) A rend-
őrségen a karácsonyi ünnepekben is a legna-
gyobb eréllyel folyt a nyomozás a frankhami-
sítás ügyében. Napról-napra tömegesen folytak 
kihallgatások és már-már amellett száltik a je-
lek, bogy sikerült teljesen leleplezni Budapes-
ten a pénzhamisítás fészkét és a hamisításban 
résztvevőket, amikor ma délelőtt kiderfllt, hogy 
a nyomozás eddigi eredményei kOzOtt bizonyos 
hézagok támadtak és most ezt keli mielőbb 
kiegészíteni 

A budapesti rendőrség munkáját megnehe-
zíti, hogy Hágából még nem külditiik el az 
ott letartóztatott három magyar vallomásának 
részletes kivonatát. A budapesti főkapitányság 
már három táviratot küldőit Hágába, hogy az 
ottani nyomozás telles anyagát közöljék. 

A főkapitányság ina délután értesítést kapót, 
egyik fővárosi banktól, hogy valutakészletük 
átvizsgálásánál rájöttek arra, hogy egy hamisí-
tott ezerfrankos hozzájuk eljutott. Aaonnai 
deteklivek mentek ki a bankba, bevitték a ba 
miiitványt a főkapitányságra, ahol megállapí-
tották, hogy teljesen azonos a Hágából küldtit 
hamisítvánnyal. Rögtön megkezdték a kihallga-
tásokat a bankban, hogy ki vilte oda a hamisít-
ványt, de még csak annyit siketült megállapí-
tani, hogy egy 25 év kirBtl fiatalember vál-
tatta azt ott be. 

Bauer Ernő rendőrlanáciot, a nyomozás ve-
zetője nyilatkozott, hogy milyen stádiumban 
van a hamis bankjegyek megvhsgálási flgye; 

—• Tegnap este már azt hittük, hogy n» 
reggelre tiszta less az egész ügy, azonban vá-
ratlanal nehézségek merüllek tel — mon-
dotta. — A rendőrség a nenézségek ellenére it 
világosságot deiilett az ügyre es reményünk 
van rá, hogy sikerül is rövid időn belől tisz-
tázni az ügy minden részletét. A rendőrség 
megszerezte a keresett bankjegy hamis fény-
képeit é» a főkapitányságon arra számítanak, 
hogy néhány órán belül sikerül mindhárom 
személyt előállítani, akik aktiv részt vettek a 
hamis ezer frankosok gyártásiban és forga-
lombahozatalában és akik megbízásából utaztak 
tnlajdonkép Marsovszkyék Hollandiába, bogy 
értékesítsék a Budapesten késiitett kétmillió 
grtékü hamis ezer frankosokat. 

(iBudapesti tudósítónk telefonjelentése.) Hágá-
ból Jelenük: A lapok munkatársai ma besaei-
getést folytattak az államügyésziég vezetőjével, 
aki kijelentette, hogy azok a pollilkat motívu-
mok, amelyek a frankhamisítást üggyel kapcso-
latban felmerültek, megfelelnek a valóságnak. 
Kétségtelen megállapítást nyert a nyomozás fo-
lyamon bizonyos magyar jobboldali politikusnak 
a bünügyben való részvétele és közreműködése, 
csakúgy megállapítást nyert, hogy a letartóz-
tatottak bizonyos magyar jobboldali politiku-
sokat emlegetnek megbízójukként. 

Az a bankár, aki ellőnek telt feljelentést a 
hamisítók ellen, fél a magyar fascisták bosszú-
jától. Az államügyész kijelentése szerint a szó-
oan forgó bűncselekmény a holland törvények 
érteimében 12 évi fegyházzal büntetendő. 

A késő éjszakai órákban jelenti budapesti 

Belvárosi 
Illatszertár 
Széchenyi téren,a Kék Csillag mellett 

Telefon 7—06 

Legszebb újévi ajándék 
egy üveg parfüm: Coty, 

Houbigant vagy Guerlain-
féle gyönyörű manikűr- és 

fésükészletek. z» 
Legolcsóbb árak! 

Ma egyébként az u] francia 
peitte érkezett, azonnal megjelent a külügy-
minisztériumban, ahol támogatást kért abban 
az irányban, bogy a francia azakrlflkkel és a 

holland dtteklivekkel karöltve folytassák a 
le?erél»e«ebb nyomozást. 

Az éjszakai órákban a holland deteklivekkel 
értekezlet volt Katona főtanácsosnál és ujabb 
lendülettel indult meg a nyomozás a buda-
pesti bűntársak ulán. 

Ujgradiakán dinárhamialtókat lepleztek le. 

Belgrád, december 28. Karácsony ellő nap-
ján a jugoszláviai Nova-Qradiskán vakmerő 
pénzhamisítókat lepleztek le. A jugoszláviai ható-
ságok hivatalos Jelentésükben azon nézetüknek 
adnak kifejezést, hogy a pénzhamisítók össze-
köttetésben álltak a Hágában nemrég leleplezett 
francia frankhamisitó társasággal. A Jugoszlá-
viai hatóságok részben eiért diplomáciai ulon 
átirtak a magyar hatóságokhoz is, hogy meg-
állapítsák, vájjon ez a feltevts megáli]i-c a 
helyét. 

A tanács elrendelte 
: azonnal i árv ízvédelmi készenlétet . 
Elragadta a tápéi kompot és betöi te a regatta-ház oldalát. 

A hirtelenül bekövetkezett olvadás következ-
tében előállott áradéiról egyre riasztóbb hírek 
érkeznek az orsiág minden részéből. A folyók 
itt it, ott is kilépnek a medrükből és eláraszt-
ják a partokat. Növeli a nekiszabadult ár rom-
boló hatását, bogy a folyók hátán megindult o 
jég, amely a szokatlanul nagy hidegek követ-
keztében félméteresnél is vastagabbra gyarapo 
dott és igy a hatalmas Jégtáblák vilósUggal 
szétrombolják a gátakat és a partokat egy-
aránt. A veszélyeztetett területeken a lakosság 
már napok óta teljes készenlétben van, min-
den veszélyesebb ponton eiőii ik és emelik & 
töltéseket, sok helyre katonaságot vezényeltek 
ai, mivel azonban a megszállót! területekről 
érkező jelenlések csak nagyon hiányosan szá 
mólnak be az ottani vízállásról, egyelőre senki 
sem tudhatja btzonyosaa, hogy az Altöld lakos-
sága lulajdonképen milyen nogy veszedelemmel 
áll szemben ? 

A hétfői tanácsülésen a város tinácsi is fog-
lalkozott az áradás következtében eőáilou 
helyzetlel. A mérnöki hivat*! bejelentette, hog} 
a Tisza Szegeden elérte a 660 centiméteres ma-
gasságot, ami a vasárnapi vízálláshoz viszo-
nyítva 30 centiméteres emelkedést jelent. Szege-
det közvetlen veszedelem nem fenvegetí, de 
azért a tanács szükségesnek látta az összes óv-
intézkedések elrendelését, Elrendelte, hogy a 

védőtöltéseket és a gátakat a gátőrök éjjel-
nappal ellenőrizzék, az árvízvédelmi szervezetek 
legyenek állandó permanenciában és tartsák 
készen az esetleges gáirongálások kijavításához, 
vagy a töltések megerősítéséhez szükséges anya-
gokat. A tanács a várost igy árvízvédelmi ké-
szenléibe helyezte. 

Bokor Pál poigármesterhelyettes közölte a 
tanlccsal, hogy a kormány átvlz esetére már 
most őt bízta meg a kormánybiztosi teendők 
ellátásával. 

Jelentette a tanácsnak, hogy a megáradt 
Tisza zajló jege az elmúlt éjjel elragadta teljes 
felszerelésével együtt a tápét kompot és azóta 
jugoszláv területen járhat vele, Szegeden pedig 
a jég betörte az egyik regatta uszóház oldalát 
és az egész objektumot vit alá sülyesztette. 

A tanáca végül megállapította, hogy Szege-
den aggodalomra egyelőre nincsen ok, mert a 
Tisza itteni töltései még a tíz is filmiteres 
áradással is meg tudnak birkózni. 

Itt említjük meg, bogy Siegedről karácsony 
estéjén és vasárnap este katonaságot rendeltek 
kt azokra a területekre, amelyeket a Körösök 
és a Maros vize elöntött. 

Az áradás egyébként még egyre tart, a Tisza 
Szegednél hétlőn délután hit centlmiterrelárndt 
és igy elérte a 667 centiméteres magasságot. 

2o.ooo holdat, 3oo tanyá t öntö t t el a z á rv i z . 
Békéscsaba, dscenber 28, Az árviz okozta 

kár a megye területén kiszámíthatatlan. A 
román területekkel együtt kb. 60.000 hold az 
elöntött terület. A magyar részen kb. 200 tanya 
áll a vízben, ezek közfll mindössze 2—3 téglá-
ból épült haz megmaradására khet szamitani. 
A katasztrófa elkerülhető lett volna, ha az uj 
határ nem vágja ketté a veszélyeztetett területe-
ket. Az ár elleni védekezét a Köröi egész vo-
nalán egyetértőleg történhetett volna és ha eset-

leg nem is lett volna más mentség, mesterséges 
gátszakitással egyes községeket meg lehetett 
volna menteni és kevéibbé értékes területekre 
lehetett volna irányítani az árvizeket. 

Békéscsabáról jelenlik az éjszakai órákban: 
A legközvetlenebo veszélyben még mindig 
Vésztő, Okány és Szeghalom községek vannak. 
Az ár 300 tanyát árasztott el eddig, a fehér 
is fekete Körös deltájánál 20.000 hold van viz 
alatt Az áradás percről-percre nő. 

Tokaj veszélyben van. 
Tokajból jeleitik: A Tisza áradása *vészé- már Jelentetlük — Komádinál 

lyezleti a várost. A város felett összetorlódott 
jeget robbantják, bogy a víz lefolyását ipy 
könnyebbé tegyék. A viz állása ma csak 40 
centiméterrel alacsonyabb, mint az 1879. évi 
nagy áradáskor volt. 

Debrecenből Jelentik: A Sebeskörös — mint 

áttörte a gátat 
és az ott elterülő kendergyárat és az ahhoz 
tartozó teljes földbirtokot elöntötte a viz. 

Debrecenből utászcsapalokat kérlek a tisza-
vidéki árvizsujtotta vidéken megindult mentési 
munkálatok vezetésére. 

Szegedi segítség érkezett B é k é s c i a b á r a . 

100 milliárd a kár Békésmegyében. 

E5L 

Békéscsaba, december 28. Tegnap esle Sze-
gedről egy öttonnás motorcsónak érkezett ide 
Markovics főhajónagy vezetésével és azonnal 
hozzálátlak az árviz folytán veszedelembe került 
lakosok kimentésére. A leginkább veszélyezte-
tett terület Gyulavári. Okány, Kotpuszta és 
Vésztő község környéke. Eddig mintegy 300 
tanya von Gyala körül és 300 Vésztő kérül 
viz alatt. A tanyaépülelek közül igen sok be-
omlott. Ellenőrizheieilen hirek szerint ember-
életben is esett kár, mert a tanyai lakosság a 
csendörsig felszólítására sem akarta elhagyni 
a házát, sőt sokan, akiket karhatalommal ki-
lakoltattak, a karhatalom távozása után isméi 
visszatértek tanyáju\ba. Felületes becslés sze-
rint az eddigi lár meghalt dja a 100 milliárd 
koronát. A menetűiteket Gyulán részben ka-

szárnyákban, részben iskolákban helyezték el, 
mig az anyákat csecsemőikkel együtt az állami 
gyermekmenhelyre vitték. 

Temesvárról jelentik, bogy a hirtelen olva-
dás és esőzés következtében a Temes és a 
Bega veszedelmesen megáradt. A Bega áradása 
Temesvári fenyegeti legjobban. A viz állása 
már a legmagasabb részét is elérte. Topolyán 
hal is fél métert is meghaladja a viz állása. 
amire emberemlékezet óta nem volt példa. Mint-
hogy Kisaoda felett gálszakadás veszélye forog 
fenn, amelynek bekövetkezése esetén Temesvár 
városát menthetetlenül elintheti az árviz, a 
folyammérnöki hivatal a prefektura utján mű-
szaki csapatokat kért segilségül. ezenkívül a 
lakosságot is közmunkára rendelték ki. 


