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Ujabb katonai forradalom Lissabonban. 
Costa tábornok triumvirátus élért állott. 

Lissatoo, junius 18. A tárgyalások során 
Ctsta hadagyminiszter elvállalta a kormány-
elnöki, Gordez tábornok a pénzügyminiszteri 
és Camarra őrnagy a belügyminiszteri tárcát. 
Triumvirátust ftgnak alkotni, a tibbi tárcákat 
ügyeleti alállamtitkárok látják el. 

Lissabonből jelenük: Costa tábornok tegnap 
délután csapatai élén váratlanul megjelent Lis-
sabonban és megszállta a főváros valamennyi 
kizépületéi és körülzárta a miniszter elniksigi 

palotát. Az esti órákban felszólította [Cavecades 
tábornok miniszterelnököt, hogy adja be le-
mondását. Cavecades minisztertanácsot hívott 
össze és ennek határozata értelmében közölte 
Costával, bogy a vérontások elkerilése végett 
átadja a hatalmat. Costa ekkor elfoglalta a 
miniszterelnökséget is és a késő esti órákban 
kiadta rendeletét, amelyben közli, hogy átvette 
a kormányhatalmat és elrendelt égést Portu-
gália területire oz ostromállapotot. 

*z esküvő után a fiatal pár kirabolta as apát. 
Százmilliós hozomány helyett 200 milliós betörés. 

(Budapesti tudősitink telefonjelentése,) Al-
kom Ábrahám Garai-téri ékszerész két hónap-
pal ezelőtt férjhez adta fellünö szépségű leányát 
Glück Simon sspkagyároshoz, akinek az éksze-
rész 100 millió korona hozomáeyt igérf. Az 
esküvő nipján sz öreg ékszerész beleg voli és 
igy a hozomány átadását akkorra ígérte, amikor 
felgyógyul. A vő bízott is az ígéretben, a fiafal 
asszony azonban nem. Rábeszélte ezért férjét, 
hogy tirjenek be apjuk Üzletébe. 

Néhány nappal ezelőtt az apa betegágyának 
szélére ülve, ugy iett a fiatil asszony, mintha 

ápolni akarná apját, majd aesikor az elaludt, 
párnája alil kicsente az üzletkulcsokat is a 
Wetiheim-kazetta kulcsait is, amelyből férjével 
együtl 200 millió korona irlikü ékszert és 30 
millió korosa készpénzt loplak el és előre meg• 
váltott útlevéllel Bécsbe sziktek, ahonnan min-
den valószínűség szerint Amerika felé vették 
útinkat. 

Az öreg ékszerész feljelentést adolt be elle-
nük, amelyben jelzi, hogy az ékszereiből csak 
50 millió korona értékű voli a sa j i t tulajdona, 
a többi bizományi áru volt. 

Szombaton délbon választják m«g 
a kamarai elnököket. 

Wimmer Fülöp elnöksége befejezett tény. — Válasitási harcok az osztály-
elnökségek körül. 

nold nevét lanszirozzák, a Baross Szővelség 
elnökét, aki pártjával megsemmisítő kisebbségben 
maradt és aki csak különböző lemondások után 
kerüli be a kamarába. 

A kereskedelmi osztály élére három nevet is 
kombinálnak. Elsősorban Ottovuy Károlyt, aki 
a régi kamarának is igen érdemes alelnöke 
volt, valamint bástyái Hoitzer Tivadart és Vér-
tes Miksát. A kereskedőknél élesebb küzde-
lemre van kilátás, a tagok többségének állás-
pont ját ma nem lehet megállapítani. Minden-
esetre a három vezető egyéniség közül kerül ki 
majd az u j osslályelnök. 

Az ipari táborban az első belekben rend-
kívül sok tárgyalás volt, ma már azonban 
körülbelül kialakullt a helyzet annyira, hogy 
Kirmendy Mátyás megválasztása látszik való-
szinflnek. akit különösen a kisiparosok propa-
gálnak. Ellenjelöltieként Ralner Ferencet emle-
getik, mig Páify Dániel többek előtt kijelen-
tette, hogy nem tudja vállalni az ipari osztály 
elnökének lisztjét. 

Az elnökválasztásra egyébként megjelenik a 
polgármester, valamint Stendrey Jenő tanács-
nok is. Először titkos szavazással választják 
meg a kamara elnökét, majd a tagokat kél 
csoporira osztva, sor kerfil az osztályelnökök 
választására. Az ülésre bejönnek Szegedre 
Makó kivételével ez isszes vidéki városok dele-
gálijai. A választó ülés pontosan 12 őrakor 
kezdődik, mig 11 órakor előértekezletre gyűl-
nek össze a kamarai tagok. 
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„Leheti hogy a tanács elfogadja 
a választott bíróságot." 

Ai egyetemi építkezéseknél érdskslt háztulajdonosok küldöttsége 
a polgármesternél. 

Jelentette a Délmagyarország, hogy a keres-
kedelmi miniszter a makói kivételével jóvá-
hagyta a kamarai választásokat és elrendelte, 
hogy tűzzék ki az elnökválasztó gyűlést. So-
mogyi Szilveszter polgármester a leirat meg-
érkezése ulán szombaton dilre kitűzte az uf 
kamara elnikválasztó ülisii. 

Kereskedői és iparos körökben nagy érdek-
lődéssel néznek a szombat déli választás elé, 
amely hivatva van megpscséíelni azt a válasz-
tást, amelyen megsemmisítő többséggel kerüli 
ki győztesen a dolgozó kereskedők és iparo-
sok haladó szellemű listája. A korteskedés ter-
mészetesen már hetek óta folyik, a jobboldal 
még egy utolsó erőfeszítést kíván tenni, hogy 
az elbukott választás ulán pozíciókat nyerjen a 
baloldal győzedelmes kamarájában. Az ered-
mény azonban nem lehet kétes senki elölt, az 
u j kamara legkiválóbb és legrátermettebb em-
berei fog|ák elfoglalni az elnöki, illetve az al-
elnöki széket. 

Az elnöki szék kérdésénél a választás ered-
ménye már ma is tisztán áll. A kereskedők is 
iparosoknak libbsige minden bizonnyal ismil 
Wlmmer Fülipil fogja eleikké megválasztani, 
aki a legsúlyosabb években állott a kamara 
élén és akinek elnöksége alatt bontakozott ki 
tulajdonképen a szegedi kamara jelentősége. 
As iparosok és kereskedők képviselői ludják, 
hogy mivel tartoznak Wimmernek, aki egyik 
Jelentékeny győztese volt a választási hadjárat-
nak. Wimmernek tulajdonképen komoly ellen-
fele nincs is, jobboldali körökben Czigler Ar-

Megirtuk pénteki számunkban, bogy az egye-
temi épűlelek részére kisajátítandó telkek és 
házak tulajdonosai értekezletet tarlottak, amelyen 
elhatározták, hogy küldöttségileg keresik fel dr, 
Somogyi Szilveszter polgármestert, akitől az 
aranyérték szorzószámának felemeléséi, az érték-
meghatározásra pedig választott biróság kikül-
dését kérik. Pénteken délben fogadta a polgár-
mester a háztulajdonosok küldöttségéi, amely-
nek nevében dr. Deitre János ügyvéd (erjesz-
tette elő a kívánságokat. 

— Nem harcot inditotiunk a város ellen — 
mondotta Deitre —, hanem békét akarunk, bi-
kés megegyezési a várossal. Mindegyik ház-
tulajdonosnak az az óhajé, hogy megegyezés 

iijjin létre. A háztulajdonosok egy fillérrel sem 
akarnak többet, mint amennyit ingatlanuk ér, 
de viszont elvárják azt is, hogy a város egy 
fillérrel se kínáljon kevesebbe', mini amennyi a 
ki8ajáliiandó ingatlan tényleges értéke. 

— A háztulajdonosok először azt sérelmezik! 
hogy a felértékelést Jélndul&tu elfogultsággal 
a város tisztviselője végezte el. Másodszor, 
hogy 6000 es szorzószámot vettek alapul az 
átszámításnál, holott azt seholsem alkalmazzák. 
Sérelmezik még a háztulajdonosok, bogy a vá-
ros az eddigi eljárás során mereven elzárkózott 
a békés tárgyalás elől. Az összeírás alkalmával 
nem veti minden ériéket figyelembe. Nsm vet-
ték figyelembe a iakis értékét. Az értekezletü-

kön felvetődött az az eszme, hogy ebben as 
ügyben választóit biróság döntsön. Miután est 
az ötletet a háztulajdonosok nagy helyesléssel 
fogadták, ez azt jelend, hogy mindegyik ház-
tulajdonosban megvan az akarat a békés meg-
egyezésre. Viszont a választott bírósággal azt 
akarják elérni, hogy azonnal hozzájuthassanak 
ahhoz a vállságösszeghez, amelyet a város az 
első itétet után letétbe helyez. Kérik azonkívül 
a háztulajdonosok, hogy a 25-i tárgyalást egy 
későbbi időpontra tolják ki, hogy mindenki 
megpróbálhasson békés megállapodásra jutni a 
várossal. 

Dr. Deitre János ezután kérte a polgármes-
tert, vegye pártfogásába ezeknek a szerercsét-
!sn embereknek kérését, akik bíznak közismert 
jóindulatában és remélik, hogy síkéről majd egy 
ujabb értékelés állal a megegyezést létrehozni. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármesternek 
láthatólag jót estek a küldöttség vezetőjének 
higgadt szavai és először is kijelentette, hogy 
a felbecsülést a mérnöki hivatal végezte, ahhoz 
nem ért, de azt hiszi, azért vettek 6000-es 
szorzószámot, mert a házak értéke a béke-
viszonyok egyharmadára csökkent. Szinte mind-
egyik háztulajdonos annyit igyekszik kérni 
házáért, amennyit tud, a város azonban nem 
mehet a végletekig. Hogy választott biróság el i 
vigyék az ügyet, arra most mm tud határozott 
választ adni, ettől a kérdésről a tanács Jog 
dinteni. 

A maga részéről — mondotta ezután a 
polgármester — o bíróságot tarifa legjobbnak, 
de lehet, hogy a tanács elfogadja a választott 
bíróságot. A 25-iki terminus kitolását nem 
tartja célravezetőnek, mert addig is és azután 
is meg lehet egyezni a várossal. Előre is ki-
jelenti azonban, hogy a v i ros nem akarja, 
hogy lakás nélkül maradjanak a háztulajdonosok, 
lakás lesz. Abba is beleegyezik a város, bogy 
ez elsőfokú itélet után letétbe helyezeti isszeget 
a tulajdonosok a végítélet bevárása nélkül fel-
vehessék. 

A küldöttség tagj i i tudomásul vették a pol-
gármester válaszát és déiután ismét értekezletre 
gyűltek össze. Az értekezliten Mátét Ármin 
felkérésére dr. Dettre János beszámolt a polgár-
mester válaszáról, majd rövid vita indult meg 
az érdekeltek között és elhatározták, hogy be-
adványt intéznek a tanácshoz, amelyben azt 
kérik, hogy jogadja el a választott bíróság ki-
küldésének tervit, utasitsa a mérnöki hivatalt 
egy méltányosabb becslésre, hogy ezáltal a 
békés megegyezés könnyebben létrejöhessen. 

A beadványt sürgősen benyújtják a város 
tanácsához, hogy azt a legközelebbi tanács-
ülésen már letárgyalhassák. 

összeesküvés Kemál pasa ellen? 
Konstantinápoly, junius 18. Szmirnában ös*-

szeeskűvést fedeztek fel Kemál Musztafa pasa 
ellen. Több embert letartóztattak. 

Elbúcsúztatták Smith munkatársát. 
Budapest, Junius 18. Bud János pénzügy-

miniszter ma déli 2 órakor a Hungária-szálló-
ban René Charron, a főmegbízott hivatalának 
holnap távozó iiszlviselöje részére dezsönét 
adott, amelyen résztvett Bethlen István gróf 
miniszterelnök, Vass József és Walkó Lajos 
miniszterek, Smi h Jeremiás főbiztos, Siepmann 
Hirry Arthur, a Nemzeti Bank tanácsadója, 
Vértessy Sándor, Vargha és Szabóky Alajos 
pénzügyi államtitkárok, Taylor Sir William Oood, 
Libio Licen, Havas Jenő, Iklódy Szabó Andor 
és Jakab Oszkár miniszteri tanácsosok, Dorner 
Aurél osztálytanácsos, Eparjessy Sándor minisz-
teri titkár és Királdy Lukács György, a főmeg-
bízott titkára. 

Kios i ré l jük Jugoszláviával a politikai 
foglyokat. Budapestről jelenlik: A politikai 
foglyok kicserélése tárgyában létrejött magyar-
jugoszláv egyezmény végrehajtásaként junius 
elején megbeszélés volt. Most junius 25-én 
Belgrádban sor kerül a magyar részről kiadatni 
kért politikai foglyok személyazonosságának 
megállapítására; ezen a megbeszélésen a ma-
gyar kormány részéről Balta Pál követségi 
litkár vesz rész*. 

és társulata j8n a Belvárosiba. 


