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egy elökelS szállodában sikerült kézrekeriieni. 
Azt azonban egyikük sem árulta el, bogy hon-
nan szerezték a pénzt. A párisi rendőrség éjjsl-
nappal talpon van, mig a spanyol királyi pár 
el nem u ázott. 

Pdiii, Julius 1. Az Oeuvre nek jeleniik a 
spanyol batárról: Spanyolországban ujabb 
és ujabb letartóztatások és házkutatások tör-
ténnek, kapcsolatban a kormány ellen tervezett 

és idejében felfedezett összeesküvéssel. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Lon-

donból jelenük: A spanyol királyi pár ellsn 
Párisban tervezeit merénylet következtében a 
londoei rendőrség igen nagyarányú előkészülete-
ket tett a királyi pár őrlzeiire. A szolgálatos 
teljesítő detektivek számát megszaporították, a 
kikötőket és az idegeneket a legszigorúbban 
ellenőrzik. 

A főb i z tos e lu tazo t t — 
de t i sz te le td í j á t n e m vet te fel. 

A kormány az összegből müegy&temi alapítványt létesít. 

Budapest, Julius 1. A Nemzetek Szövetségé-
nek tanácsa, mint ismeretes, Smiih Jeremiás 
főbiztost tisztsége alól Junius 30-ikával felmen-
tette, misek következtébe* a főbiztos csitMökön 
már el Is hagyta Mogyarorsxdg fővárosát. A 
főbiztos távozása alkalmával megállapítási nysri, 
bogy itteni egész működése alatt ai Nemietek 
Szövetségének tanácsa által a részére meg-
állapított tiszteletdíjul fel nem vette it azt most 
sem volt haflandö elfogadni, amidőn a kormány 
távozási alkalmával azt neki újra felajánlotta. 
Annak az óhajának adott kifejezést, hogy ax az 
tmeg ax eltxegényedell ország köllsigvetiti 
többletének sxoporttdsdra szolgáljon. A kormáay 

ezzel szemben méltányolta szt a megértő szere* 
tetet és példa nélkül álló önzetlenséget, amelyet 
a főbiztos az ország iránt tanúsított, elhatárolta, 
hogy a főbiztos által fel cea vett tiszteletdíjak-
ból g főbiztos nevire a budapesti műegyetemen 
alapítványt létesít, amelynek kamataiból ivsnkint 
1—2 magyar műegyetemi hallgatót fog támo-
gatni, hogy Amerika nagy technikai vívmányait 
tanulmányozzák. 

Smith egyébként csütörtökön reggel hagyta 
el Budapestet. Búcsúztatására a pályaudvaron 
megjelent Vass József népjóléti niinisiter és 
Bud János pénzügyminiszter is. A főbiztos igen 
melegen búcsúzott a megjelentektől. 

,A 10. B r i a nd-ko rmány nap ja i m e g v a nnak 
s z ám l á l v a . " 

mány bukását, amellyel komoly politikai körök 
is számolnak, 

Párisból jeleniik: A francia saj'ő már a tize-
dik Briand kormány lélekharangját kongatja. 
Arról teszőinek, hogy a Briand-kormány rövid 
életű letz. Ciillaux nyíltan dolgozik azon, hogy 
saját kabinetjének útját egyengesse. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Párisból { 
jelentik: Alig egy hete hogy megalakult az uj 
Briand-kormány, máris ujakb válsághírek van-
nak forgalomban. A kamara folyosóin és min-
denütt, ahol politikusok megfordulnak, azt be-
szélik, hogy a kormány napjai meg vannak 
számlálva és a Jövő hét keddjére várják a kor-

Kogutov iez Ká ro ly a l fö ld i me teoro l óg i a i 
meg f igye lő h á l ó z a t o t szepvez . 

A szegedi Ferenc József-Tudományegyetem 
földrajzi intézete Szeged város iámogaiisával 
értékes műszerekkel felszereli obszervatóriumot 
létesített. Az intézet igazgatója, dr. Kogutoviez 
Károly most aszal a tervvel foglalkozik, hogy 
az alföld déli részén levő öt vármegyében meg-
szervezi főként a mezőgazdasági meteorológia 
modern megfigyelő hálózatát. 

Minden nagyobb városban és községben fel-
állítandó volna egy-egy meteorológiai állomás, 
illetőleg a meglévőket újszerű műszerekkel egé-
szítenék ki. Ilyen főként amerikai és német 
mintára megszervezett állomáshálSzat biztosít-
hatná a gazdáknak megbízható időjöslaiokkal 

való ellátását, elősegítené a íöbbfsrmelési, elő-
mozdítaná a csakhamar nálunk is nagy fellen-
dülés eié aézö légiforgalom biztonságát ás m i g 
sok egyéb, előre nem is látható, gyakorlati ha-
szonnal Járna. A gudatársadalomnak be kell 
látnia, hogy a tudományos köröknek minden 
tekintslben segítségükre kell síelni é l a tör-
vényhatóságok, városok és módosabb községek 
vezetőinek is támogatni kell a szegedi egyetem 
földrajzi intésetét. á z uj költségvetési év kü-
szöbén módjában áll minden testületnek áldozni 
erre a gyakorlati és tudományos tekintetben 
egyaránt fontos célra. 

A faiparosok^küldöttségileg keresték fel Pálfy Dánielt, hogy 
védje meg a vasárnapi közgyűlés parlamentáris formáit. 

Ismeretesek a Dlimagyarorszdg fudésiíásí-
ből azok az események, amelyek vasárnap dél-
élőit játszódtak le az ipartestületben á faiparo-
sok tisztújító közgyűlésén. A faiparosok hatal-
mas többsége régóta elégedetlen a régi vezető-
séggel és ez mindjárt érezhető volt a gyűlés 
kezdetén. Amikor azt indítványozták, hogy 
egyhangúlag válasszák meg újra a régi vezető-
séget, kiderült, hogy csak harmiactgyen kíván-
ják ezt, mig az iparosok hatalmas többsége, 
mintegy nyolcvanan névszerinti szavazást kér-
tek. Még mielőtt azonban a ssavasást meg-
kezdhették volna -— egészen szokatlanul — , 
bezárták as ülést és az előrehaladott időre 
hivatkozva, Jövö vasárnapra tűzték ki a válasz-
tást. A teljesen szokatlan és példa nélkül álló 
intézkedés miatt óriási elégedetlenség támadt 
és ennek következménye volt, hogy két iparos 
ököllel támadt egymásra. 

A faiparosok körében még ma is elkesere-
detten és felháborodva tárgyalják eseket az 
eseményeket, habár tudják, hogy a dolgozó és 
haladni akaró kisiparosok győzelme itt sem 
lehet vitás. Mindenre elkészülve azonban, bogy 
megvédjék a vasárnapi folytatólagos közgyűlés 
parlamentáris tárgyalási és szavazási rendjét, 
csütörtökön küldöttségileg keresték fel Páljy 
Dánielt. 

A küldöttség nevében Kinyvts Petri Qésa 
a következő beszédet mondotta Pálfy Dániel 
előtt: 

— A faipari szakosztály vasárnapi közgyűlé-
sén történteket, mi, kisiparosok a legmélyebben 
fájlaljuk. Különben bántóan fáj, hogy vexe-
iőlnk kézül nem akadt tll senki, aki megvédte 
volna a választás parlamentáris rendjét. 

— Ezen fájdalmunkban Méltóságodhoz for-
dulunk, hogy védje meg ax iparosság jó hír-
nevét azzal, hogy jelenjen meg kizSltink a 
vatámapi folytatólagos közgyűlésen és meg-
jelenésével őrködjön afelett, hogy egyrészt a 
választás parlamentáris formák között folyjon 
le, másrészt pedig, hogy a mult vasárnapihoz 
hasonló események elő ne fordulhassanak. Is-
merve Méltóságod pártatlanságát, hisszük, hogy 
ezen kérésünknek eleget tesz. 

Pálfy azonnal válaszolt, kijelentette, hogy 
meg fog jelenni a vasárnapi közgyiliien és 
esetleg elnökölni is fog, hogy a parlamentáris 
szavazásnak ne legyea akadálya. 

— Ma olyan időket élünk — mondta ez-
után — , amikor agilis emberekre van szükség. 

A küldöttség ezután lelkesen megéljenezte 
Pálfy Dánielt. 

Pénteken kerül a vádtanács 
elé a Bacher-ügy. 

Budapnt, juüus 1. A vizsgálóbíró szerdai 
döntését — mint jelentettük amellyel Bacher 
Emil előzetes letartóztatását ientartotfa, Bacher 
Emil védője felfolysmodta a vidtanácshos. Az 
ügyre vonatkozó iratok még csütörtökön át-
kerültek a vádtanácshoz, amely alkalmasint 
pénteken fog dönteni az előterjesztett felfolya-
modás tárgyában. Ha a vádtanács is helyben-
hagyja az előzetes letartóztatást, akkor a vizs-
gálóbíró azonnal megkezdi Bachsr Emil rész-
letes kihallgatását. Elsősorban kihallgatják Dobay 
Aurélt, a Moltsum vezérigazgatóját, aki tudva-
lévően a pénzügyminiszterhez intézett terjedel-
mes memorandumában mutatott rá elsőnek 
azokra a súlyos mulasztásokra, amelyeket 
Bacher Emil a Viktória ügyvitelében elkövetett. 

Az angol pénzcsoport két Budapestre kikül-
dölt megbízottja arról tárgyalt, hogy a Viktória-
koncern vagyonállagái megőrizzék és ezért az 
*mgol csoport a tartozás hátralévő részére julius 
havában esedékes fizetésre halasztást adjon. 
A tárgyalás eredménnyel nem Járt és az angol 
kiküldőitek azzal utaztak el, hogy Londonban 
fognak dinleni véglegesen. 

A szegedi bőrkereskedők és ci-
pészek kimondották a bojkottot 
a Wolffner—Mauthner-gyárak 

áruira. 
A szegedi cipéssiparosok és borkereskedők 

csütörtökön este as ipartestület székhiziban 
népis értekezletet tartottak, amelynek egyetlen 
tárgya a budapesti Wolffnsr és Mauthner-féie 
bőr- és cipőgyárak elleni bojkott kimondása 
lolf. A bőrgyár ugyanis az ország Iegiöbb vá-
rosában lerakatokat rsndazett be, baíhóaapi 
részletre adta a késtclpőkei, az iparosoknak és 
kereskedőknek azonban nem volt hajlandó hi-
telt adni. 

A gyűlési Marosán Milán szakosztályi elnök 
nyitotta meg. A bojkottot megindokoló beszé-
débea elmondotta miitdasokat az okokaí, ame-
3vek az iparosságot arra kénysserilik, hogy a 
Wolffner-gyár ellen kimondja a bojkottot. 

Bejelentette, hogy asa már az egisx ország 
Iparossága bojkottálja a Wolffner—Mauthner 
cég gyártmányait. Ha az iparosság is olyan 
kedvező feltéteisk mellett kapna nyersanyagot, 
mint a Woiffaer-gyár árusítja a cipőket, akkor 
azok is tudnának hite be dolgozni. Az iparos-
ság azonban nem tud igy nyersárut kapni és 
így érthető, hogy a bojkottjuk a legszentebb 
önvédelmet szolgálja. A szegedi borkereskedők 
már kimondották a bojkottot. A raktáron levő 
árukat még kiárusítják, de többel nem vásárol-
nak a gyártói Felszólítja a megjelent iparosa; 
kat, hogy mondják ki a bojkottot. 

A felolvasott határozati Javaslatot a megje-
lentek egyhangúlag elfogadták és klm$nd9iiák 
a bojkottot. 

A hozzászólások során Benedek Pál bejelen-
tette, bogy ezügybsn eljárt a gyárnál, ahol ki-
jelentették, hogy a részleifizetéses cipöeiadást 
nem változtatják meg. 

A bojkott kimondása után a cipészipari szak-
osztály megtartotta rendes havi üléséi, amelyen 
a különböző aktuális ügyeket tárgyaltak meg. 

A walesi herceg — vőlegény. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Páris-

ból Jelentik: Francia és spanyol lapok azf a 
hiit közlik, hogy a mlesl herceg el jegyzi Bent* 
rlx spanyol infánsnőt. 

Kétezer frank óvadék tUlaéban 
azabadonbocsátják Justh Ivánt. 

Genf, Julius 1. Kalami vizsgálóbíró csütörtö-
kön táviratot kapott a szövetségi tanácstól, 
amelyben közölték vele, hogy elutasítják a ma-
gyar kormány kérését és aem adják ki Jaslh 
báni. A szövetségi fanács egyben meghagyta 
a vizsgálóbírónak, hogy 2000 frank óvadék 
elleniben Iecsde ia Jusihti szabadon. A vádlot-
tat nyomban elbocsátják a foghásbél, mihelyt 
ezen összegei a lausannei szövetségi törvény-
szék Jegyzőjénél befizetik. 

L 


