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egyik legfontosabb feladata, hogy, a nemzetek 
kőzött kötelezővé tegye a választott bíróság 
gondolatát. A közeledési politika terén bi-
zonyos szélcsend következett, aminek okai in-
kább morális, semmint politikai téren kere-
sendők. Mennyire igaza' volt Painlevé francia 
hadügyminiszternek, mikor azt mondta, hogy 
a népek közölt a bizalmatlankodás ár-
talmasabb, mint a gyűlölet. 

— Mivel az interparlamentáris konferencia 
ezúttal Parisban ülésezik — fejezi l>e beszédét 
Löbe elnök —, nem habozom felvetni a kér-

mt: 

hajlandó-e Franciaország nyilvánosan 
kijelenteni, hogy 192S január 1-én tat 

K francia katona nem lesz német terű-
leien. 

Löbe ulán Henry de Juvenel szenátor szó- j 
lalt fel és kijelentette, liogy minden tekintet- I 
ben helyesli Löbe gondolatmenetét. Löbenek j 

a Rajna-vidék megszállására vonatkozó fej-
tegetésével kapcsolatban kijelentette, hogy a 
Rajna-vidék megszállása Keleteurópa stabi-
litásának kegyetlen garanciája. Franciaország 
a saját békéjét nem választhatja el a többi 
ország békéjétől. »Egy Európa, egy béke: ez 
a francia doktrina« — fejezte be Juvenel be-
szédét. 

Utána Lukács György magyar delegátus 
szólalt fel. 

Kivánalosnak mondta, hogy a Nemzetek 
Szövetségében helyet foglaló államok egyike 
se igyekezzék magát kivonni a Nemzetek 
Szövetségének egyezség okmányában foglalt 

kötelezettségek alól. Azt a reményét fejezi ki, 
hogy a Nemzetek Szövetségének tagjai meg-
fontolás tárgyává leszik az egyezség okmány 19. 
szakaszát, amely a Nemzetek Szövetsége taná-
csának lehetővé teszi, hogy a békeszerződé-
seket esetleges módosítások szempontjából 
megvizsgálja 

A kisálltául külügyminiszterei Genfben 
értekezletet tartanak a Motliermere~akcIo ügyében. 

a Románia és Magyarország közti földbirtok-
konfliktust is szóvá akarja tenni és a kisán-
tánt kormányait ebben a kérdésben állás-
foglalásra birni. Románia ezt azzal indokolja 
meg, hogy az ilyen kérdésben Jugoszlávia, de 
még inkább Csehszlovákia érdekelt, ami ab-
ból is kiviláglik, hogy Rothermere Beneshez 
intézett egyik levelében a Csehszlovákia által 
elkobzott magyar földbirtokok kérdését is fel-
velelte. 

Románia sürgetésére a jugoszláv külügy-
minisztérium eltért eredeti álláspontjától és 
közölte, hogy hozzájárul az értekezlet megtar-
tásához. " v 

Prága, augusztus 23. Mint a lapok a prágai 
külügyminisztériumhoz közelálló forrásból je-
lentik: 

a kisánlánt külügyminiszterei a nép-
szövetségi ülések előtt Genfben a Rot-
hermere-akció ügyében értekezletet 

s tartanak, v 

Az értekezlet szükségességét az utóbbi hely-
zetek mindjobban megmagyarázzák. A jugo-
szláv külügyminisztérium eleinte ellenezte, 
hogy hivatalos megbeszélésen foglalkozzanak 
az akcióval, ezzel szemben a román kormány 
a tervet kezdettől .fogva támogatta. Egyúttal 

Gajda tábornokot a VoreMifggyel kapcsolatban 
beidézték a rendőrségre. 

r(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 
Prágából Jelentik: A dr. Vorel elleni táraa-

dásról még a következőket jelentik: Vorelhez 
hat fasiszta nyomult be, akik prágai detekti-
veknek adták ki magukat és azt mondották, 
hogy házkutatást tartanak, mert Vorel ellen 
kémkedés gyanúja forog fenn. A fasiszták, 
ugy látszik, azt az ügyiratot akarták megsze-
rezni, amelyben Massaryk nyilatkozik a Gajda-
ügyről. Mind a hat fasiszta a sasawoi táma-
dás után autókon Prágába menekült. 

Amig a támadás folyt, addig két fasiszta a 
kapuban őrlállt. A honvédelmi minisztérium 
közlése szerint a Gajdéra vonatkozó iratok 
közül egyetlenegy sem tünt el. A támadók 
közül eddig még egyet sem sikerült elfogni. 

Ma délután beidézték a rendőrségre Gajda 
tábornokot, aki este 9 órakor még nem hagyta 

el a rendőrséget. A Rika Stráz, a prágai 
kommunisták lapja azt írja, hogy 

az egész támadás nem egyéb 
fantasztikumnál 

és a Soehla-kormány manőverje a fasiszták 
ellen. 

Amikor Gajda megkapta a rendőrségre 
szóló idézőlevelet, barátaitól igy búcsúzott: 

— A helyzet rendkívül komoly és nem 
tudni, mit hoz a holnap. 

Egyben megbízta egyik bizalmas barátját, 
hogy távolléte alatt uegye át a parancsnok-
ságot a fasiszta párt felett. 

A déluiáni órákban az a hir terjedt el 
Prágában, hogy a honvédelmi miniszter ren-
deletére letartóztatták a cseh hadsereg két 
fasiszta érzelmeiről Jsmert tábornokát, estére 
azonban ezt a hírt megcáfolfők.%? 

1 fürvénybatóságok csak elizeles belügyminiszter! engedéllyel 
vásárolhatnak ü i f i i l s gépeket. 

Budapest, augusztus 23. A belügyminiszter 
körrendeletet intézett a törvényhatóságok első 
tisztviselőjéhez a hazai ipar fokozottabb vé-
tíelme tárgyában. * '•••* 

Körrendeletében rámutat a belügyminiszter, 
hogy külföldi gyártmányú cikkeket a hazai 
ipar védelméről szóló törvény értelmében csak 
abban az esetben szerezhetnek be, ha erre 
előzetes belügyminiszteri engedélyt kaptak. 
Ennek ellenére ismételten előfordult, hogy 
egyes városok előzetes engedély nélkül sze-
rezlek be külföldi gyártmányú gépeket, ön-
töző-, seprő- és tüzoltókocsikat s általában 
közüzemi és köztisztasági célt szolgáló esz-
közöket - . -

.i Minthogy a városoknak ez a szabályelle-
nes eljárása a hazai ipar amúgy is súlyos 
.helyzetét még nehezebbé teszi s a munka-
nélküliséget is iokozza és igy közvetve az 
¡ország hitele és gazdasági életére is hátrá-
gyjos befolyást gyakorolj végül, minthogy a 

| városoknak ez az eljárása a fennálló tör-
vényes rendelkezésekkel is ellentétes, a belügy-
miniszter ismételten figyelmezteti a törvény-
hatóságokat, hogy az ilyen szabályellenes be-
szerzésektől tartózkodjanak. " ' 

íorgáes Unna rejtélyes halála 

A karinth'iai Milstaulból csüLörtökön szűk-
szavú távirat érkezett Budapestre és jelen-
lelle, hogy ott Forgács Anna, a Belvárosi 
Színház művésznője agyrázkódás következté-
ben meghalt. Ilogy az agyrázkódás milyen kö-
rülmények következtében állott be, arról a 
távirat nem tudősifc és igy a művésznő hozzá-
tartozói a legnagyobb bizonytalanságban vau-
nak. Valószínűnek tartják, liogy Forgács Anna 
öngyilkosságot követett el, mert néháúy, hó-
nappal ezelőtt már egyszer megkisérelte. 

ü f a t É tüntetések Sacco 
és Venzefti kivégzése miatt. 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e o -

tése.) Párisból jelentik: A rendőrbiróság ma 
tüntetőt 14 naptól 10 hónapig terjedő fogházra 
itétt. Poincaré ma meglátogatta a kórházban a 
sebesült rendőröket és közölte velük, hogy a 

belügyminiszter valamennyiüket ki fogja tüntetni. 
Az Amerika-ellenes tüntetések következtében sok 

ezer amerikai pánikszerűen menekült. Az express. 
vonatokra és a személyszállító hajókra a jegye, 
ket már mind előre lefoglalták. 

Mexikóból jelentik: Ma délben 

Mexikóban 

24 órára szóló általános sztrájk kezdődött, tlltaJ 
kozásképpen Sacco és Vanzeüi kivégzéséért. A, 
sztrájkban az állami üzemek is résztvesznek és 
szünetel a posta, távírda és telefon. A főváros^ 
ban megszűnt minden közlekedés, állnak a villamo-
sok és a taxik. Az általános sztrájk kitérőéi 
valamennyi gyárüzemre. í 

Bruxellesben 
tegnap este 10 órakor a tőzsde környékén nagy 
tömeg gyűlt össze, hogy tiltakozzanak Sacco és 
Vanzetti kivégzése ellen. A tőzsdepalota előtt rög. 
tönzött népgyűlés volt, a tüntetőcsoportok a boule. 
vardokra vonultak, ahol a párisi események mintá< 
jára kifosztották a kávéházakat és az üzleteket. 
A kivonult rendőrség eleinte gummibotokkal, ké< 

sőbb lovasrendőrök kardlapokkal szétszórták 9 

tömeget. 

Földrengés Formosa szigetéit. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Tokióból jelentik: Formosa szigetén ma bor« 
zalmas erejű földrengés volt, amely különö-
sen a sziget déli részén pusziitoit. Tainan 
városban 200 ház dőlt öpsze. A halottak és 
sebesültek számáról még nincsenek megbíz-
ható adatok. • 

Véres rablótámadás 
a Hűvösvölgyben. 

Budapestről jelentik: Az éjjel rablófáma* 
dás volt Budapesten a hűvösvölgyi villamos 
végállomásnál. Fél 12 felé Salgó Zoltán 
budapesti kereskedő sietett a végállomás 
felé, hogy elérje az utolsó kocsit. Egy kopott-
ruháju középmagas ember megtámadta és 
pénzét követelte. Az éjszakai támadó valami 
port hintett a kereskedő arcába, majd lete-
perte és hasbaszurta. 

Ezután kirabolta a kereskedő zsebeit, el-
vitte óráját és 80 pengő készpénzét. A sze-
rencsétlenül járt kereskedőt a villamoskalauzok 
találták meg eszméletlen állapotban. A kora 
reggel rendőri bizottság szállt le a színhelyre,, 
majd kihallgatták a kereskedőt is, akinek az 
állapota súlyos. 

Lajos napja a II. kerületben. 
( A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l j 

A II. kerületi függetlenségi és Kossuth pártkör csü-
törtökön este ülte meg társasvacsora keretében 
Kossuth Lajos névnapját. A társasvacsorán, ame-
lyen vagy kétszázan vettek részt, az első pohár-
köszöntőt Petrik Antal, a kör elnöke mondotta, 
majd Hunyadi János hangoztatta Kossuth függet-
lenségi eszméinek aktualitását. 

— Azt mondják függetlenek, szabadok lettünk, 
— mondotta, — de nem Kossuth szabadsága, füg-
getlensége az, ami most van. Hol vannak az al-
tala vallott általános emberi szabadságjogok? A 
függetlenség? Nincsenek sehol. , , 

Dr. Pálfy József, aki a város hatósagat Kep* 

viselte az ünnepségen, arra 
kérte a külvárosi köröket, hogy « város-
rendezési harc tempóját ne fokozzak túl-
ságosan, mert a városrendezés probléma, 
ját a rendelkezésre álló anyagi lehetőse 
gek keretein belül lehet csak megoldani 

Tóth Imre azt hangoztatta, hogy Kossuth poli-
tikájának levegőjében nőtt fel és a Kossuth^ui. 
túsznak mindig szívesen áldoz. 

Deák János, az Alsóvárosi Népkor elnöké Me, 

síed II. kerületének ellenzéki voltát haMsuljAPj 
kijelentette, hogy Szeged ezért volt nuadig mos. 
to'ha gyermeke a kormányoknak. l«fi«í 

A társasvacsora a késő éjszakai ¿ r i g f e g L M S 
jobb hangulatban ért véget," 


