
közismert tantétel. 

Nagy Emil ma esíe Isméi hosz-
sz&bb nyilatkozatban 

Iszáll szembe a miniszterelnök ma délután ki-
adott nyilatkozatával és állítja, hogy az igaz. 
ság mellette van. Kijelenti, hogy amit ő most 
megirt, azt 1923-ban sokkal súlyosabb szavak-
kal Nagy Elek volt vatikáni követ is megírta, 
aki akkor kijelentette, hogy Csáki/ gróf igenis 
paraj ált olyan megállapodást, amelynek sú-
lyos konzekvenciáival nem volt tisztában. Ha 
Nagy Eleknek ez a kijelentése nem lett volna 
igaz — mondja Nagy Emil —, akkor bizo-
nyára nem nevezték volna ki rövidcl ezután 
guirináli követté. Bejelenti, hogy 

Bethlen ellen sajtó utján elköve-
tett rágalmazás címén bűnvádi 

¡feljelentést tett. 

(Természetes, hogy ez a harc ma már minden 
más kérdésen lul leköti a politikai élet figyel-
mét és mindenki igen nagy érdeklődéssel 
várja annak további fejleményeit. 

A képviselőház 

holnap ismét összeül és már ma este olyan 
tok képviselő érkezett Budapestre a vidék-
ről, ami az utóbbi időben egészen szokatlan 
volt. Ezek a képviselők különböző helyeken, 
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társaságokban és pártkörökben foglalkoztak az 
eseményekkel. Általános a vélemény, nemcsak 
ellenzéki oldalon, hanem az egységes párt 
nagyrészén is, hogy 

az egyséaes í>árl komoly krizis 
előli áll 

és nem lehet tudni, hogy lesz-e elég ereje 
Belhlen Istvánnak a párt széthullását megaka-
dályozni. Beavatott és rendszerint jól infor-
mált képviselők sokat beszélnek arról, hogy 
az egységes pártban tapasztalható elégedetlen-
ség tulajdonképcni megindítója az az elzárkó-
zottság, amelyben az utóbbi időkben a minisz-
terelnök éli és a párt tagjaitól és ügyeitől 
magát távoltartotta. Ezt az egységes pártban 
nem Bethlen személyének tulajdonítják, ha-
nem környezetének rójják fel. Ma már szá-
molnak azzal, hogy a miniszterelnök a hely-
zet súlyos voltát felismerve, 

közvetlen környezetében meg-
szünteti azt a kinai falai, 

amellyel körülvették és csaknem teljesen el-
zárták. Nevek is vannak már forgalomban, 
mint akik a közel jövőben a miniszterelnök 
környezetéből elkerülnek. 

Az egységes párt bomlásának előjelei ugy 
látszik közelebb hozták egymáshoz az eddig 

| erősen széttagolt 

p o l k s ó á r l e l l e n i é ; ! « ! p á r í o k a ! . 

Ismeretes, hogy a "választások után I'akols Jó-
zsef és Gál Jenő, akik a demokrata párt lis-
táján kerültek be a parlamentbe, személyi dif-
ferenciák miatt a pártból kiléptek és külön 
pártot alapítottak. Ezeket a differenciákat 
inost hosszas tárgyalások után sikerült áthi-

dalni és a demokrata párt részéről Rassay Ká-
roly ma végleg perfektuálta Pakotssal és Gál-
lal a megegyezést, amelynek értelmében 

Pakols és Gál visszatérnek a 
demokrata pártba, 

ahova szervezeteiket is visszahozzák. ' 

J B e r l t y G y u l a t m c S M l é i á o g a l c k s o s i . 

Berky Gyula ma délelőtt Maycr földművelési 

miniszternél látogatást tett és vele hosszabb ideig 

megbeszélést folytatolt. Távozásakor a következő-

ket mondta: 

— Buesuiátogatást tettem Mayernél, akivel 15 

éves őszinte barátság füz össze, közöltem vele, 

hogy Li'épéscm egyéni elhatározás és 

már egy év óta érik bennesn. 

— Mint ellenzéki kisgazda és polgári párti kép-

( 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 u< 

t é s e.) Prágából jelentik: Az egyetem orvosi fa-

kultásának dékánja ma hirdetményt tett közzé, 

amelyben közölte, hogy az egyelem túlzsúfoltsá-

gára való tekintettel első- és másodéves külföldi 

hallga'ókat további Intézkedésig nem vesznek fel 

a M 

12 évi fegyházra Itéllék 
Pécs—Baranya-köztársaság" Síéi szereplőiéi. 

viselő, ezután is azt a politikát fogom követni, 

amit eddig követtem. 

Berky Gyula még közölte azt is, hogy levelet 

intézett Kállay Tiborhoz, amelyben bejelenti a 

budapesil egységes polgári pártból való kilépését. 

Berky Gyula egyébként ma táviratot intézett 

Zsitvfly Tiborhoz, a képviselőház elnökéhez, amely-

ben bejelentette, hogy a Ház jegyzői lisztéről, 

valamint összes bizottsági tagságairól lemond. 

'1928 január 17.' 

és a katonai parancsnokság az uccai botráuy 

ügyében megindította a vizsgálatot. 

Prónay a m a délelőtti rendőrségi kihallgatás u t í n 

kijelentette, hogy Ranzenberger "tetőtől-talpig gú-

nyosan végignézett rajta, amelyet ő inzultusnak 

tekintett és odalépett hozzá, hogy tőle elégtételt 

kérjen. Erre következett azután a tettlegesség.) 

Kijelentette Prónay, hogy részéről az ügy be vau 

fejezve. Feljelentést nem tesz és nem provokálja,! 

mert egy lovagias elégtétel megtagadása miatt van: 

köztük elleniét. 

Ranzenberger viszont azt jelentette ki, hogy: 

min t katona, nem nyilatkozhatok. Az események-; 

ről jelentést tett felettes halóságának és vár ja $J 

további intézkedést. 
MBWTiHimmmr'r'irw^^.' I lirujrvw f i m w m « . ^ r i 

Összeomlott az orosházi Népbank. 
Orosházáról jelenti a Délmagyarország tudósi-

ló ja : Az orosháza i Népbank ma kimondotta a 

kenyszerfe'száinolásf és erre vonatkozólag kérvényt 

nyújtott be a gyulai törvényszékhez. A bank m á r 

egy eve küzd válsággal, amelyet most igy olda-

nak meg. 

M alfSMi kereskedelmi wtaiék 
első bfi. 

/1 prágai egyelem orvosi faUuliására 
nem vesssnete fel külföldi Sallgatólcaí. 

az egyetemre. A magasabb fakultásokra csak a ki-

tűnő előmenetelü külföldi hallgatókat fogják fel-

venni. Ezt a »numerus claususlc az újságírók előtt 

a dékán azzal indokolta meg, hogy a bonctani te-

rem csak száz hallgatót tud befogadni. 

( 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 n-

t e se.) Pécsről jelentik: A pécsi törvényszék ma 

tárgyalta Magyar József, Técs József és Kovács 

József pécsi lakosok bűnügyét, akik Pécs szerb 

megszállása idején szerepet játszottak a Pécs—Ba-

ranya—Baja magyar-szerb köztársaság kikiáltásá-

nál és résztvettek Pécs város törvényhatósági bi-

zotírág.lnak elmozdításánál. Az ügyészség fetség-

férlés, lázadás, az ál lami és társadalmi rend fel-

forgatására i rányuló bűncselekménnyel és kor-

mányzósértéssel vádolta meg a vádlottakat, akik a 

mai tárgyalás során tagadták a terhükre rótt bűn-

cselekményeket. 

A tanuk kihallgatása után a törvényszék Magvar 

Józsefet és Tées Józsefet hatóság elleni erőszak 

és az ál lami és társadalmi rend felforgatására irá-

nyuló bűncselekmény cimén 12—12 évi fegyházra 

és 180 pengő pénzbüntetésre, Kovács Józsefet pe-

dig halóság elleni erőszak büntette címén kétévi 

börtönre ítélte. 

A tárgyalás iránt városszerte olyan óriási ér-

deklődés nyi lvánult meg, hogy a törvényszék el-

nökének intézkedésére nagyszámú rendőrkészült-

ség vonult ki a rend biztosítására. 

IMMWWI i l l IWM^ 

Amikor a rég! különítmény két vezetője íalálkozik. 
Súlyos aífér a Kossuth Lajos-uccén. 

(A Délmagyarország munkatársától.') Az 
Alföldi Kereskedelmi Utazók Egyesülete Wím-
mer Fülöp egyesületi diszclnök vezetésével,, 
tagjainak impozáns részvétele mellett vasár-
nap délelőtt tartotta első közgyűlését a Kass-
szálló nagytermében. A közgyűlésen jelen vol-
tak a debreceni testvércgyesülcl részéről Króh. 
Vilmos elnök és Friedmann főtitkár. 

Koch Sándor ügyvezető elnök kérte fel Wim-
mer Fülöpöt az elnöklésre, aki beszédében 
ecsetelte az egyesület céljail, nemes hivatását, 
kiemelve az eddigi nagy munkaíeljesitményt 
és az eddig elért eredményt teljesen kielé-
gítőnek nyilvánította. További hathatós támo-
gatásáról biztositoLta az egyesületet és felszó-
lította a kereskedőlársadalmat, hogy miuél 
erősebben pártolja az egyesületet. 

Utána Krausz Sándor pénztáros terjesztette 
elő pénztári jelentését és az ez évi költség-
vetést, melyet a közgyűlés e g y h a n g ú l a g tu-j 
Üomásul vett. Hauscr Gyula főtitkár beszá-j 
mólójában végig vezette a közgyűlést az egye-j 
sülét alakulásától a jelenlegi helyzetig és fel-

I kérte a közgyűlést, hogy ugy a tisztikarnak,' 
mint a választmánynak adja meg a felment-j 
vényt. A közgyűlés ehez hozzájárult és egyben 
eddig kifejtett buzgó munkájáért és tartalmas 
jelentéseiért köszönetet szavazott. 

Ezután Króh Vilmos, a debreceni egyesület^ 
elnöke nagyvonalú beszédben hivta fel a je-
lenlévők figyelmét a tagsági kötelezettségek-] 
re és arra az eszmére, amely az utazók egye-
sületét életre hivta. Egyesülete nevében be-
jelentette, hogy a két egyesület közötti ba-
rátságot most már szorosabb kapoccsal óhajt-' 
ja összefogni, különösen vonatkoztatva arra, 
hogy a két egyesület közős halálozási csoportot 
alakítson. 

A választás eredményeképen ezután elnökkés 
dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkárt válasz-; 
tották meg, társelnökök lettek: Franki Szig-
frid, Hofmann László, Kertész Ernő; alel-
nökök: Gerő Bezső, dr. Salgó Béla, Szauer, 
Antal, Vértes József; ügyvezető elnök: Koctí 
Sándor; főtitkár: Deutsch Gyula; főjegyző Sze-
keres Géza; pénztáros: Krausz Sándor;ügyész; 
dr. Burger Béla. Megválasztottak még 46 igaz-
gatósági tagot. Az eredmény kihirdetése utáni 
Koch "Sándor ügyvezető elnök a tisztikar! 
nevében megköszönte a bizalmat. Ezután 
Friedmann debreceni főtitkár üdvözölte az uj 
tisztikart és annak a reményének adott kife-
jezést, hogy a két egyesület együttműködé-
sével sikerülni fog a kitűzött célokat elérnii 
Végül Deutsch Gyula főtitkár fejtette ki prog-
ramját. 

Budapest, január 16. Vasárnap este a Kossuth | 

Lajos-ucca és a Ferenciek-tere sarkán hangos és • 

véres uccai botrány játszódott le a különilmé-

nyes időkből Szegeden is jó l ismert Prónay Pá l 

nyugalmazott alezredes és volt helyettese, Ranzen-

berger Viktor őrnagy közölt. A két tiszt régi ha-

gos a nyugatmagj arországi ügyekből kifolyólag. 

Amikor Prónay vasárnap feleségével az uccán 

hazafelé ment, találkozott Ranzenbergerrel. Az őr-

Dagy kihívóan végigfixirozta Prónayt, aki erre 

felelősségre vonta. Hangos szóváltás támadt közöt-

tük, m? jd Ranzenberger hirtelen kardot rántott és 

jobbra balra vagdalózni kezdett. Prónay a nála 

levő gumnsibottal védekezett, össze-vissza verték 

egymást. Amikor azonban komolyabbra fordult a 

dolog -és Hanzenberger élesen belevágott Prónay 

karjába, Prónay előrántotta revolverét és l lanzen 

wergerre fogta. 

A nagy botrányra azután előkerült a rendőr, 

aki szétválasztotta a dulakodó feleket. A rendőrség 

| zenekara 
minden es'e a Belvárosi Étteremben muzsikái, 
FöbejáraS Peltetesas ucea 22. Telefon 8—92. 

f e l t o l o l c s ó l í J b a t * ! 
V a r r ó g é p , k e r é k p á r , gramofonok 
gyermekkocsik, gumi és szerelékek rés» 

létre is. Nagy favIt6mU&ely I 3 

SZAMTO SÁNDOR gépraktára Kiss Dávid 

palota, Kiss ucca. Géphimtfslaflltis Insven 


