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riéget amely miatt annak tekintélye fog kárt 
szenvedni. Más lapok azt hangoztatják, hogy 
a Népszövetség tutsoká késlekedett a vizsgálat 
megindításával. 

Prágából jelentik: A 

Prager TageMati 

Szentgotthárdra küldött külön tudósítója be-
számol a lefoglalt és megsemmisített gépfegy-
ver alkatrészek elárverezéséről A tudósítás 
szerint a környék minden vaskereskedője el-
főtt és eljött hat grári kereskedő is. Árverésre 
került 11.370 kilogram védőlemez, 512 ltilo-
gram puskacső és sok egyéb anyag, összesen 
')i torma vas és acél, ezenkívül töltényszijak, 
ládák, állványok, rengeteg csavar stb. 

Az alkatrészek javarészt régiek, de 

egyeseken fel lehel Ismerni a 
márkái: 1912-ös Sleyr-llpus. 

Hogy alaposan használhatatlanná tegyék 
azokat autogén-heggesztőkkel -10 ember egy 
hétig dolgozott az acélréezek tönkretételén. 

A vasalkatrészek árverése 1000 pengős ki-
kiáltási áron kezdődött és 1800 pengőig emel-
kedett. Az első vevők a szentgotthárdi Böhm 
és Schmartz kereskedők voltak. A ládákat egy 
vendéglős vette meg 380 pengőért, a patron-
szíjakat egy hulladékgyűjtő 428 pengőért. 

A Chicago Tribüné 
«érint a szentgotthárdi ügyet az év legkomolyabb 
népszövetségi eseményének lehet tekinteni. Anglia, 
Olaszország és Kémetország igyekeznek Magyar-
országot kímélni, de Franciaország szigorú intéz-
kedéseket követel és reméli, hogy 8—10 szavazatnyi 
többséget ér el. 

A Pelil Parislenben 
lulicn azt írja, hogy a kisantant képviselői a 
Népszövetség főtitkáránál ujabb lépéseket tettek. 
J uüen szerint Cseng-Loh közbelépése ennek az ujabb 
kisántánt demarsnak tulajdonítható, melyről a fő-
titkár még tegnap jelentést tett Párisban. Julieu 
szerint a magyar kormány magatartását Genfben 
továbbra Is jgeu szigorúan itéiik meg. A kis-
ántánt tegnap is ujabb megbeszéléseket "folytatott. 
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Magyarország és Ausztria — a kisintántban 
Neivuork, február 24. A Newyork Times 

••Második Locarnoi cím alatt foglalkozik Be-
nesnek azzal a tervével, hogy Ausztriát és 
Magyarországot csatlakoztassák o kisántánt-
hoz. A cikk többek között ezeket Írja: 

— Be kell várni, hogy a,: olasz és a neme! 

politika hogyan foglal állást e javaslattal 
szemben.Magyarország példának vehetné Né-
metországnak azt az igéretét, hogy keleti hatá-
rainak revízióját nem fogja fegyveres erő-
vel keresni. Lehetetlen, hogy Magyarország a 
békeszerződés revízióját erőszakkal csikarja ki. 

A pécsi tábla nemzetgyalázásért 
négy hónapra és hivatalvesztésre ítélte 

Rupert Rezsőt 
A törvényszék felmenlelle első fokon, a lábla nem fogadia el — egy járásbiró 

mentő vallomását 

(Budapesti tudósítónk telc.'onjelentése.) 
Pécsről Jelentik':' A pécsi ítélőtábla ma Rupert 
Rezső volt nemzetgyűlési képviselő ügyét tár-
gyalta, aki ellen a dorogi földbirtokrendező 
Mrőság tárgyalásán elkövetett bűntett feldi-
rjérfse és a magyar nemzet megbecsülése el-
len elkövetett vétség címén emelt vádat aff 
'ügyészség. 

A vádirat szerint Rupert art mondotta, 
hogy >kár Károlyi Mihályt hazaárulónak ne-
v-rni, uan olyan jó hazafi. mint Kossuth és 
Rákóczi és őt is ugy rehabilitálni fogják, mint 
Kossuthot és Rákóczit«. A másik inkriminált 
kijelentés az volt, hogy Rupert a vitézi ren-
!ft az ország szégyenének mondotta. 

A bűncselekmények elkövetése idején Ru-
pert Rezső nemzetgyűlési képviselő volt, men-
telmi iogát azonban nem függesztették fel. Ami-
kor Kupertet nem választották meg képviselő-
in-k, ügye még nem évült el 6s az eljárást 
újra megindították. A szekszárdi törvényszék 
r.ln-lkét vád alól felmentette Rupertet, mert 
elfocadta a földbirtokrendező tárgyalást ve-

zető járásbiró vallomását, aki szerint Rupert 
Rezső azt mondotta, hogy a történelem mécj 
rehabilitálja Károlyit, * vitézi rendre vonat-
kozólag pedig Rupert a járásbiró vallomása 
szerint azt mondotta, »szerencsétlen intézmény 
a vitézi rend, mert szégyene lenne az ország-
nak, ha csak annyi vitéz leane, amennyit a 
rend azzá avat«. 

Az ítélőtábla a tőrvanyszéfi ítéletének meg-
változtatásával bűnösnek mondotta ki Rupert 
Rezsőt nemzetgyalázásban és bűntett feldicsé-
résében és ezért i- hónapi fogházra, 200 pengő 
pénzbüntetésre és egyévi hivatalvesztésre itélte. 

Az ítélet indokolása szerint a földbirtok-
rendezés ügyében eljáró biró a jegyzőkönyv 
szerkesztésével volt elfoglalva és így nem hall-
hatta pontosan az inkriminált kijelentéseket. 
Ezért a tábla a vád tanúinak vallomását fo-
gadta el szemben a bíróéval és Rupert Rezső 
bűnösségét megállapította. 

Rupert az ítélet ellen semmiségi panaszt je-
lentett be és így az ügy végső fokon a Kúriá-
hoz kerül. 

A p r ó b a f ű t é s e H o é f s z a k á f a 
z a v a r ó i n c i d e n s n é l k ü l é r t -végiét 

A pénteki vízhiányt véletlen Üzemzavar okozta 

(A Délmagyarország munkatársától.) A' 
városi v jzmütelep kazánházában csütörtökön 

este k i lenc órakor kezdődött meg a városi 

szállításért versenyző két szén h ábo rú j a : a 

próbafűtés, amelynek nem m indennap i előz-

ményeiről a Délmagyarország m á r részletesen 

beszámol t A asütörtöki próbafűtésnek m á r 

megközelítőleg sem voltak olyan izgalmas rész-
letei és mozzanatai , m in t a két évvel ezelőtt 

tartott emlékezetes próbafűtésnek, amikor a 
hivatalos közegeken és az érdekelteken kivül 
nézőközönségük is volt a fűtőknek és a zaka-
*>ló gépeknek. Most elejétől végig rendzavarás 

nélkül, hivatalt* komolysággal zajlott le az 

•Ww-

A próbafűtést, amely pontosan este kilenc 
órakor kezdődött, Ordódy János, a budapesti 
technológiai intézet igazgatója, mint a keres-
kedelmi miniszter által kirendelt szakértő irá-
nyította két mérnökével. Résztvett az aktuson 
Reichardt Vilmos műszaki főtanácsos, az ipar-
felügyelőség vezetője, Fodor Jenő polgármes-
terhelyettes, Berzenczey Domokos műszaki fő-
tanácsos és Buócz Károly műszaki tanácsos, 
mint a város tanácsának ás mérnöki hivatalá-
nak képviselői. Ott volt természetesen Balogh 
Lajos törvényhatósági bizottsági lag is, a pécsi 
szénbánya szegedi megbízottja és a pécsi bá-
nya külön erre a célra kiküldött fütőszakér-
tője is. " ' * 

Este kilenc órakor kezdődött meg a niunka, 
amely megszakítás nélkül hajnali őt óráig tar-
tott és a bizottság tagjai jelen voltak az izzó 
kazánok mellett egészen az utolsó pillanatig. 
Csütörtökön éjjel a pécsi szénnek volt a pró-
bája a Cornvvall-kazánokban, pénteken a tatai 
szénre kerül a sor, hogy azután megtartsák 
a vegyes próbát a különböző rendszerű ka-
zánokban és megállapítsák, hogy az ajánlott 
és versenyző szenek közül melyik viszi él a 
pálmát. 

A csütörtöki szénpróba eredményéről. Ber-
zenczey Domokos műszaki főtanácsos érdeklő-
désünkre a következőket mondotta: 

— A pérsi bánva a próbafűtésre sókkal 
szebb szenet szállított, mint amilyennel két 
esztendeje, kísérletezett. Ez a mostani szén 
nem poros, hanem darás, kevesebb benn« 
a föld és minősége is lényegesen jobb at 
réginél. A mult évben fejezték ugyanis be.' a 
pécsi bánya uj mosóberendezésének építését, 
amelynek segítségével nagymértékben javít-
hatják a kibányászott szén minőségét. A pró-
bafűtés eredménye kielégítőnek mondható, 
aminek részben egyik oka az is, hogy a pécsi 
bánya speciálisan kiképezett fűtője dolgozott 
a kazánoknál. Fennakadás, üzemzavar egyet-
len egyszer sem fordult elő a próbafűtés 
ideje alatt, az a körülmény pedig, hogy pén-
teken délelőtt váratlanul vízhiány állott be, 
nincs összefüggésben a próbafűtés sikerével. 
A próbafűtés befejezése után, a kazánok átvál-
tása alkalmával történt üzemzavar idézte elő a 
vízhiányt, amely azonban délre teljesen meg-
szűnt, mert a hibát gyorsan kijavították. Vég-
leges eredményről természetesen csak akkor 
lehet majd beszélni, ha a próbafűtés minden 
felvonása lezajlott és összeállíthatjuk a nyert 
adatok alapján az összehasonlító kimutatási. 

Szeged egyetemi tanárok 
a Szent István Akadémián 

Budapest, február '24. A Szent Islván Aka-
démia ma ülést tartott, amelyen tiszteletbeli 
taggá választotta Serécli hercegprímást, a má-
sodik osztályba rendes tagnak Meszlényi Zol-
tánt és Szandtner Pált, valaraánt Rigler Gusz-
távot. 

Genfi iró 
a szegedi egyetemen 

Genf, február 24. A szegedi egyetem böl-

csészettudományi kara meghívta Aldo Dami 

genfi írót francia Lektornak. Aldo Dami a 

meghívást elfogadta. Előadásait március elején 

kezdi meg. Aldo Dami több cikket irt a ma-

gyar irodalomról és a kultúráról, azonkívül 

tudományos értekezést a békeszerződés reví-

ziójáról. 

a gyorsvonat étkezfikocsija 
Bécs, február 24. A Bécs—\ :i gyorsvonat 

Gmund i'elé haladt, amikor uz itkezákocsi kony-

hája kigyulladt. A vonatot nyilt pályán megállí-

tották s azonnal hozzáfogtak az oltáshoz, amely 

rövidesen sikerült. A kocsi használhatatlanná vált. 

Holttest a kútban 
Zalaegerszeg, február 24. Székesfehérvár ha-

tárában az egyik mezei kútból vizet akart me-
ríteni egy gazda, amikor észrevette, hogy em-
beri hulla van a vízben. Megállapították, hogy 
a holttest legalább egy hónapig lehetett a 
kútban. 

Szinháijegyet 
a Délmag у ягг гзш? jegyirodája 

elővételi dü nélkül árusít. 


