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fedélzetére vitték, a hajóprvos tüzetesen tneg-
vizsgálta és a következő látleletet vette fel A 
jobbláb stacsoutján nem teljes törés, a törési 
részek csekély eltolódásával gyógyulófélben. a 
jobbláb kificamodna, inrándulással, a hüvelykujj 
euzódása, heves vérzés, a gyógyulás előrelátha-
tólag 40 napig Is eltart. 

Nobile tábornok a Citffi dl Milano rádióján üze-
netet küldött hátrahagyott társának. Arra kéri, 
hogy ne aggódjanak és bizik benne, hogy őket 
is megmentik. Feleségének küldött üzenetében azt 
mondja, hogy nyugtassa meg öt társának hozzá-
tartozóit hogy vele együtt fognak visszaférni Itá-
liába. " " " 

Mégis megalakul Berlinben 
a nagy Koalíció 

Szociáldemokraták, demokraták, centrumpártlak, bátor 
és német néppártlak a kormányban 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése,) Most már 

mégis bizonyosnak látszik, hogy az uj birodalmi 

kormány rövidesen megalakul. Az uj kormány 

a nagy koalíciós pártjaira fog támaszkodni. A 

koalícióban résztvesz a szociáldemokrata, a de-

mokrata, a centrum, a bajor és a német néppárt, 

anélkül azonban, hogy a frakciók önállósága meg-

szűnne. 

A centrum párt elnöksége szintén a nagy koali-

cló mellett foglalt állást és mivel a demokraták 

is ezen az állásponton voltak, most már befejezett 

tény Műlter Rermann kormányalakítási akciója. 

Á német posta elfogadta Mihályi Dénes 
távolbalátó készülékét 

Berlin, junius 25. Berlinben a birodalmi posta-
igazgatóságon szakértők és hírlapírók előtt ma 
mutatták be Mihályi Dénes magyar elektrotech-
nikus távolbalátó készülékét, amelyet Langer Mik-
lós nevü munkatársával együttesen tökéletesített a 
magyar feltaláló, A kísérlet fényesen sikerült, a 
készülék egyszerűségével bámulatba ejtette a szak-

értőket. A kísérletek alapján a birodalmi posta-
igazgatóság elfogadta alkalmazásra a készüléket 
és éppen olyan általánossá akarja tenni a tá-
volbalátó gépet, mint amilyen közhasználatú lett 
a rádió. A szakértők körében általános a vélemény, 
hogy a készülékkel a távolbalátás problémája 
megoldódott 

Károlyi MU>ály ufrafelvétele 
Clemenceau, Palnlevé és József fö&erceg az uj tanuk között 

Budapest, junius 25. Az Ítélőtábla Bakóczy-tü-
nácsa ma kezdte meg Károlyi Mihály gróf pőrében 
fiz újrafelvételi tárgyalást. Mint ismeretes, már 
évekkel ezelőtt befejeződött a vagyonelkobzás! pór, 
amelynek során az igazságszolgáltatás mindhárom 
toka Károlyi Mihályt megfosztotta minden va-
gyonától és elrendelte 70.000 holdas birtokának 
elkobzását. A Párisban élő Károlyi Mihály nevé-
ben ügyvédje, Nagy Vince az uj bizonyítékok 
alapján kérte a vagyonelkohzó Ítélet megsemmisí-
tését. Az újrafelvételi kérelem benyújtásakor egy-
ben szegényjogért is folyamodott a bírósághoz. 
A biróság a szegényjog iránti kérelmével elutasí-
totta Károlyit azzal az indokolással, hogy nincsen 
igazolva, hogy külföldön milyen vagyona és jö-
vedelme van. A szegényjog elutasítás» után a 
tábla Bakóczy-tanácsa ldtüzte az újrafelvételi ügy 
tárgyalását. 

A tárgyalás megnyitása után "Nagy Vince, Károlyi 
úgyvédje bejelentette, hogy a táblának a 6zegény-
jógot elutasító végzésével szemben felfolyamodik a 
Kúriához. Azután újból bizonyította, a párisi, a 
francia tőrvényeknek megfelelő vagyontalansági bi-
zonyítványokkal, hoav Károlulnak külföldön 
sincs vagyona. 

Dr. Horváth Géza, a kincstár jogi képviselője 
azzal reflektált Nagy Vince előadására, hogy Ká-
rolyi Mihály Párisban él, gyakran Londonban 
tartózkodik, most Mexikóba megy tanulmányútra, 
lehetetlen tehát, hogy vagyona ne legyen. 

Nagy Vince erre kijelentette, hogy a vagyon-
talan Károlyit nővére, gróf Pappenhelm Siegfried-
né segélyezi és a Jó rokon teszi lehetővé, hogy 
megéljen családjával. 

Ezután Gyenes Márton előadó-biró ismertette a 
pör iratait. 

Ezután Nagy Vince terjesztette elő uj bizonyí-
tékait. Az uj bizonyítékok: Clemenceau, Painlevé 
és József főherceg levele és Benes egy könyve. Azt 
Igyekszik lesekkel bizonyítani, hogy az >ellenség-
hez való pártolás« nem történt meg. Ézt különben 
a vád nem vállalta, meg sem kísérelte, 

Nagy Vince részletesen Ismertette ezután Károlyi 
Mihály működését. Leveleket olvasott fel, amelyek 
igazolják, hogy a háború alatt Károlyi senkivel 
sem érintkezett. Pontról-pontra igyekezett ezután 
megvilágítani az összeomlás bekövetkezését. 

A tárgyalást kedden délelőtt folytatják. 

Miért nem adja kl Ausztria Kun Bélát 
Szigorított rendszQDűlQOh a Keddi tárgyalásra 

Bécs, junius 25. Tudvalevően a budapesti ma-

gyar királyi büntetőbíróság annak idején azt a ké-

rést intézte a bécsi I. kerületi országos büntetőbí-

rósághoz. hogy szolgáltassa ki a bíróságnál letar-

tóztatást fogságban levő K i m Bélát. A kérlést a bu-

dapesti biróság olyan bűncselekményekre alapítot-

ta. melyeket letartóztatást parancsban róttak Kun 

Béla terhére és amelyek a magyar és az oszt-

rák büntetőtőrvénykönyv értelmében gyilkosság-

ra való felbujtás bűncselekményeként minősül-

nek. Ezt a bűncselekményt három esetben kö-

vette el Kun Béta, még pedig Efimov 6s Jukelson 

ukrajnai tisztekkel, továbbá Mildner századossal 

szemben. 

A bécsi I. kerületi országos büntetőbíróság az 

ukrajnai tisztek esetében a kiszolgáltatási kérés 

megtagadását, Mildner esetében pedig a kiszol-

gáltatási kérés teljesítését javasolta. Ezzel szem-

ben A bécsi országos fötórvényszék Mildner ese-

tében egyhangúlag, a két ukrajnai tiszt esetében 

pedig szótöbbséggel ugy határozott, hogy a kiszol-

gáltatási kérésnek helyt ad- Az igazságügyi szö-

vetségi minisztérium azonban nem volt abban a 

helyzetben, hogy ehez a határozathoz megadja 

a büntető perrendtartásban előirt hozzájárulását. 

Elutasító állásfoglalását beható megfontolások-

ra alapította. A magyar királyi kormánnyal annak 

idején közölték hogy az osztrák kormány a Ma-

gyarországgal való kiadatási eljárásban idővel a 

kiadatási szerződés 3. cikkének formuláját szán-

dékozik alkalmazni. Ezt a formulát vette alapul 

az igazságügyi szövetségi minisztérium a konkrét 

kiadatási kérelemre vonatkozó döntésében 1«, El-

sősorban meg kellett vizsgálni, vájjon a Kun 

Béla terhére rótt büntetendő cselekmények po-

litikai okból, vagy célbői követtettek-e el. Am! 

az inditó okot illeti, a kiszolgáltatási kéréshez 

mellékelt iratok semmiféle érvet sem tartalmaznak 

arra az állításra, hogy a terhelt személyes inditó 

okból, például gyűlöletből, vagy bosszúvágyból 

követte el cselekményét. Az eset különös körülmé-

nyei, igenis, lehetségesnek mutatják, hogy a tett 

célja politikai volt. nevezetesen az a törekvés, 

hogy elnyomjanak valódi vagy vélt ellenforradal-

mi mozgalmakat és ezzel megerősítsék a tanácsköz-

társaság fennállását. Ilyen körülmények között leg-

alább is nem látszik beigazolUiak, hogy Kun Bé-

lát cselekményében politikai inditó okokon vagy 

politikai célokon kívül más indító okok vagy cé-

lok vezették volna. Ép ugy nem látszik igazolt-

nak a kiszolgáltatási kéréshez mellékelt iratok-

ból az a körülmény sem, hogy a kiszolgáltatási 

kérés alapjául szolgáló cselekmények túlnyomó 

részben közönséges bűncselekmény jellegét mutat-

nák. Noha a két ukrajnai tisztnek, valamint Mild-

ner századosnak megölése különös kegyetlenség-

gel és durvasággal történt, még sincs igazolva, hogy 

Kun Béla befolyást gyakorolt volna a cselekmény 

Ilyen természetű elkövetésére^ 

A mai lapok szerint a rendőrség nagyobb óv 

intézkedéseket tett a Kun Béla-pőr keddi tárgya-

lása alkalmából. A ma estére bejelentett kom-

munista gyűléssel kapcsolatosan szigorított rendőri 

intézkedéseket tettek. 

Összedőlt a fal, 
maga aiá temette 

a munkásokat 
Budapest, junius -J. Súlyos szerencsétlenség tör-

tént ma délután a Róna-ucca 51. számú házteelken. 
Itt hetek óta építkezés folyik, a munkálatok már 
annyira előrehaladott stádiumba jutottak, hogy 
az alapozással elkészültek, a földszinti falakat 
rakták, amikor a pincerészben a fal hirtelen nagy 
robajjal összedőlt. A pincében éppen három mun-
kás dolgozott, akiket a beomló faltörmelék maga 
alá temetett. 

A többi munkás azonnal társai segítségére sietett 
és a három szerencsétlenül járt embert kihúzta 
a törmelékek közül. Csakhamar megérkeztek a 
mentők, akik megállapították, hogy a három mun-
kás közül: Menykó János 33 éves állványozó, igen 
súlyos zuzódásokat szenvedett. Katona Mihály 40 
éves állványozó és Rofd Imre 21 éves munkás 
pedig könnyebb sebesüléseket szenvedtek. Mindhár-
mukat a Kun-uccai kórházba szállították. 

— NŐI szabóipari szakrajztanfolyam nyílik jú-
lius 2-án a faipari szakiskolában. A tanfolyam 
négy hétig tart naponta délután 3—8 óráig. Tárgyai 
szabásrajz. textiltechnológia és szabóipari kalku-
láció. A szabásrajzot Feszler Károly nagy arany-
érmet és állami díszoklevelet nyert szabómester 
tanitja. A tanfolyam dija 30 P. Jelentkezni lehet 
12—1 és 4—6-lg a szakiskola igazgatóságánál (Szent 
György-tér 7.) 
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