
elet. Kijelentette, hogy az egész ország támoga-
tására van szüksége és nem nélkülözheti a 
parlament támogatását sem, mert csak igy 
védheti meg Franciaország érdekeit a jóvá-
tételi cs a külföldi adósságok kérdésében in-
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ditott tárgyalásokon. A nemzeti egység men-
tette meg a frankot is; most is erre az egységre 
van szükség. 

Az ülést esti 9-kor felfüggesztették, szava-
zásra csak hajnal felé kerülhet sor. 

Babits Mihályi és Móricz Zsigmondot 
Koroda Pá! Indítványa a Petőfi-Társasághoz 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése,) 
Koroda Pál ma indítványt nyújtott he a Petőfi 
Társasághoz, amelyben kéri, hogy a kommün 
után a Táraságból kizárt Babits Mihályi, 
Móricz Zismonilot cs P.alágyi Menyhértet reha-
bilitálják. 

Indítványában kifejti, hogy a közgyűlésnek 
ki kell mondani, hogy a legközelebb megüre-
sedendő tagsági helyeket nem tölti be uj ta-
gokkal, hanem az alapszabályellcncsen kizárt 
tagokat hivja vissza. 

anullah mindent visszavont... 
FJiöriäk a védköíelezeííségef, felfüggesztik a női szervezeteket, megszűntetik az 

európai ruhaviseleteí 

New-Dclhi, január 11. Az 'Ámniafghan nevü 
afgán lap közli Amunallah király kiáltványát, 
melyben két reformja kivételével a többit visz-
5zavonja. A Törőkországba küldött diákokat 
visszahívják, a Purdah rendszert ismét helyre-
állítják. Az általános védkötelezettséget eltör- • 
Uk. A női szervezeteket felfüggesztik és az I 

európai ruhaviscletet megszüntetik. 
Az ország 50 neves személyiségéből tanácsot 

fognak alakítani, melynek az lesz a feladata, 
hogy a törvényt a mohamedán törvényeknek 
megfelelően módosítsa. A kiáltványt a törzsek 
vezetői is aláirtak. r " > 

egf szabadkai éjszakai mulatéban 
Szabadkáról jelentik a Délmagyarországnak: 

Pénteken délelőtt az egyik éjszakai mulatóban 
kettős szereimi dráma játszódott le. Jovanovics 
Velikov 22 éves közhuszár megölte Vimicsevics 
Maricát, a mulatóhely 17 éves tagját. 

A fiatal katona beleszeretett a táncosnőbe, ki 
»karfa venni a mulatóból* hogy feleségül vegye, de 

a leány egy őrmesterhez vonzódott és nem akart 
Jovanovicshoz feleségül menni. 

A közhuszár reggel 9-ig a fiatal leánynál tartóz-
kodott, majd a kaszárnyában ellopott egy tiszti 
revolvert, visszament a mulatóba és megölte sze-
relmesét. A leány azonnal meghalt, Jovanovics 
ezután mellbelőtte magát. Állapota reménytelen. 

1923 január lg. 

kon változtasson. Beszéde további részében a szer-
vezés önzetlen odaadást és fáradtságot igénylő 
munkájáról beszélt, amelyért az elismerés lelkes 
munkatársait, Plszlray százados-titkárt, bástyái 
Hollzer Tivadart, Tdbisz Imre földbirtokost, Csi-
kós Nagy József ügyvédet, Cssnky Sándor alezre-
dest és Ráca Antalt illeti. Hangsúlyozta a sjeged! 
sajtó támogatásának a fontosságát 

Lelkes ünneplésben részesitették a vacsorán 
megjelent tagok Shvoy tábornokot, aki egymaga 
alapította rpeg, hozta össze és virágoztatta fel a 
pár hónappal ezelőtt alakult Automobil Clubot. 
Az ünneplés után Csikós Nagy József emelkedett 
szólásra és azt fejtegette, hogy Shvoy tábornok 
nagyszerű szervezőképessége nélkül a munkatár-
sak hiába dolgoztak volna, inert ezt az eredményt 
nem érték volna el ennyi idő alatt. 

A klub tagjai a hajnali órákig jartö vacsorán 
a legmeghittebb hangulatban maradtak együit. 

Változatlanul fentartják 
a káreseti ét lövedelml adóalapokat 

A pénzügyminiszter rendelete 

Budapest, január 11. A pénzügyminiszter rende- " 
letet adottkí a 10.000 pengőt meg nem haladó álta-
lános kereseti és jövedelmi adóalapoknak válto-
zatlan íentartásárói. E rendeletben utal a minisz-
ter arra, hogy intézkedett már aziránt, hogy mind-
azoknak az adózóknak az adóalapja, akiknek ke-
resel! adó, illetve jövedelmi adóalapja a 6 ezer 
pengőt el nem éri, a kővetkező évre változatlanul 
fentarlassfk. Az országgyűléstől felhatalmazást kér 
arra a miniszter, hogy a változatlanul fentarihatá 
adóalap összeget 10 ezer pengőre termelhesse. 
Ezért, hogy az érdekelt adózók az adóbevallás kö-
telezettsége alól már a folyó évben is mentesek 
legyenek, elrendeli, hogy a kivető közegek mind-
azon kereseti adók és jövedelmi adó alapját, akik-
nek adóalapja a 10 ezer pengőt nem éri el, válto-
zatlanul tartsák fenn az 1020. és a következő 

évekre, hacsak az illető adózó szabályszerű adó-
bevallás csatolása mellett január végéig adóalap-
jának ujabb megállapítását nem kéri, vagy a 
hatóságok az adózót, azért mert a rendelkezésükre 
áUő adatok szerint jövedelme legalább 20 százalék-
kal túlhaladja a terhére kivetett adó alapjául 
szolgáló adójővedelmet, a megállapított határidő-
ben szabályszerű adóbevallásra fel nem szólítják. 

Azok az adózók, akiknek adóalapjuk a 6 ezer 
pengőt túlhaladja, de a 10 ezer pengőt nem éri 
cls azon esetben, ha 1028. évre jogerősen meg-
állapított adóalapot magukra nézve sérelmesnek 
tartják és ennek ujabb megállapítását kérik, ja-
nuár végéig csak c kérésüket terjesszék elö, adó-
bevallásukat pedig kivételesen utólag február vé-
géig adhatják be. 

Három és félévre ítéltek 
egy ercsi«! orvosi 

(Budapes t i t u d ó s í t ó n k t e l e f on jelen-
tése.) Székesfehérvárról jelentik: A törvényszék 
ma tárgyalta dr. Glazer Zsigmond ercsi-i orvos 
magzatclhajtási bűnügyét. A vád szerint az orvos 
elhajtotta Deisinger Jánosné leányának magzatát, 
a leány a műtét következtében meghalt. 

Dr. Gál Jenő védőbeszéde után a biróság este 
hirdette kí az ítéletet, amely szerint dr. GlazMr 
bűnösnek mondotta ki magzatelhajtásban és gon-
datlanságból okozott emberölésben é j ezért három 
cs félévi börtönre Ítéltei 

Vádlott társát, Kiss Istvánt 7 hőaapl börtönre 
Ítélte a tőrvényszék. Az Ítélet ellen mindenki 
felebbezett. 

Csipkecsempeszés miatt 
letartóztattak egy berlini 

özvegyei 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentésc.) 

Berlinből jelentik: Berlin társasági életében 
nagy feltűnést keltett Michaelis kereskedelmi 

1 tanácsos özvegyének letartóztatása. Michaelis 
i 1912-ben kártyavesztcségek miatt öngyilkos 
i lett, özvegye ekkor Meránban kézimunka-

üzletet rendezett be. A vádak szerint most in-
I nen értékes csipkéket és kézimunkákat csem-

pészett be Németországba; 

I Hungára első egyiptomi 
mérkőzéséi Vesztette 

Kairó, január 11. A Hungária első mérkő-
zését a kariói válogatott csapat ellen miuimálsi 
gólkülönbséggel 1:2 arányban elvesztette. A' 
félidőben az egyiptomiak l:0-ra vezettek, A 
Hungária gólját Kalmár lőtte. 

Ünnepi vacsoráé avali&fe fel 
a Délvidéki Automobil Club helyiségeit 

Shvoy tábornok beszéde az ufprobHémák megoldásáról és a sajtó fontosságáról 

(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 ) 
Tegnap este bocsátotta a tagok rendelkezésére 
a Délvidéki Automobil Club gyönyörű, modernül 
berendezett helyiségeit, amelyet a fáradhatatlan 
agitálással dolgozó vezetőség alig pár hónapi 
munka után mintegy varázsütésre teremtett elő. 
A klubhelyiség berendezésével az Automobil Club 
részben a hivatalos ügyek gyorsabb elintézését, 
az egyre jobban fejlődő motorsport népszerű-
sítését és a motorsport iránt érdeklődők társa-
dalmi érintkezésének elmélyítését célozza. A klub 
vezetősége, amely kellőleg nem is méltányolható 
munkát végzett, egy olyan berendezésű klubhelyi-
séget bocsátott a tagok rendelkezésére, amelyet 

az országban eddig még sehol sem rendeztek be. 
A hivatalos helyiségen kívül olvasóterem, tár-
salgó, játékterem áll a tagok rendelkezésére. 

Tegnap este a város és a vidék előkelőségeinek 
jelenlétében avatták fel a klubhelyiséget. A 150 
terítékes ünnepi vacsorán az első beszédet dr. 
Shvoy Kálmán tábornok-elnök mondotta el. Be-
szédében vázolta a motorsport fejlődését és hiva-
tását. Rámutatott arra, hogy a Délvidéki Auto-
mobil Clubnak itt* vidéken nagy missziót kell 
betölteni egyrészt azzal, hogy a tagok gazdasági 
érdekeit minden tekintetben megvédje, másrészt 
a motorsport népszerűsítése, az ui- és a közieké-
qési problémák mcsío'd'Mval a iflcniefii állanoto-

Tanuvallomások a dunai csónakázásról 
Budapest, január 11. Az Erdélyi-pőr főtárgya-

Iása pénteken a nagybeteg Fodor István lakásán 
folytatódott. A Csáki-uccai ház előtt már 10 óra-
kor hatalmas embertömeg verődött össze, hogy 
lássa a szereplőket Erdélyi Bélát azonban nem 
vezették elő a fogházból. 

Fodor Istvántól megkérdezte a kiküldött biró, 
hogy igaz-e az, hogy Erdélyi egyszer rá akarta 
fit beszélni arra, hogy vele és Forgács Annával 
menjen csónakázni a Dunára és farditsa bete a 
vizbe Annátf 

— Ez már azért is kizárt dolog — mondotta 
—, mert évek óta ágyban fekvő beteg vagyok. 
Erdélyi sohasem hivott engem csónakázni, soha-
sem kért fel arra, hogy vigyem ki csónakázni 
Forgács Annát a Dunára. 

Elmondotta még, hogy ő valóban akart bizto-
sitások kötésével foglalkozni és pénzt keresni és 
akkor jutott eszébe Erdélyi Béla, aki nagyon jó-
módú ember. Majd arról tett vallomást,. hogy 
amikor megkérdezte Erdélyitől, hogy miért vette 
feleségül Forgács Annát, Erdélyi igy felelt: 

— Imádom őti 
Egy alkalommal kijelentette előtte Erdélyi, hogy 
Annit mindent szed a kölni víztől a kokainig. 

Ezután Filó Józsefet hallgatták ki, aki azt mon-
dotta, hogy fentartja azt a vallomását, hogy Er-
délyi bele akarta fordítani Forgács Annát a Du-
nába és hogy ezt Fodor mondta neki. Fodor 
Istvánt yaüomásáía megeskették. 


