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Brszágl tartózkodása a biatorbágyi merénylet 
kőzött. Még rejtélyesebbé teszi Riesen szerepét 
agy 17 éves fiatal bécsi leánynak az eltűnése. A 
leány már régebben teljesen Riesen hatalmába 
került és Riesen beismerése szerint szeptember 
11. és 12-én vele együtt Biatorbágy közelében tar-
tózkodott, azonban tagadja, hogy tudott volna 
valamit a merényletről. 

A vizsgálat megállapította, hogy Riesen és a 
leány szeptember 12-én este közvetlenül a me-

rénylet előtt a budapesti gyorsvonattal Bécsbe 
érkezett és szállóban vett ki szobát. Szeptember 
13-án együtt távoztak a szállodából, a leánynak 
azóta nyoma veszett Riesen szinte szökésszcrüen 
hagyta el a szállodát, számláját sem fizette ki 
és Leobenbe utazott, a leány azonban nem került 
elő. Nem tarfják lehetetlennek, hogy a leány tanuja 
volt a merénvlet előkészületeinek és ezért Riesen 
ellelte láb alól. 

Kedden déluíán a betevők rohanták meg 
a pesti bankokat 

Ellenőrizhetetlen hírek az aranypengő értéknövekedéséről — Cáfol a kormány 

( 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 en-
tése . ) Kedden délután egészein szokatlan rön In. 
dult meg a postatakarékpénztár, a keleti és nyu-
gati pályaudvar postahivatalai es egyes bankok 
pénz;áral ellen. Minden megszokott rőnnel szem-
ben ezúttal a betevők rohanták meg ezeket az in-
tézményeket és valóságos tömegek torlódtak össze 
a pénztárak előtt Mindenki a pénzét akarta be-
tétként elheljeznl. 

A betételhelyezés láza egy eddig ellenőrizhe-
tetlen forrású hir következménye volt. Ez a hir 
arról szólt, hogy a kormány ázsiói fog megálla-
pítani a pengő és az aranypengő közölt. Miután 
pedig a betéteket mint ismeretes, aranypengő-
ként kezelik, a közönség csekken és betétköny-
veken helyezett el olyan összeget, amelyeket fel 
tudott hajtani, vagy amelyeket a bankzárlat óta 
otthon tezauráltak. 

A helyzet egyes pénztáraknál olyan volt. hogy 
• rend fentartására rendőröket bellett kivezé-
nyelni. A legérdekesebb volt a helyzet a posta-
takarékpénztár Hold-uccai központjánál, ahol meg 
kelleti hosszabbítani a pénztári órákat hogy a 

tisztviselők a jelentkező betéteket elfogadják. Vé-
gül is 7 óráig a tisztviselők a betétkönyveket 
nem tudták kiállítani és ezért kihirdették, hogy 
csak a régi betétkönyvekre fogadnak el u j belé. 
teket A Nemzeti Bankhoz még este is érkeztek 
autók, amelyeken külőnbőző bankok egyenruhás 
altisztjei hozták be a bankokba a délután folya-
mán elhelyezett pénzt. Ezt az összeget a szakértők 
több, mint egymillió pengőre becsülik és azt 
mondják, hogy a betevők legnagyobbb része a 
bankzárlat után vette ki pénzét a bankokból. 

Az esti órákban a kormány kommünikét adott 
ki, amelyben a leghatározoltabban cáfolj) azokat 
a híreket, amelyek a pengő és az aranypcngő kö-
zötti árfolyamkülönbség megállapításáról szóllak. 
A kormány kommünikéje a kővetkező: 

»A fővárosban olyan hirek terjedtek el, hogy a 
Magjar Nemzeti Bank a napokban különbözetet 
fog megállapítani a pengő és az aranypengő közt. 
Illetékes helyről felhatalmazták a Magyar Távirati 
Irodát annak közlésére, hogy ezek a híresztelések 
minden alapot nélkülöznek* 

Bethlen István megrágalmazása cimén 
ismét nyolchónapi fogházra ítélték dr. Lusztig Gézát 

lllaki okok miatt ui tárgyalást tartott a gyulai törvényszék 
(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 ) 

A gyulai törvényszék Ungváry-tanácsa kedden fog-
lalkozott másodszor gróf Bethlen István volt mi-
niszterelnöknek dr. Lusztig Géza ellen inditott 
snjtóperével. Elsőizben a biróság az ügyvédet 8 
hónapi fogházra itélte, ezt oz Ítéletet a szegedi 
tábla alaki okok miatt megsemmisítette. Dr. Lusz-
tig Géza cikkéből az ügyészség főleg a kővetkező 
részt inkriminálta; 

»Ar az elvi vita, amely Páneurópa eszméje körül 
lepergett, bennünket csak közvetve érdekel. Annál 
Inkább foglnlkoztat valamennyiünket az aggasztó 
kérdés mit keretet BMhlrn Genfben? Hozzászok-
tunk ahoz, hogy a miniszterelnök az országgal nem 
közli gondolatait. Igy azután akadtak egyesek, 
akik fordított szfinksznek nevezik, mert vélemé-
nyük szerint olyan titkot hallgat el, ami n incs . . . 
Kézenfekvő dolog, hogy egy parányi ország mi-
niszterelnöke a genfi boszorkánykonyha üstje mel-
lett csak a maga pecsenyéjét óhajtja megsüln i . . . 
Akár hoz Bethlen, akár nem. mjidég visz vala. 
mll. Egy keveset az ország vagyonából, amelyet 
ha kell," nem lesz res| e|zálog<>*|fanl s egy keveset 
a* ország becsületéből, amelyei ha kelt, nem rest 
megtépázni.« 

Fellil-'ően 

a 

I 

O L C S O 
bérleiszelvények, 15 és 25 lapos füzetekben 

válthatók a Belvárosi Mozi Irodáiéban 

Ora, ékszer S í 
lordtil|on bizalommal 131 

Tóth óráshoz 
Kényelmes ABC beszerzés. 3-12 havi részlel. 

Férfi kalapok 
rendkívül olcsó árakon 373 

Pollik Testvéreknél 
Cswkonlcs 'U. á s F « k e t e * a a » u . s a r o k . 

Az iratok ismertetése után a vádlott kijelen-
tette, hogy nem érzi bűnösnek magát, mert a 
miniszterelnököt személyében sérteni nem akarta, 
csupán bírálatot gyakorolt. Dr. Tompa Gyula 
ügyészségi elnök a miniszterelnök e'rdemeiről be-
szélt és kijelentette, hogy Bethlent cssk az utókor 
fogji tudni etékelnl. 

Dr. Burger Béla védőbeszédében többek között 
ezeket mondotta : 

— Ezt a bünpert a rendkívül szigorú elsőbirói 
ítélet tette politikai ^ünperré. A magyar kőzvéle 
mény nem az ügyészi kérdéseket tette fel, hanem 
azt kérdezte, mit "csinált Bethlen és ld lesz ezekért 
felelős. Egyelőre nem tart vádbeszédet a mlciisz. 
terelnök felett, hanem csak azt kutatja, hogy 
a közlemény tullépi-e a jogos kritika határát. 
Nézete szerint Bethlennek nem letl volna szabiid 
a bírósághoz fordulnia addig, amig nincs esküdt, 
bíróság, mert az nemcsak a vádlóit, han?m n sír-
lett felett fs Hélkeriie'elt volna. Utalt arra, hogy 
a hágai egyezmény után a kormány világgá kür-
tölte azt a sikerét, hogy a külföldi ellenőrzés 
alól felszabadult a magyar pénzügy' világ. Ezt kö-
vette azonban a kiadási tételek néhány százmilliős 
emelkedése. A külföldi kölcsönt egyes szakem-
berek a gazdasági élet rákfenéjének tekintik, mert 
ez -sak a kormányoknak ad injekciót de a bajo-
kat nem szünteti meg. Felmentést kért ezért. 

A biróság ezután Dr. Lusztig Gézára újból 8 

hónapi fogházbüntetést szabott ki. 

Öngyilkos lett 
egy 76 éves öregasszony 

(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 ) 
Kedden éjszaka Dorozsmán öngyilkosságot köve-
tett el egy 76 éves öregasszony. Kálmán Jánosné 
76 esztendős főldmivesasszony régóta panaszko-
dott ismerőseinek, hogy megunta hosszura nyúlt 
életét és szívesen végét vetné. Kedden éjszaka 
azután megvalósította tervét. Kiosont a pajtába, 
ott nyakába dobolt egy kötelet es azzal lelakást, 
tolta magát a püjia gerendájára. Mire hozzátar-
tozói rátaláltak, már halott volt. A kiszállott rend-
őri bizottság kétségtelenül megállapította az ön-
gyilkosság tényét m i r e az ügyészség megadta a 
temetési engedélyt 

II trachoma-bizottság 
elfogadta a főorvosi hivatal 

védekezési tervezetét 
(A Délmaggarország munkatársától'.) Részletesen beszá. 

molt a Délmagyarország a trachoma veszedelmes ter. 
jedéséről. Különösen a tanyavilágban terjed nagy mér. 
tékben ez a vesszedelmes szembetegség, amelynek le. 
küzdésére a főorvosi hivatal most tervezetet dolgozott kl 
és azt a trachoma-bizottság keddi ülése elé terjesztette. 
A bizottság teljes egészében magáévá tette a főorvosi 
hivatal előterjesztéseit, amely a népjóléti minisztérium 
ismeretes leiratával szemben azt kívánja, hogy a tanyai 
trachomásokat ne a tanítók és a tanttónSk gyógykezel-

jék, hanem erre a fontos munkára alkalmazzon a város 
tiz szigorlóorvost, havi 250 pengő fizetéssel és erre g 
célra 19.000 pengőt állítson be a költségvetésbe. A 
főorvosi hivatal szerint a trachomát ilyen módon két év 
alatt le lehetne küzdeni. 

A bizottság határozatának megfelelően a szeptemberi 
közgyűlésen dr. Meskó Zoltán tábornok-orvos arra fogja 
kérni a törvényhatósági bizottságot, hogy az eredeti-
leg kért 19.000 pengőt szavazza meg a trachoma sikeres 
leküzdésse érdekében. 

As idő 
BUDAPEST: A Meteorologtal Intézet jelenti este 10 

órakor: Hazánkban ma is csak 10—13 fokig emelkedett a 

hómérstklet és sok helyen voltak kisebb esők. 

Prognózis: Hűvös idS, élénk légáramlás és kalönósen 

délen további esők. 

Minden külön értesítés helyett! 

Pető Ernőné szül Krausz Zseni 
ugy a maga, min! gyermekei és az 
összes rokonság nevében fájdalommal 
tudatja, hogy 

Pető Ernő 
a legjobb férj, apa, nagyapa és rokon, 

életének 69, bo'dog házasságának 36-lk 

évében váratlanul elhunyt 

Temetése f. hó 23-ikán délután 4 
órakor lesz a zsidó lemetó cinlermé-

bői. 

Petii László Flelschbacker Sarnuné 
Pető Rózsi 0r. Petii flrmln 

férj. Oysválíl LáSílÓPé tostváret. 
Pe'ö i'vörsv _ 
Petii Ferenc Krausz Simonné 

gyermekei. KöföS í lfterl 

Ozsvá'h László Dr. Pe 0 írminné 
T»Í«. Flalschtiscker Samu 

P e t i LáS7lÓné eójor»i <• .ógornöl 

sz. Wolf Lili 
menye. 

Petó Mariska 
onekijt. 

és a gyászoló rokonság. 

Külön villamoskocsi '/« 4 órakor Indul 
a Dugonics-térről. 405 

A Központi Tejcsarnok igaz-

gatósága, felügyelőbizottsága és 

tisztviselőkara mély megilletődés-

sel jelenti, hogy 

Pető Ernő ur 
vállalatunk alapító és igazgató-

sági tagja váratlanul elhunyt. 

Emlékét kegyelettel őrizzük! 
413 


