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Codos és Rossi ünneplése 
Párisban 

Paris, augusztus 16. Codos és Rossi repülő-
gépe, amelyet 7 repülőgép ki sért, szerdán dél-
után átrepült Páris felett. A város különbőző 
pontjain óriási embertömeg várta a világrekor-
der repülőket és megjelenésükkor lelkes ünnep-
léssel üdvözölte. A repülőgépek Le-Bourgetben 
szállottak le. Itt Daladier miniszterelnökkel 
ftz élén hatalmas tömeg fogadta őket. A párisi 
Városházán ünnepélyes fogadást rendeztek a 
repülők tiszteletére, amelynek során Páris vá-
ros nagy érmével tüntették ki a pilótákat 

Lukachich alfábornaqy 
sajtópöre az októberi torra-

dalom körül 
Szepesay altábornagy tanúvallomása 
Budapest, augusztus 16. Lukachich Géza al-

tábornagy — mint ismeretes — nemrégiben 
sajtópert indított Pázmándu Dénes hírlapíró 
ellen, aki az egyik déli lapban az altábornagy 
emlékirataival foglalkozott. Többek között azt 
irta, hogy Lukachich kellő eréllyel megakadá-
lyozhatta volna a forradalom kitörését. A saj-
tópert szerdán tárgyalta folytatólagosan a bu-
dapesti törvényszék 7\5re/ci/-tanácsa. 

A törvényszék szerdán elsőnek Szepessy Nán-

"lallgatta 
dolgairól 

vallomást Szepessy azt vallotta, hogy a hon-
véd tan ezred, mint karhatalmi csapatot Bu-
dapestre rendelték és ennek az ezrednek ő volt 
a parancsnoka. Amikor felment az akkori rend-
őrfőkapitányhoz, a főkapitány figyelmeztette, 
hogy a honvéd ezredeknel lázítottak a rendőrök 

A törvényszék szerdán elsőnek Szepessy Nán-
dor nyugalmazott altábornagyot hallgatta ki, 
Lukachich 1918 októberében viselt dolgairól tett 

ellen. A vizsgálat azt állapította meg, hogy a 
rendőrlegénység zúgolódott, mert a lánchíd' 
csatánál fegyvert kellett használnia. Az ezred-
nél ekkor már más lázító eset is előfordult. 
Egy főhadnagy arra Iázitotta a 
hogy ne engedelmeskedjék a fellebbvalóknak. 

Az altábornagy ezután arról vallott, hogy ok-
tóber 30-án parancsot kapott, hogy fogja el 
két zászlóaljjal a katonatanácsot El is fogtak 
25—30 katonai és polgári személyt. Este már 
tüntetésről szállongtak hírek, majd arról jött 
parancs, hogy meg kell támadni a Lobkowitz-
laktanvát. A' helyzet ekkor már kritikus volt, 
felment Lukachichhoz, hogy személyesen vegye 
át a parancsot a laktanya megtámadására. Lu-
kachich azt a parancsot adta, — vallotta ezután 
Szepessy — h o g y vonuljak vissza, a karhata-
lomnak nem szabad lenni sehol. Azt tudom 
— mondotta —, hogy ekkor már a legénység 
teljesen megbízhatatlan volt. 

— Ha idejében vette volna Lukachich a pa-
rancsnokságot — vallotta Szepessy —, hiszem, 
még sikerüli volna a forradalom megakadá-
lyozása. de 26-ika után ez már nem vol' lehet-
séges, 31-ike után pedig egyáltalán nem vol-
tak megbízhatók a katonák, később pedig a tar-
talékos tisztek is szétszéledtek 

Az altábornagy ezután érdekesen mondotta 
el a forradalom kitörésének történetét. Luka-
chich futasitotta őt, hogy lőni nem szabad. Az 
elnök'ezután megkérdezte a tanút, hogy ő lö-
vetett volna-e akkor a király és József főher-
ceg egyenes parancsa ellenére? 

— Ha ugy láttam volna, hogy az ország ér-
deke megkívánja, akkor én mindenki paran-
csa ellenére lövettem volna — válaszolta az al-
tábornagy. A kijelentését az elnök és a tanács 
tagjai élénk fejbólintásokkal kisérték. 

A bíróság az altábornagy kihallgatása után 
elrendelte gróf Hadik János, Friedrich István 
és Bartha Albert megidézését. 

Gandhi „mindhalálig tartó" böjtöt kezdett 
London, augusztus 16. Gandhi a póónai bör-

tönben megkezdte mindhalálig tartó böjtőlését. 
A Mahatmát a legutóbbi bombayi rend tör vény 
alapján egyesztendei börtönre ítélték és azóta 
mint közönséges fogoly tölti büntetését. Gandhi 
most kérte, hogy részesítsék továbbra i* azok-
ban a kiváltságokban, amelyeket régebben, 
mint politikai fogoly élvezett. Különösen amiatt 
panaszkodott, hogy legutóbb nem tudta eljut-
tatni cikkeit az indiai nemzeti sajtóhoz. Kéré-
sét nem teljesítették, mire Mahatma megkezd-

te utolsó böjtjét és kijelentette: „Inkább haljak 
meg. minthoay ne tudjam folytatni munká-
mat. ami drágább nekem az életemnél". 

Ez most már a harmadik böjt, amelyet a Ma-

liinak azt ajánlotta, hogy bizonyos féltételek 
mellett megkönnyítik az érinthetetlenek ügyé-
ben folytatott küzdelmét. A Maha tma még nem 
válaszolt 

Osiromállapoi Dublinban 
Dublin, augusztus 16. Az ír fővárosban éj-

fél óta ostromállapot van. A rendőrök az ucca-
kon megállítják a gyanús elemeket és fegyve-
rek után kutatnak. A rendőröknek jogukban 
áll mindenkit igazolásra szólítani, tiltott egye-
sületekhez való tartozás is kihágás. A haditör-
vényszéket rendkívüli felhatalmazásokkal lát-
ták el, a rögtönitélő bíróságoknak a halálos 
Ítélet kimondása mellett jogukban áll botbün-

tetést is alkalmazni. A vidéki városokban is 
lázas tevékenysége^ folytatnak a rendőrségek. 
Mindenfelé házkutatásokat tartanak fegyverek 
után. A minisztertanácson szóba került a kék-
ingesek szövetségének betiltása is, erre azon-
ban nem került sor, mert O'Duffv tábornok, 
hogy a kormánynak ne adjon indokot a betil-
tásra, lefújta » t*rw*z*tt emlékünnepélyek 
megtartását. 

Amerika ultimátumot nyuitott át 
a buzakonferenciának 

London, augusztus 16. A világgazdasági kon-
ferenciával kapcsolatosan tartott huzakonferen-
ciát augusztus 21-én folytat ják. A konferencián 
31 állam képviselteti magát. A négy tengeren-
túli állam egyezménytervezetet terjeszt a kon-
ferencia elé, amelynek lényege az, hogy két 
éven keresztül 15 százalékkal csökkentik búzá-
val bevttett területeiket, abban az esetben, ha 
a fogyasztó államok maguk részéről kötelezett-
séget "vállalnak, hogy a búzával bevetett terü-
letet országaikban nem gyarapítják és a búza-
fogyasztást előmozdítják. A fogyasztó államok-
nak továbbá kötelezni kell magukat arra is, 
hogy a búzaeladást nem terhelik szállítási díj-
emelésekkel és olyan gazdasági politikát foly-
tatnak, amely lehetőve teszi, hogy a búzael-
adást egész évben az árhullámzásra való tekin-
tet nélkül kedvezően befolyásolják. 

Washingtonból érkezett jelentés szerint Wal-
lace földmüvelésügyi miniszter kijelentette, 
hogy az amerikai kormány abban az esetben, 
ha a londoni buzakonferencia H-ig nem mutat 
fel kézzel fogható eredményt és nem kőt nem-
zetkőzi buzaegyezményt, erélyes rendszabályo-
kat léptet életbe. Nevezetesen: az Egyesült Ál-
lamok búzával bevetett területeinek csökkenté-
se lényegesen kevesebb lesz, mint az a csökken-
tés, amelyet a nemzetközi buzaegyezménv 
megkötése esetén léptetnének életbe, továbbá 
az amerikai farmerek anyagi támogatást kap-

ra 

nak a kormánytól, hogy fogyasztóképességüket 
fenntarthassák és végül a tengerentúli export-

szánt gabonakészleteket, amelyek jelenleg a 
Csendes óceán kikötőiben vannak beraktároz-
va, a legsürgősebben exportálják, még pedig a 
távol keleti országokba. 

Teljes erővel folynak a 
Dóm-téri Ember tragédiája 

próbái 
Szerdán megérkezett a színészek első 

csoportja 

(A Délmagyarország munkatársától.) Teljes 

erővel folynak a szegedi szabadtéri előadások 

próbál. Most már nemcsak a Mars-téri lakta-

nya udvarán folyik a munka, hanem a színház-

ban is. Az előadásban résztvevő hőnvédszáza-

dok két hete gyakorolják Az ember tragédiája 

tömegjeleneteit, míg szerdán délben Budapest-

ről autóbuszon megérkezett a magánszereplő 

színészek első csoportja, valamint az előadás-

ban résztvevő tánccsoport is. 

A színészek azonnal próbát tartottak a szín-
házban, még egyszer fixirozták a feladatokat, 
hogy az éjjel-nappali színpadi munkát ne za-
varja semmi. Á színpadi munka lázas erővel és 
nagy ambícióval folyik, ugy, hogy mire felépi-
tik a Dóm-téren, a fogadalmi templom előtt a 
színpadot és az emelvényeket, már minden ké-
szen áll az előadásra. Amint a Dóm-téri épít-
kezéssel készen lesznek, az előadás összes sze-
replője kivonul a térre és éjjeli munkával han-
golják össze a magánszereplőknek és a tömeg-
jelenetek századainak munkáját. Gondoskodás 
történt a világitási effektusok gondos előkészí-
tésére is, ugy hogy hétfőtől kezdve teljes sza-
badtéri keretben tartják meg a zárt főpróbákat, 

Szerdán értesítés érkezett a játékok rendező-
ségéhez, hogy a budapesti filharmonikus zene-
kar már elkészült a 30-i monstre hangverseny 
előkészületeivel, D o h n á n y i Ernő es K o-
dá 1 v Zoltán zenekara teliesen kidolgozva és 
felkészülten várja a szegedi előadást. 

A fogadalmi templom 
fűtőberendezése 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délután a fogadalmi templom fűtőberen-
dezésének elkészítéséről tárgyalt a belvárosi 
római katolikus egyházközség elnöksége. Az ér-
tekezleten nem döntöttek, mert még nem végle-
ges, hogy villany, vagy gőzfűtés lesz-e a fo-
gadalmi'templomban. A villanyfütés elkészí-
tése olcsóbb, de az egyházközség elnöksége túl-
sóknak találja a fűtéshez szükséges villanyáram 
egységárát. A légszeszgyár 10 fillérért számí-
taná a templom fűtéséhez a villany egységárat 
és az egyházközség számítása szerint a temp-
lom fűtése igy évente 3000 pengőbe kerülne. 
Ennyire azonban nincs fedezete az egyházköz-
ségnek és ezért most arra kérték a légszesz-
gyár igazgatóságát, hogy éppen ugy, mint a 
közmüveknél, a templom fűtéséhez szükséges 
villanyáramot is 8 fillérért számítsa. Ha a 

légszeszgyár teljesiti a kérelmet, akkor való-
színűleg villanyfütést alkalmaznak a fogadal-
mi templomban, ha azonban nem sikerül a 
megegyezés, akkor valószínű, hogy a drágább 
kiállítású, de olcsóbb üzemanyaggal ellátható 
gőzfűtést rendezik be. 

A légszeszgyár szegedi igazgatósága a belvá-

rosi egyházközség kérelmét a központi igazgn 
tóság elé terjesztette, ahol pár napon belül 
döntenek a kerdésben. AZ egyházközség vezető-
sége most bevárja a gázgyár válaszát, a képvi-
selőtestület szombaton délután ül össze, hogy 
eldöntse, melyik pályázót bízzák meg a 
templomi fűtőberendezés elkészítésével. 

A z i d ő 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Felhős, egyelőre még meleg idő, tfiib he-
lyüli zivatarok, esők. 


