
Baier Öltét, Dsutscb Gyulát 
és a szociáldemokrata emigránsokai 

megfosztották osztrák állampolgárságuktól 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bécs-

ből jelentik: Dr. B a u e r Ottót, D e u t s c h 
Gyulát és több más külföldre menekült osztrák 
szociáldemokrata vezért megfosztottak osztrák 
állampolgárságátél. ffáes rendőrfőnöke szerdán 
irta alá az erre vonatkozó első rendeletet. Az 
első listán olyan szociáldemokrata vezérek sze-
repelnek, akik a védőrség ellenállásának leve-
rése után külföldre menekültek. 

Karlsruhe, április 4. A kislaui gyüjtőtábor-
ban ma felakasztva, holtan találták a harak-

ban M a r u m Lajos volt badeni szociáldemok-
rata belügyminisztert Marum a múl t év m á j u -
sa óta volt a gyüjlőtábor foglya. 

Seitz polgármester utóda: 
Schmitz 

Bécs, április 4. DoUfuss kancellár S c h m i t z 
szövetségi biztost nevezte ki Bécs polgármeste-
révé. A kinevezést csütörtökön hozzák nyilvá-
nosságra. 

41 és félmillió ember halt meg 
a világháború folyamán 

fiptoáih Barna professzor előadása a békeiechmkáról 

% 

— A trianoni b&eszerződé» nem azt a jog-
rendet szentesítette, amelyből a román nép év-
Századokon keresztül származott. 

A trianoni békeszerződés éppen ez-
ért inkább kiegészítésre, mint meg-

csonkításra szorul. 

Az olasz reviziós gondolat csak elvi jelentő-
segü, mert az a kiinduló pontja, hogy az em-
berek Által alkotott jogrendek nem Örökkéva-
loak. a magyar revízió ellenben gyakorlati je-
lentőségű. Az olasz megnyilatkozásokat csak 
szóbeli bátorításnak tekinthetjük, míg a ma-
gyar törekvéseknek ma mindannak szabotálá-
sában jutnak kifejezésre, amit a békeszerződé-
sek állapítottak meg. Bármilyen fá jda lmas is 
Olaszország magatartása ebben a kérdésben, ez 
nem változtathat azon a szereteten, amely Ro-
mániát Olaszországhoz fűzi. 

— Többször kifejezésre juttattuk Magyaror-
szággal szemben azt az álláspontunkat, — 
folytatta Titulescu —, hogy a l ét ország kö-
zötti megegyezés mindnyájunk érdeke és a bé-
két szolgálja. A jóviszony megvalósítása azoq-
$au lehetetlenné válik, ha ugyanakkor a hatá-
rok egváltoztatása is előtérbe kerül. A román 
határok épség« felett hármas őrség őrködik, 
az egyik jogi. a másik erkölcsi és á harmadik 
politikai természetű. 

T i t u l e s c u hosszasan foglalkozott ezután 
a Népszövetségi alapokmány 19. paragrafusá-
val. E szakasz belüj értelmében 

szerinte a revízió csak akkor vihető 
keresztül, ha ehhez az érdekelt ál-

lamok is hozzájárulnak. 

Mi pedig ezt kiáltjuk" a reviziós tábor felé: Nem, 
nem, íöna! A másik nagy biztosíték Francia , 
orszí " Magyarország azt állítja, bogv a. béke-
szerződések tárgyalásai során nem kérték kí 
Trianonban Magvarország véleményét. Ez nem 
felel meg a valóságnak, mert hiszen Magvaror-
szág kiküldöttei jelen voltak a békeértekezle-
ten és Románia onnan kivonult. Szerbiával és 
Csehszlovákiával együtt, mert kérésüket nem 
teljesítették. 

— Ami Erdély ügyét ijleti, Maniu interoel-
lációia egvenlő a néosznvazással. A kisantant 
ha j landó megegyezni v.alamennvi szomszédjá-
val. de csak a jelenletd helyzet alanián. 

Beszéde végén Titulescu irihól kitért arra, 
'mav a román határok rsorbithafatjanok", Ro-
mánia éberen őrködik drágán szerzett területe 
felett, ami tulajdonkénen román terület és 
„Magyarország azt csak bitorolta", — fejezte 
be beszédét. 

A képviselőház ezután elhatározta, hogy T i -
t u l e s c u UriIűsrywrfniszter beszédéi az egész 
országban falragászokon t e ^ é k közzé. 

Dollfuss Londonba utazik 
Bécs, április 4. Dollfuss osztrák kancellár áp-

rilis közepén Londonba készül. Utazásának hi-
vatalos okául a londoni osztrák kiállítás meg-
nyitása szolgál. A kancellárt mértékadó angol 
körök hívták meg többnapos látogatásra. 

A magyar delegáció 
Rómában 

Róma. április 4. A magyar kereskedelmi de-
legáció W i n k l e r István miniszteri tanácsos 
vezetésével szerdán este Rómába érkezett. Fo-
gadásukra a pályaudvaron megjelent a magvar 
követség, valamint az olasz külügyminisztérium 
több képviselője. 

Röhm kapitány 
a rohamosztagok parancsnoka 

Raguzában 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bel-

grádból jelentik: R ö h m kapitány, a német ro-
hamosztagosok parancsnoka kilenc német tiszt 
társaságában Raguzába érkezett, Hivatalosan 
ugy áll í t ják be Röhm kapitány út já t , mintha 
•m egyszerű turistáskodás lenne. Politikai kö-
rökben azonban az utazásnak nagy jelentőséget 
tulajdonítanak. Utalnak arra. hogy egyidejű-
leg Raguzában tartózkodik Németország bel-
grádi követe és az a német kereskedelmi dele-
gáció. amely az utóbbi időben Belgrádban a 
iiigo&cláv—német kereskedelmi szerződés meg-
kötéséről tárgyalt. 

Budapest, április 4. A Magyar Társadalom-
tudományi Társulat szerdán este a népegész-
ségügyi muzeumban ülést tartott, amelyen 
H o r v á t h Barna dr. a szegedi egyetem ta-
nára tartott érdekes előadást a béke-techniká-
ról. 

Horváth professzor a világháború taj>aszta-
lataínak, a haditechnika fejlődésének különféle 
adataiból következtetett a béke megszervezésé-
nek technikai feltételeire. A világháború 215 
milliárd aranydollárt emésztett fel, viszont az 
egész világ hadi költségvetésének egy éve 
mindössze 4 milliárd dollárra rug évenként. A 
világháború folyamán zesen 41 és félmillió 
JéJek halálozott el a földkerekségén. Ebből 1S 
millió a halálos spanyol iárvány terhére íran-
dó. A világháború sztratégiai eredménye a 
teljes katonai holtpontra iufás volt. A modem 
mechanizál ás. motorizálás, kémiai és légi h á -
ború tehát végeredményben tulhatásos eszköz-
nek bizonyult, a béke eszközei ellenben még 
nem eléggé hatásosak. 

Előadásában behatóan ismertette egyes álla-

Légi forgalom 
Bukarest ¿s Temesvár 

között 
Bukarest, április 4. Bukarest tanácsa elhatá-

rozta, hogv Temesvár és Bukarest között légi-
vonalat állit fel. Bukarest három utasszállító 
repülőgépet vásárol. A vonalat még ezév tava-
szán átadják a forgalomnak. 

A Budai 11 győzelme 
Amsterdamban 

Amszterdam, április 4. A Budai II csapata 
szerdán Amszterdam válogatott csapatóval 
mérkőzött és 3:2 arányban győzött. A félidő 2:0 
volt az amszterdami csapat javára. A mérkő-
zés mintegy hatezer főnyi közönsége nagy lel-
kesedéssel ünnepelte a magyar csapatot 

ft román diákok tüntetése 
Duca gyilkosa mellett 

Herkulesfíirdő, április 4. A román diákkon-
gresszus záróülésén megdöbbentő incidens tör-
tént. Amikor az egyik szónok D u c a minisz-
terelnök gyilkosáról, C o n s t a n t i n e s c u 
diákról emlékezett me£, a kongresszus résztve-
vői 80—1Q0 kormányparti diákot kivéve, — fel-
állva éljenezték a gyilkos diákot. Az eset poli-
tikai körökben kinos megdöbbenést keltett. 

mok hivatalos leszerelési tervezeteit és az ellen-
őrzés fontosságának egyre növekvő felismeré-
séről arra kövekezteteit, hogy a hatásos béke-
szervezés, amely ellenőrző es végrehajtó szer-
vet kiván, az állami szuverénitást végered-
ményben mintegy kizárja. Az igazságos béke 
méltányos és jogos igények kielégítésére való-
ságos jogalkotó szervezetet követelt. A béke-
technika világosan muta t ja , hogy nincs szerve-
zett béke csorbítatlan szuverénitás mellett és 
hogy a korlátlan szuverénitást a béke hatásos 
szervezésében százszázalékig fenntartani nem 
lehet, viszont ha az ügy intézése a valóságban 
kikerül az egyes államok fennhatósága alól, ez 
csaknem teljes egészében nemzetkőzi üggyé vá-
lik. 

Horváth professzor azzal fedezte be előadását, 
hogy a népek a ma még fennálló akadályok 
ellenére egvre növekvő vággyal óhaj t ják az 
igazságos békét, hiszen, mint Hindenburg talá-
lóan jegvezte meg: „Aki a háborút ismerj, az 
a békét kiván ja". 

Insull bankár a hánai 
nemzetközi bírósághoz 

fordul 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) 

Athénből jelentik: I n s u 11 bankár ügyvédei a 
hágai döntőbíróság elé aka r j ák vinni védencük 
istambuli letartóztatásának ügyét. Azt állítják, 
hogy Törökország megsértette a nemzetközi jo-
got, amikor erőszakkal elhurcolta a „Maotis" 
fedélzetéről Insullt. A görög kormány ugy lát-
szik, szabad folyást enged a dolgoknak. 

Insullt rendőrcsapat őrzi az istambuli gyűj-
tőfogházban. az egykori pénzkirály költséges 
menekülési kísérlete során az utolsó fillérjét is 
elköltötte, ugy hogy Istambuli szállodaszámlá-
ját sem tudta kifizetni. Londoni barátaitól táv-
iratilag 2 ezer fontsterlinget kért. 

Hansi Miese meghalt 
Bécs, április 4. Hansi N i e s e , az ismert ki-

váló bécsi színésznő s®erda este tüdővfcenyő-
ben hirtelen megha l t A művésznő este beves 
rohamot kapott, orvosa elrendelte, hoOT szana-
tóriumba vigyék, de útközben meghalt. Hansi 
Niese férje, a magyar származású J a r n ó Jó-
zsef színigazgató néhány évvel ezelőtt hal t 
meg-

Ha panassa, 
reUlamúcMfa van. fordulton 
Közvetlenül a lcladó&lvalal-
Oox, levelezőlap vagy telefon 
utján 


