
g Péntek : • P E S T I N A P L Ó 1920. március 5T 

Az Qgyész vádbeszéde — Erzberger ellen 

Klauswitz első államügyész vádbeszéde során 
kijelentette, hogy a Hertling-esetet kikapcsolja. 
Gróf Bertling meghalt és most nem lehet bebizo-
nyítani, vájjon jogosan vádolta-e Erzbergert va-
lótlan dolgok állításával. A belga kérdésre vonat-
kozó esetet szintén ki kell kapcsolni, mert ennek 
a megvitatása a pörös felekkel való megegyezés 
alapján ejiöaradt. Az is kétes, vájjon Helfferichet 
meg "kell-e büntetni, s amiért önvédelemből csele-
kedett. A Posban-esetre nézve, amelyben Erzber-
ger eskü alatti vallomása teljesen ellentétben áll 
azokkal a vallomásaival, amelyeket nem eskü alatt 
tett, az államügyészség kijelentette, hogy a vádlott 
bebizonyította álláspontjának igazságát. Arra az 
esetre nézve, amelyben Erzberger vádolta Heldé-
ri ebet, hogy ő volt a legkönnyelmübb pénzügymi-
niszter, mert nem gondoskodott háborús adókról, 
az ügyész Spaha vallomására támaszkodik. 

Az államügyész igy folytatta beszédét: Ezeket 
az adatokat Helfferich ismét valótlanoknak mon-
dotta. A főtárgyalás során Erzberger a Deutsche 
Allgemeine Zeitungban közölt adatait kissé korlá-
tozta, mert nem állította többé, hogy Bethmann-
'Hollwegtól kapott megbízást a bécsi útra s azon-
kívül kijelentette, hogy Bergentől hallotta, hogy a 
kormány kívánatosnak tartaná, ha Bécsbe utaznék. 
Erzberger elismerte azt is, hogy bécsi ú t já ra más 
okok voltak irányadók. Mit szól ehhez Bethmann? 
Határozottan tagadja, mintha ő adott volna meg-
bizást Erzbergernek a bécsi útra, s azt is tagadja, 
mintha Erzbergernek azt mondta volna, hogy kérje 
elő a külügyi hivatalban a Czernin-féle jelentést. 
Fennmarad tehát annak lehetősége, hogy Bergen 
a maga jószántából mutatta meg Erzbergernek a 
jelentést Ezt nem teszem fel, mondotta az állam-

ügyész, mert Bergen sokkal lelkiismeretesebb tiszt_ 
viselő, hanem inkább bizonyítottnak látom, hogy 
Erzberger más uton jutott hozzá a külügyi hiva-
talban Czernin jelentéséhez. Az államügyészség e 
pontban is bizonyítottnak látja a vádlott állítását. 

A buvárhajóharc felet t i akció tekintetében az 
államügyész a r r a a meggyőződésre jut, hogy Helffe-
rich állítása sok tekintetben igaznak bizonyult. Az 
államügyész; tagadja továbbá, hogy a békerezolució 
után Erzberger magatartása a kormánnyal: szem-
ben nem volt becsületes. Az államügyész megjegy-
zi végül, hogy az államügyészség ugy látja, hogy 
a Kiagámvádló részéről bizonyos valótlanság állott 
fenn. 

Az ügyész azután át tért a közönséges dsnun-
ciálás szemrehányására, amelyet bizonyítottnak 
tart. A kiszabandó büntetés indokolására áttérve, 
kj.j«:-lenti, hogy a vádlott kétségtelenül bántani és 
sérteni akart. Ez a kijelentés azonban netm akarja 
elvitatni, hogy a vádlottat oly indokok vezették, 
amelyek elsősorban önzetlenek voltak. Az állam-
ügyészség -mégis kénytelen az elitéiért javasolni, 
T-Vsintetbe kell azonban vennünk, hogy 

a vádlottnak nagyrészben sikerült a bizo-
nyítást, 

noha sok súlyos vádat nem tudott igazolni. E'hez 
jcuiil, hogy a magánvádló is sokszor súlyosan meg-
sértette a vádlottat. 

A főállamügyész a bizonyítási el járás eredmé-
nyének méltatása után a bimtetőtörvénykönyv 185. 
és 188. sznkaszába ütköző becsületsértés címén 
kérte dr. Helfferichet bűnösnek kimondani és azt 
javasolta, hogy 300 márka pénzbüntetésre, az íté-
let közzétételére, valamint a sértő röpiratok, illet-
ve az azok készítésére használt lemezek és mai-
ricák megsemmisítésére itédjék. 

Ezután dr. Altsberg védő szólal lek 
w w » i » w » w i • • • . . M . W «HI . ...IHHK •> . m u u » » . « 
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Mint. bécsi tudosjfcftiE Jelenti, Angliának u j 
washingtoni kövese, Sir Aucklarjd Geddes, a 
„Chicago Tiribtthe londoni tudósítója előtt érdekes 
nyilatkozatot te t t Angliáinak a béke kérdéseben 
elfoglalt • álláspontjáról. Geddesr szerint 

Anglia képviselője az entente-tanácsbaa 
Németország anyagi támogatását lógja 

követelni, 

mert enélkül Németország soha nem fog tudni 
talpraállni. Németországnak nagyobb kölcsönt kell 
adni iparának újjászervezésére. 

Páriái jelentés ezesriat az enteintetanác&bani 
mindjobban érvényesül Anglia álláspontja, amelyet 
elsősorban Nitti olasz miniszterelnök teljesein 
magáévá tet t . 

Mint a „Pet i t Pár is ién" jelenti, -a legfelsőbb 
fianács egyhangúlag kimondta, hogy 

csak közös nemzetközi akcióval lehet a 
mai viszonyokat jelentékenyen megjavítani. 

Meg kell fontolni, hogy a szövetségeseknek a 
világpiacon való versengése további áretnelkedé-
seket idéz elő. Arról is tárgyalnak, hogy nemzet-
közi szervezetet alakítanak, amely a szövetségesek 
által közösen vásárolt árukat kezelné. Lloyd 
George rámutatott, azokra az óriási tartalékokra, 
amelyek Oroszországban fölhalmozva vannak és 
ajánlotta, hogy főképen gabonát Oroszországból 
szerezzenek a szövetségesek. 

A 'legfelsőbb tanács londoni tanácskozása vé-
get ért. Nitti olasz miniszterelnök holnap haza-
utazik és Parisban, csak rövid időre szakítja meg i 
ú t j á t Több miniszter és más személyiség szintén 
elutazik. 

A legfelsőbb tanács legközelebbi összejővefcte, 
talán 'Párisban vagy Londonban les:. Az érdeklő-
dés középpontjúb.m a pénzügyi és gazdasági dön-
tések állanak, amelyeket manifesztumban foglaltak 
össze. Ezt a manifesztumot c.'ak akkor hozzák 
nyilvánossáigra, ha Millerand is hozzájárul. A ma-
nifesztum igen hosszú és két főrészből áll. Egyik 
része az európai államokhoz intézett áUu'ános ta-
nácsokból áll és töréhelni i meg politikai jellege 
van. A második rész, amelyben egyes pénzügyi 
és gazdasági kérdéseket részletesen tárgyalnak, 
döntéseket tartalmaz a váltóártolyamok és a szál-

litásügy kérdéséről. A párisi lápok londoni tudó-
sítói részleteket közölnek a manifesztum tartal-
mából, 'amelyet Icgjol t-poi a Iindoni Evening 
Standard foglalt össze és amely látszólag hiteles 
forrásból származik. 

E tudósítás szerint az első rész javateofja^ 
1. Hogy nagyobb mennyiségű nyersanya-, 

got szállítsanak Németországnak, 

2. hogy a szövetségesek segítsenek Né-
metország ujjáteremtésében, mert ez egész 
Európára nézve fontor 

3. hogy Franciaország és "Bolgium el-
pusztított vidékeinek fölépítése és termé-
kenynyé tétele nemzetközi ne pedig nem-
zeii kérdésként kezeltessék1 és aibblan ae 
össaels szövetségeisek vegyenek részt, 

4. hogy Európa gazdasági egyensúlya 
nem tekinthető addig helyreállítottnak, 
amíg Németország és Franciaország nem 
jutott abba a helyzetbe, hogy ipari életét 
ugy folytassa, mint a háború előtt 

A második rész legfontosabb döntései a követ-
kezők: 1. Vissza kell térni az árucsere rendszerére 
azokkal az országokkal szemben, amelyeknek a va-
lutája megrendült, 2. közös alapokat kell teremteni 
az európai államok egymásközti viszonyának ren-
dezésére, 3. különböző nemzetközi intézkedések a 
váltóárfolyamok megszilárdítására, 4. fontös taná-
csok a vizierő gazdaságos kihasználására. 

A tudósítók hozzáteszik, hogy ez a kivonat csak 
lialvány képe annak a nagyszabású műnek, ame-
lyet a londoni értekezlet pénzügyi és gazdasági 
szakértői megalapoztak és 

hivatva van arra, hogy a drága árak köz-
vetlen csökkenjenek 

és hogy Európa ipari cs gazdasági életének uj fel-
lendülését legye lehetővé. 

A szövetségesek legfőbb tanácsa, amely feb-
ruár 12-ike óta Londonban tanácskozott és amely 
— mint fent már megírtuk — tegnap este tar-
totta Londonban utolsó ülését, elhatározta, hogy 
csütörtökön Rómába utazik, ahol a további tanács-
kozásokat tartják. A londoni konferencia „a külügy-
miniszterek értekezlete" elnevezés alatt továbbra 
is Londonban ülésezik ós foglalkozik a török béke-
szerződéssel. 

Beszél i 
Csengery 

A megszállott 
f három e 
V 

— Fentartjuk mind 
temünket — Frakkok állami 

számlára 

(Saját tudósítónktól.) A Hungária-szállóbeli 
lakásán kerestük fel dr. Csengery Játios kolozsvári 
egyetemi tanárt , az erdélyi közélet egyik legki-
magaslóbb alakját, hogy néhány uj adatot tud , 
junk meg a megszállott Kolozsvárról és a kiül-
dözött egyetem viszonyairól. A kiváló i ré és tudó? 
kérdésünkre a következőket mondotta: 

—. Körülbelül három hete, hogy eljöttem Ko. 
lozsvárról, de azóta, amint a hozzám érkezett le-
velekből, hírekből értesültem, a helyzet korántsem 
változott A nyugodt és csöndes Kolozsvár, mely. 
nek csöndje mélyén azonban élénk és tevékeny 
munka folyt, alaposan megváltozott. 

A románok valami különös ál-hangossájgot, 
mű-világvárosi hangulatot telepítettek ide autóik-
nak, X X X X X X X X X X X X X 
állandó ide-oda cikkázásaival, kávéilázi dorbézold-
saikkal, mülelkesedésü felvonulásaikkal és ünnep-
ségeikkel. Különösen épp ez utóbbival, az ünne-
pélyek fényes diszletezésével akarnak hatást gya-
korolni a közönségre. Igy például azok az alkalmi 
emlékművek, melyeket az egyetem előtt állítottak 
fel annak ünnepélyes felavatása alkalmával, száz, 
ezrekbe kerültek. Jellemző továbbá, hogy különben 
ugyanebből az alkalomból az állam számlájára 
készíttetett magának frakkot néhány hiivalSalos, köz-
igazgatási személyiség és egy pár uj professzor» 
Nemkülönben. X X X X X X X X m i sem, 
jellemzőbb, minthogy ugyancsak ekkor Ferenc Jó-
zsef buste.jét, mely az egyetem homlokzatát díszí-
tette, — lefűrészelték. 

Egyébiránt az u j tanári testület, melynek tag-
jai jobbára gimnáziumi tanárokból avanzsáltak: 
egyetemi tanárokká, maradásra kényszeritette az 
egyetem régi segédszemélyzetét és igy történt a 
többek között, ami még ott tartózkodásom alatt 
szivárgott ki, hogy egy kémi<ai laboráns akadálya, 
zott meg kísérlet közben egy robbanást, mely vég-
zetessé válhatott volna. Ami a polgárság zaklatá-
sát illeti, ugy ez legtöbbet szenved a különböző 
lakásrekvirálásolctól, X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X V Egyeseke* saját házukból tettek ki éa 
nyirkos, egyszobás pincelakásokat jelöltek ki he-
lyébe, egy egyetemi tanárnak 6 szobás lakásából 
egyet hagytak meg és mint különös kegyben ré -
szesítették a konyha használatában. Részint azon-
ban tényleg szükségük van helyre, miután Buka* 
restből hatalmas tömegeket mozgósítanak Erdély, 
nevezetesen Kolozsvár felé. A román fővárosban;, 
ugyanis plakátok hívják fel a figyelmet a gazdag 
Erdély, a käneses „Kluzs" iránt, ugy hogy szinte 
elárasztják románokkal Kolozsvárt 

Hasonló szellem jellemzi egyéb, többek közt 
népszámlálási akcióikat is X X X X X X X 
X X X X X X X X X a zsidókat egysze, 
rüen a románokhoz, a német nevű, de abszolot 
magyar érzésüeket pedig egyszerűen a szászokhoz 
csapván. A jogra vonatkozó felfogásukra külön-
ben jellemző, hogy midőn a román dékán felszó-
lított, mint a Tanárvizsgáló Bizottság elnökét az 
egyetemi és szemináriumi pénztár át szolgál tatá-
sára és midőn megkérdeztem: vájjon yogosnoft 
tart ja ön ezt dékán ur? Igy felelt: 

— Igen, ugyanolyan jogosnak, mint az összes 
többi intézkedéseinket. 

A professzor ezután áttért az ideiglenesért 
Pestre helyezett kolozsvári egyetem viszonyaira, 

— Sajnálatos, — mondotta — hogy csupán a 
jogi, filozófiai és a matematikai (természettudo-
mányi) kar — mely nálunk külön v,an — kezd-
heti meg működését Budapesten és pedig 
kooperálva a pozsonyi egyetem 'rokon fakultásai-
val, a bölcsészeti és matematikai kar a Pedagó-1 
gium épületében, a jogi kar az I. kerületi állami 
főgimnáziumban. Az orvosi fakultás ugyánis min-
den instrumentum és készülék hijján, melyek a 
mai valutáris állapotok folytán pótolhatatlanok, 
nem nyílhat meg. A be Íratások most folynak és az 
előadások előreláthatóan 16-án kezdődnek meg 
mindkét egyetemen, a kolozsvári és pozsonyi 
autonómiájának teljes fenlartásával. Erre a kur-
zusra, melynek éppen a hallgatók felvevésének 
megszorítása ad kurzus jelleget és két félévet szá-
mit, a karhatalom 1tagjai és az azok által igazol-
tak, továbbá az összes megszállott területekről 
érkezők, valamint azok, kik 3 évet vesztetitek, ve. 
hetők fel. 

Az elüldözött egyetemek tanári kara egyéb-
ként testületileg jelent meg a napokban llaller 
kultuszminiszter és Pékár Gyula államtitkár előtt, 
kik nyomatékosan hangsúlyozták, hogy Magyar-
országnak mostani területi viszonyai mellett is fel< 
tétlen szüksége van mind a három egyetemére-
kulturális erői ápolása és koncentrációja céljából^ 

J J g y v a n . h o g y a kolozsvári e g y e t e m v a l ó s z i . 

i t 
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nüleg szeptembertől kezdve Szegedre költözik át, 
mely város nagy és megható buzgalommal készül, 
mint a magyar kultura régi otthona, az egyetem 
befogadására, mig a pozsonyi egyetem vagy Pé-
cseit vagy Szombathelyen telepedik meg. 

Nekünk erdélyieknek azonban természetesen 
igen nehéz elképzelni, hogy Kolozsvár örökké ide-
gen lesz számúinkra, hiszen még a román szocia-
listák lapja, a Clemarea is csodálkozását fejezi lei 

az egyetem felavatásakor, hogy éppen ama város-
ban hangoztatják -annyira a román kulturát, 
melynek minden egyies utca kockája a magyar 
kuliuráról beszél. & van bennem — végezte a je-
les tudós és nemest ollu író — valami különös erő 
és hit, mely megakadályozza, hogy kétségbeessek 
Erdély és kincses, drága- drága-kincses Kolozsvár 
sorsa felöl és várok — mint annyi sokan, kik sor-
somban osztoznak. 

(TAVIRATOK ES TELEFONJELENTESEK) 

itti a magyar 
revízióját 

melléje állt — A békekonferencia vitája 
a magyar határokról 

!A Nieuvve Rotterrkumtsche Gourant szerint 
a Times azt jelenti, hogy a legfelsőbb tanács 
márc ius 2 -án főleg a magyar békefeltételekkel 
foglalkozott. A delegálások között jelentékeny 

véleményeltérések merültek fel Olasz-
ország ama javaslata következtébe®, hogy 
azokat a határokat, amelyeket a békoszer-i 
zödés Magyarország és a Tótföld, vala-
mint Románia cs Jugoszlávia között álla-
pit meg, Magyarország javára változtas-

sák meg. 
Az angol delegátusok nyilván támogatták 

bizonyos fokiig ezt a javaslatot, a francia kép-
viselők azonban ellenezték az indítványt. 

A Magyar Távirati Iroda ehez a hírhez meg-
jegyzi, hogy magát azt a tényt, hogy a legfelsőbb 
tanács a magyiar békedelegáció ellenvetéseivel 
foglalkozott, más forrásból is megerősíti. A köz-
lemény többi része a „Times" miagáinói-Iesülése, 
amelyért ai felelősséget is ez az újság viseli. 

Az Echo de Paris jelenti Lonsonból, hogy 
Nitti tegnap kifejezetten követelte a Ma-
gyarország elé terjesztett békefeltételek 
revízióját. Feltüntette, hogy a szerződéster-
vezet szerint három millió magyar kerül 
a románok, a szerbek és a csehek uralma 
alá s azt követelte, hogy a magyarok által 
lakott területeket hagyják meg Magyar-

országnak. 
•Lloyd George, aki újból visszatért a Sir 

George Clerk jelentésében kifejlett eszmékhez, 
meglehetősen hajlani látszott Nitti javasla-
taihoz. 

Az Echo de Paris hozzáteszi, hogy most 

választani kellett aközött, hogy a vegyes, ugy 
románok, jugoszlávok és cseh-szüovákok, min t 
magyarok által lakott területeket az előbbiek-
nek vagy a magyaroknak u ta l j ák-e . A pár is i 
békekonferencia annakide jén az első lehetőst-g 
mellett döntött, mer t azok a szövetségesek ér-
dekeit képviselték. Most elpuszt í tani készülnek 
egy .olyan müvet , amelyet (gondosan építet-
tek fel. 

Nitti olasz miniszterelnök a Manchester Guar-
dien tudósítójával folytatott beszélgetés során ki-
jelentette, hogy Olaszország és Jugoszlávia bizo-
nyára megoldást fognak találni az Adria-kérdés-
ben és lojális barátok maradnak. Olaszország nein 
kíván többet, mint egy területsávot, amelynek a 
lakossága kisebb, mint Olaszországnak a háború-
ban szenvedett vesztesége. 

Nitti ezután foglalkozott az általános európai 
helyzettel s kijelentette, Hogy ha Európa meg 
akarja kapni a helyreállítására szükséges hatele-
ket, ugy meg kell győznie a világ totói résziét, 
hogy a nyújtott, segélyt produktív célokra fogják 
fordítaná. Ennélfogva szükséges, hogy a helyzet 
alapjában megváltozzék. El kell tűnnie annak a 
szellemnek, amely a hábooru alatt a népeket eltöl-
tötte. Meg kell szabadulnunk — mondotta Nitti —' 
a gyűlölettől minden áron. Európa éltetőerői csak 
akkor fognak újból feltámadni, ha a győzők és 
győztesek megértik, hogy közös feladatot kell tel-
jesiteniök. Végül Nitti a Szovjetoroszországgal való 
kereskedelmi viszony ujraféLvétele mellett nydlat-
•kozoitt, de azzal a feltétellel, hogy a szovjetkor-
mány igéi-etet tesz arra, hogy szomszédai jogait 
tiszteletben tar t ja és semmit sem tesz, ami Európa 
békéjét megzavarhatná. 

M A P I H Í R E K 
Zárva az egyetem kapuja 

Beszüntették a.drteirásokat 
Ballagi Aladár, ^ e g y e t e m rektora elrendelte, 

. hogv az egyeterusrt' a beírásokat azonnal szüntes-
sék ba^é^a^WrfDezáratta a kapukat 

Az intézkedés oka az az ellentét, amely az 
egyetemi tanács és az egyetemi karhatalom közölt 
fennáll. Haller István kultuszminiszter ugyan azt a 
rendeletet adta ki, hogy azok a hallgatók, akik öt 
egyetemi karhatalmi tiszt által igazolják, hogy a 
bolseviki mozgalmakban semmiféle szerepük nem 
volt és ugy erkölcsi, mint politikai teloitetben meg-
bízhatók, beiratkozhatnak az egyetemre, ám egyesek 
nem respektálták sem a kormányrendelet intézke-
déseit, sem a kari dékánok határozatait és egyéni 
akciójukban megzavarták az egyetem rendjét. A 
Pesli Napló munkatársa felkereste Ballagi Aladár 
rektort, aki az egyetem bezárásának ügyében a 
következőkben nyilatkozott: 

— Mindenekelőtt meg kell cáfolnom aat a 
hirt, amely szerint én az egyetemi karhatalom^ 
feloszlatását kértem volna. Ez tévedés, mert a 
rektor hatásköre nem terjed ki az egyetemi kar-
hatalomra, mint katonai szervezetre. A karhata-
lom egyébként az egyetemi tanács, s különösen az 
én határozott ellenzésemre és akaraíom ellenére 
helyezkedett el az egyetem épületében. Ebben a 
kérdésben Doleschall Alfréd jogi bari dékán telje, 
sen osztotta véleményemet. Félévi szakadatlan tár-
gyalás után végre abban állapodtunk meg, hogy a 
karhatalom 1919 márc. 1-én kivonul az egyetemről. 

Az egyetemi ifjúság egy Vésze ma ülést .tartott 
ftz egyetem aulájában és ott elhatározta, hogy nem 
tágít álláspontjából és a nemzetgyűlésnek is tudo-

mására adja, hogy a numerus clasus megterem-
tését maga is végrehajtja a rendelkezésére álló 
cszkőzökkük 

— Jlbríhy kormányzó üavözöltetósc. A főváros 
tanáqáa elhatározta, hogy Horthy "Miklós kor-
mányzó előtt testületileg fogja üdvözletét ós tisz-
teletét. kifejelni abból az alkalomból, hogy a nem-
zetgyűlés az ország kormányzójának jnegvalaßz-
totta-

— Herceg Kanagyorgyevies Alexis halála. St.-
Mori.tzban hosszú szenvedés után meghalt ötvenöt 
évep koráiban, Kaira György legidősebb unokája, 
herísgg K^xagytffgycrvics Alexis, aki egy ideig 
szerb trónkövetelő volt, de helyette unokatestvére, 
Péter került trónra. Európaszerte ismert alakja 
volt a világvárosok társaságainak. Hosszabb ideig 
liaikott Parisban, ahol palotája volt s jól ismerték 
Bécsben is, ahol szintén évekig tartózkodott, tagjai 
volt a Jodkey Clubnak is. Egyidőben színháza volt 
Bukarestben. Több milliónyi vagyonát megemész-
tették a sízerb trón elnyeréseért folytatott küz-
delmei s legutóbb Parisban egy orosz érdekeket 
képviselő részvénytársaság főnöke volt. A háború 
után Svájcba1 költözött s ott érte halála. L 

— Hazugság volt Apponyi Albert inzu(látásá-
nak hire. Néhány hete a külföldi sajtót bejárta az 
a hir, hogy francia szocialisták gróf Apponyi Al-
-k^díst^JBÓw-ete' Bemtogneban inzultálták. Egyes 
lapok szenzációs és egészen aprólékos részleteket 
is jelentettek az incidensről. Mint a külügy minisz-
térium tegntep a magyar békedelegáció főtitkársá-
gától értesült, az egész hírből egyetlenegy szó sem 
igaz. Nemcsak, hogy gróf Apponyit nem inzultál-
ták, de a delegáció egyetlen tagjával sem történt 
semmi "olyan, almi a hagyományos francia udva-
riassággal ellentétben állna vagy amiből akár csak 
a legkisebb incidensre is lehetett volna következ-
tetni. Az eaész hir azonban jaiodmesetre alkalmas.. 

arra, hogy rámutasson azokra a méltatlan fegyve-
rekre, amelyekkel ellenségeink az egész vil.ig 
előtt oly tiszteletben áiló férfiúnak, mint gróf 
Apponyi Albertnek személyét sem átallják tá-
madni. 

—1 A postatakarékpénztár u j igazgatója. A mi-
2uiszte>^anáes dr. Csury Jenő miniszteri taná-
csosi cimmeT és jelleggel felruházott igazgatóhe-
lyettest igazgatóvá nevezte ki, továbbá dr. Dcschán 
Achill osztálytanácsosi cimmol felruházott igazga-
tóhelyettesnek pedig a miniszteri tanácsosi eimet 
Adományozta. 

SzabacHábrahelvezés félmillió korona óva. 
dék ellenében. Megírtuk, hogy a budapesti büntető-
törvényszék vádtanácsa Pfeiffer Gyula tőzsdebizo-
mányost,' aki ellen több vaggon cukor illetéktelen 
szállítása miatt kihágási eljárás volt folyamatban, 
200.000 korona óvadék ellenében szabadlábra he-
lyezte. A vádtanácsnak ezt a határozatát az állam-
ügyészség felfolyamodta a budapesti Ítélőtáblához, 
ahol elrendelték ugyan Pfeiűer szabadlábra helye-
zését, azonban az óvadék összegét felemelték 
500.000 koronára. 

•— Az Ujságpaplrközpont uj igazgatója. A mii 
niszterelnök a kereskedelmi miniszterrel egyet-
értően dr. Ágai Bélának az Újságpapír központ 
elnöki székéről való lemondását tudomásul vette 
s kiváló éí» eredményes munkásságáért köszönetét 
fejezte ki. Egyben a köepont igazgatójává Malcsi-
ner Emilt, a Központi Sajtó vállalat igazgatóját 
nevezte ki. A kinevezést a „Budapesti Közlöny'4 

egyik legközelebbi száma fogja közölni. 
— Magyarok letartóztatása Beregszászon, 

Kassáról jelentik: Beregszászon — onnan érkezett 
tudósítás szerint — a megszállók ujabban letartóz-
tatták és internál iák dr. Stampf Gyula 15 r vény-
széki elnököt, Borsos államügyészt, dr. Belé-
nyessy András megyei főügyészit, Neiszbekker 
Gyula vármegyei tiszteletbeli főorvost, dr. Fejér 
Lrajos és dr. Kabdczay Gyula ügyvédekét, Fürdő-
helyi Ferenc főszolgabírót, dr. Siposst, Kovács 
Alajost, Horthy Béla huszárkapitálnyt, Péchy Ala-
dár tiszaháti főszolgabírót és Plank Antal alkapi-! 
tényt. 

— Megindult a fogolyszállitás Szovjetorosz, 
crszágból. Berlinből jelentik: A birodalmi köz-
ponti hadi és polgári fogolytudakozó iroda közli, 
hogy Szovjetoroszországból megérkezett az első 
szállítmány a demarkációs vonalra, ahol az átvétel 
már meg is történt. A szállítmány hatszáz rokkant-
ból, valamint asszonyokból és gyermekekből áll, 
Németországba; való érkezésük a legközelebbi na-
pokra várható. 

' — Kirekesztések a református egyházból. A 
budapesti református egyházközség száztagú presz-
blteriuma március 3-ikán tartott teljes ülésébén 
a Károlyi-féle forradalomban és aiz úgynevezett 
tanácsköizfársiasághan vezérszerepet Vitt és egy-
ház- és hazad len es cselekmények elkövetésével 
vádolt Garbai Sándor, Fényes László, dr. Kunfi. 
Zsigmond és dr: Jászi Oszkár egyháztagokat 
haza. és egyházellenes cselekmények egész soro-
zatának elkövetése miiait a1 budapesti egyház-
község kebeléből egyhangúlag kirekesztette s ve-, 
lük mindennemű közösséget megszakított. Ezen 
határozatát az egyháztonács a felsőbb egyházi 
hatóságokhoz fölterjesztetni rendelte. 

— Felfüggesztették a Kereskedelmi Korház 
autonómiáját. A népjóléti miniszter felfüggesztette 
a Ferenc József Kereskedelmi Kórház autonómiá-
ját. Egx feljelentés következtében ugyanis vizsgá-
lat indult meg a kórház vezetősége ellen a proletár-
diktatúra alatt tanúsított magatartása miatt. E vizs-
gálat eredményének következtében elrendelte a 
népjóléti miniszter, hogy mindaddig, amíg egy u j 
igazgatóságot nem választanak, amig egy alapos 
nagy tisztogatást nem csinálnak a Ferenc József-
intézetben, a kórháztól megvonja az autonóm jo-
gok gyakorlásának kedvezményét. A kórház tiszt, 
viselőinek és igazgatóságának a kommün alatti vi-
selkedését felül vizsgáival, a.nép jóléti miniszter pénz- ' 
ügyi vizsgálatot is rendelt el. Benárth államtitkár 
az ügyek ideiglenes vezetésével dr. Gáspár Feren-
cet és Barcza Arthurt bizta meg. A népjóléti mi-
nisztérium határozatát kedden eáfc megtartott igaz-
gatósági ülésén dr. Gáspár Ferenc, mint miniszteri 
biztos közölte szegedi Lukács József igazgatósági 
elnökkel és az igazgatósággal és kedden este azon-
nal átvette az intézet vezetését. Szerdán délelőtt 
a miniszteri biztos megkezdte hivatalos működését 
a Ferenc József Kereskedelmi Kórházban. 

— Allizé — berni követ, Dutasta helyébe, akit 
saját 'kérelmére tisztétől felmentettek, a francia 
koí'náriy~-Bieaxy Allizét nevezte ki Bernbe követ-
nek. A svájci kormány a kinevezéshez megadta az 
agrementjérí. 

Y A spanyol bányák államosítása. Madridi 
jelenk-s szerint Spanyolország katolikus körei Spa-
nyolország- Maiamennyi bányájának államosítása 
mellett foglaltak állási, azzal az indokolással, hogy 
mindezek a bányák angolok, franciák és ameri-
kaiak kezében vannak és Spanyolország csak a( 
munkabéreket kaxm belőlük. 


