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városában zavargótokra került a tar. Cardiff, 
Newcastle és Carlisle bányavárosokban a mun-
kásság tűntető felvonulásokat rendezett és a 
rendőrség többszöri felszólítására sem volt 
hajtandó szétoszolni. CarlUltbsa 50 sztrájkoló 
munkást letartóztatlak. Nottingbamban szintén 
összeütközésre került a sor a rendőrök és a 
sztrájkolók között. A sztrájkolók az összes 
nottingbami gyártelepeket körűi zárták és még 
a szükségmunkák elvégzését is megakadályoz-
ták. Végül Is katonai csapatok vonultak ki, 
amelyek azután a rendet helyreállították. 

Leeds városában tegnap tartották meg az 
első statáriáüs tárgyalást. A városban dálelőit 
több munkás kövekkel beverte a vi l lásotok 
ablakait és közülök egyet a rögtönitéló biróság 
déíuiáni tárgyalásán egyhavi börtönbüntetésre 
Ítéltek. A késő esti órákban Londonban is tün-
tetésekre került a sor. A Church Street környé-
kén 8000 sztrájkoló munkás verődött össze, 
akik ssjongva tüntettek a Bildwin kormány 
ellen ás kövekkel verték be a közlekedő villa-
mosok ablakait. 

London, május 6. Saktafvala kommunista 
képviselőt, aki ellen a Hyde-parkban tartott 
lázító beszéde miatt vádat emeltek, a blritdg 
kéikőnapl fogházra ítélte. 

Moszkva, május 6. A tengerészeti és rakodó 
munkások szakszervezetének központi bizott-
ságai kimondották a réstleges sztrájkot a szov-
jet untának azon kikitőjiben, amelyekben 
Angliába visznek ki drul. A sztrájkot kiterjesz* 
tik az olyan kiviteli cikkekre is, amelyeket más 
országokból való rendeltetési állomásokra kül-
denek, mivel az a gyanú merül fel, hogy az 
árufeat Angliába fogják továbbítani. A szovjet 
unió szakszervezeteinek közponii tanácsa t e i -
nap elhatározta, hogy valamennyi szakszervezeti 
tagol felhívja a napi bér egynegyed részinek 
a sztrájkoló angol binyászok Javára való be-
szolgáltatására, ami körülbelül 35 millió rubelt 
tesz ki Az angol szakszervezet vezérlő bizott-
ságának tegnap sürgönyileg egynegyedmillió 
rubelt kiildfttek el, mint a gyüjlés várható 
eredményének előlegezett részletéi. 

„ft franbpör befejezését jelenti annak az akciónak, 
amely ellenem és a kormány ellen irányult/ 

Bud János az egységes párt clött ismertette sz apropriáeiós javallatot. 
(Budapesti tudósítónk telefoojelentisej Az 

egységes párt csütörlökön este értekezletet tar-
tott, amelyen Bud János pénzügyminiszter is-
merielte az apropriáeiós javaslatot A beruhá-
zások 140 millió aranykoronára rúgnak. Ebbe 
tartozik bele a szegedi egyetem céljaira kiutalt 
14 milliárd is. 

A miniszterelnök kijelentette, hogy négy-öt 
éven át évenkint ötmillió aranykoronát fordí-
tanak kislakásépiíésre. 

Az értekezlet után kunszentmiklósi küldöttség 
jelent meg Bethlen előtt, hogy átadja a község 
díszpolgári okiereiét. Bethlen hosszabb be-
szédben válaszolt a küldő uségnek. 

— Fogadják hálás köszönetemet a kitünte-
tésért — mondotta —. Öaök olyan percben 
kerestek fel, amikor egy nagy pilitikat pSr elő-
estéjén állnak, amtly pir befejezéséi Jelenti egy 
politikai akciónak, amely személyem ellen, a 
magyar kormány ellen is tálát szűkebb bará-
taim kire ellen is indult. 

— Életemben mindig a harc embere voltam. 
Az ellenféllel megküzdeni szeretek és szoktam. 
Ha ezt a harcot mégis fájlalom, ugy ennek 
nem az az oka, hogy a magam részéről sebek-
től félek, hanem fáj azért, mert félek attól, 
hogy ez a h i rc nem a kormányban, hanem az 
ország értékein ejt csorbát. 
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Koncentrikus köztársasági támadás Luther ellen 
a zászló miatt. 

(Budapesti tudósítónk telefonjete ntise.) Berlin-
ből (Jelentik: A zászló-affér miatt kormány-
válságra számítanak. A köztársasági párt Luther 
kancellár ellen a legélesebb harcot hirdeti A 
demokrata párt bizalmatlansági indítványt ké-
szül benyújtani Luther ellen a birodalmi gyűlé-
sen. Ehhez csatlakozik a centrumpárt is. Mi-

után a szociáldemokraták is a kormány ellen 
szavainak, a bizalmatlansági indítvány tibbsége 
biztosítva van. A centrum héífőn dönt véglege-
sen álláspontjáról. A harc egyébként nem is 
annyira a kormány, mint inkább Lulkír szt-
mélye ellen indult meg. 

Egymillió aranykorona azonnal 
rendelkezésre áll az egyetemi építkezésekhez. 

A kultuszminiszter ujabb levele a polgármesterhez. 
Klebslsberg Kunó gróf kultuszminiszter csü-

törtökön ismét hosszabb levelet irt a polgár-
mesternek az egyetemi építkezésekkel kapcso-
latban. A polgármester utján értesiti a minisz-
ter a város közönségéi, hogy az az egymillió 
aranykorona, amelyet a népizöveiségi főbiztos 
hozzájárulásával kieszközölt a pénzügyminisz-
tertől az egyetemi építkezések tempójának 
gyorsítására, minden pillanatban rendelkezésre 
iÚl, tehái az ipitkezis megindításának pénz-
ügyi akadálya nincsen többi. A miniszter arról 
is értesítette a polgármestert, hogy az egye-
temi klinikák tervezője, Korb Flóris műépítész 

munkatársaival együtt néhány nap múlva Sze-
gedre jön, hogy itt az építésre vonatkozó ver-
senytárgyalási p ilyázat kiírását előkészítse, mert 
a pályázatol a lehető legrövidebb idő alatt ki 
kell írni. 

A polgármester azonnal válaszolt a kultusz-
miniszter levelére. Meleghangú levelében meg-
köszönte az egymillió korona gyors kieszköz-
léséi és közölte azt is, hogy az épitési program 
első pontjában szereplő épületek számára ki-
jelölt telkek rendelkezisre állanak, azokon min-
den pillanatban akadálytalanul meg lehet kez-
deni az építést. 

„Tönkreteszi az ország gazdasági helyzetét 
az iparellenes iparpolitika és a kereskedelemellenes 

kereskedelempolitika." 
Megkezdték a kereskedelmi tárca költségvetésének tárgyalását. 

Budapest, május 6. Lényegesen megcsappant 
érdeklődés mellett folyt ie csütörlökön a parlament 
ütése, a politikusok minden figyelme a pénteken 
kezdődő frankfötárgyalás felé irányul. 

Az első szónok Fábián Béla, aki a bfrák fizetés-
rendezésének fontosságát hangoztatta. Abban az 
országban, ahol a bíró a cipőjét kénytelen tal-
palni, nincs valami rendben. Kéri az igazságügy-
minisztert, aki szerdán dicshimnuszodat zengett a 
magyar birákról, hogy vonja le ennek a kijelentés-
nek anyagi következményeit is. 

Pesthy Pál Igazságügy miniszter: Minden igye-
kezetével azon lesz, hogy a birák fizetését meg-
felelően megoldják. 

Fábián Béla: Az ügyészek javadalmazásának 
javítását szükségesnek tartja, rámutat azonban 
arra a sok felesleges munkára, amelyet az ügyész-
ségek végeznek. Az ügyészségek idejük nagy-
részét — úgymond — azokkal a denunciáló ak-
tákkal töltik el, amelyek a különböző szervezetek 
részéről beérkeznek Ferenc József uralkodása alatt 
negyven esztendőn keresztül sem volt annyi fel-
ségsértés, mint mo3t egy évben. 

A fiatalkorúak bűnözésinek megelőzése rovatá-
nál Fábián Óéla szólal fel: 

— Az egyik iskolában —úgymond — a fiatal-
ságot politikai bűncselekmények elkövetésére buj-
tották fel. 

Ezután az igazságügyi tárca költségvetését el-
fogadták. 

Következik a kereskedelmi tárca. 
Hermann Miksa ismerteU a tárca költségvetését. 
Fábián Béla : Valaki felelős azért, hogy balkánt 

az útrendszerünk, pedig a magyar falu szempont-
jából ez egyik legfontosabb probléma. A községek 
kultúrpaloták helyett utakat építhetnének inkább, 
mert az ut a kultura 'egelsö feltétele. Figyelmezteti 
a minisztert, hogy iparellenes iparpolitika és keres-
kedelemellenes kereskedelempolitika az ország 
gazdasági helyzetét csak tönkreteheti 

Wolff Károly: Ha a közgazdasági helyzete! 
nézzük, meg kell mondani, hogy recseg és ropog 
minden. Ennek a gazdasági életnek ezt a válságát 
a világgazdaság helyzete és Trianon okozza. Köz-
munkákkal nem lehet fentartani az ipart és keres-
kedelmet, mert ezzel csak csökkenteni lehet a 
munkanélküliséget. Csak a magántőke és magán-
vállalkozás segítségével lehet ezen a bajon segiteni. 
; Saly Endre kifogásolja, hogy egyes hivatalokban 
alkalmazottak ugy bánnak a felekkel, midlha a 
közönség volna értük. 

Utána Pintér László a tarifaleszállitás kérdésével 
foglalkozott. 

Az elnök ezután az ülést egy órára felfüggesz-
tette. 

Szünet után Pintér László helyteleníti a Máv. 
tranzitó politikáját. 

Rothenstein Mór a következő szónok, Kifo-
gásolj!, hogy a nemzetgyűlésen a munkabér-
egyeztefő bizottságok felállítására nem került 
sor. Nagyon lényeges e bizottságok megalakí-
tása, mert működése révén a sztrájkok nagy-
részét lehetne elkerülni. Majd az ipai felügyelet 
kérdését teszi szóvá. Ezen a téren a békebeli 
állapotokhoz képest nagy visszaesés mutatko-
zott. Hosszasan bírálja az állami munkeközve-
titő hivatal működését, majd az ipari balesetek 
számának növekedésére mutat rá. Általános 
amnesztiát sürget a forradalomban résztvett 
munkások számára, a költségvetést nem fo-
gadja el. 

Kabök Lajos szerint a kereskedelemügyi mi-
nisztérium nem honorálja azokat a szem-
pontokat, amelyeket az ipari és kereskedelmi 
érdek megkíván. A mult évben 50 millió arany-
korona értékű olyan ipari cikket hoztak az or-
szágba, amelyet itthon elő tudtak állítani. 
Ezután az iparfelögyelők létszámának szaporí-
tását és hitáskörűk kiszélesítését kérie. A ra-
bok foglalkoztatása oda fejlődik, hogy káros 
az egyes iparágakra. A szabadalmi hivatal nem 
védi a feltalálókat az ügynökségek ellen. Sür-
gette a szociális statisztikai adatgyűjtést. Végül 
arra kérte a minisztert, nyilatkozzék, igaz-e az, 
hogy Baross Gábor, akit felfüggesztettek állásá-
ból, ma is kapja teljes fizetésit, 

Petrovácz Gyula : Nemcsak u] u 'asat keli 
építeni, hanem a régi utakat is alkalmassá kell 
tenni a fokozódó autóközlekedés céljaira. 

Az elnök napirendi indítvanya szerint holnap 
a nemzetgyűlés folytatja a költségvetés tárgya-
lását. 

Lendvai István félreértett szavainak helyre-
igazítása cimén kért szót. Az einök egy kö(be-
szólásáért rendreutasította, mert azt mondotta, 
hogy Panamovics Horváth Emii Mivel Ilyen 
nevű képviselő nincsen, 6 a közbeszólással 
senkit sem sértett, hanem azok sértették meg a 
sértettnek vélt nem létező képviselőt, akik e 
közbeszólási valakire nézve sértőnek találták. 

Az elnök 6 órakor bezárta az ülést. 
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ft lapok ellen járnak el — a frank 
zuhanása miatt. 

Páris, május 6. A minisztertanács elhatá-
rozta, hogy a frank értékvesztésének meggát-
lására szolgáló rendszabályokat sürgősen ha-
tályba lépte i. Az igazságügyminiszter bírói 
uton fog eljárni bizonyos lapok ellen, melyek 
támadják az adósságtörlesztésre szolgáló Ön-
kéntes Jegyzéseket. 

k „Norge" közeledik a Spltzbergák felé. 
(Budapesti tudóstlónk leltfoajtieutise.) Koppén-

hágából jelentik: Amundsen Jéghijójt a Norge 
csütörtökön délután Vabcőbe, Norvégiának leg-
északibb városába érkezett. Leningrádtól Vabcőig 
19 utasa volt a léghajónak, mely erős ellen-
széllel volt kénytelen megküzdeni. A léghajó 
személyzete sokat szenvedett a vihartól. A Norge 
csütörtökön délután folytatta útját a Spitz-
bergák felé. 

x A Délmagyarország kiadóhivatala, kölcsöa-
könyvtára és jegyirodája a Klauzál-téri Európa-
házban vau. Bejárat Aradi uccán. 


