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Várt és a demokrata képviselők a padokat dön-

gették. Olyan feneketlen felfordulás volt a terem-

b«n, aminőre nem emlékeznek • belgrádi sztapstí-

nábao. 

- Vérszopók! Gyilkosok! - kiáltotta kórusban 

az ellenzék a kormánypárt felé. így tartott ez egy 

teljes órán át, régre Períc elnök kénytelen volt az 

ülést felfüggeszteni. Végre 11 őr« után teljes síim-

ben megérkeztek a kormány tagjai és bementek az 

ülésterembe. Pütofeetttő lárma fogadta őket az 

eltemetI oldalról. Gyilkosok! Vérszopók! — kiál-

tották a horvát parasztpárt padjairól Korosee be!-

ügymhifecfer felé, aki halálsápadtan ült a helyén. 

Perié Níkola elnök felkelt és jelezte, hogy az 

ülést berekeszti. Az ellenzéki képviselők kiíődultak 

s 

a folyosóra és távozóban egyes csoportok Musso-

lini és Olaszország ellen tüntettek. \ 

Negyven sebesüHfe van 
a szerdal lüníelésnek 

Belgrád, május 31. Tegnap este az egyetem 

előtt a diákok gyűlést tartottak, amelyen élesen 

tüntettek Mussolini és a fasizmus ellen. A tünte-

tők áttörték a rendőrkordont, úgyhogy a csen-

dőröknek feltűzött szuronnyal kellett a tömeget 

szétoszlatniok. A tüntetésnek 40 sebesültje van, 

közöttük kettő életveszélyes, de megsebesült 9 

csendőr és nagyszámú polgári ruhába öltözött 

rendőr is. Eddig 60 embert tartóztattak le, kőztük 

17 egyetemi hallgatót. 

A föld leghatalmasabb nemzetei álltak össze, 
hogy megmentsék az Itáliát 

(Budapesti tudósítónk tele fon jelentése) 
Nobile tábornok sarkkutató léghajójáról még 
mindig nem jött semmi hír. Az egész világ 
szinte lélekzet nélkül lesi az eltűnt Itália fel-
kutatására szervezett akcióról szóló hireket, de 
— sajnos — ezek kőzött a hirek kőzött egyre 
több számol be kudarcról. A reménység, hogy 
az Itália és bátor utasai megkerülnek, azért 
még mindig él, mert a legvalószínűbb felte-
vés'az, hogy a hatalmas léghajó válahól le-
szállásra kényszerült, élelmiszer készletei azon-
ban hetekig biztosítják a kutatók szükségleteit. 

\z Itáliáról és a segélyexpediciók szervezé-
séről a következő uj jelentések érkeztek: 

Az olasz aeroklub segélyakciója 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 

Milánóból jeléntik: At olasz kormány rendel-
kezésére bocsájtotta az olasz aeroklubnak az S 

55. számú hydroplánt, amelyen az olasz aero-
klub segélyakciót akar szervezni az Itália fel-
kutatására. A repülőgépet valószínűleg Pas-
selvo pilóta fogja vezetni, aki jól ismeri az 
árktíkus vidékeket. 

„Nemzetközi segttség Nobilénak" 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése) 

Berlinből jelentik: A Berliner Tageblatt »Nem-
zetkőzi segitség Nobilénak« cimen cikket kö-
zöl, amelyben azt irja, hogy a föld leghatal-
masabb államai állottak ősszie, hogy meg-
mentsék az Itália utasait. Angija léghajót, 
Németország repülőgépet, Amerika repülőgép -
anyahajót és repülőgépeket bocsájtott rendel-
kezésre. A mentééi akcióban minden hír-
neves sarkutazó résztvesz és a legfelsőbb irá-
nyítást Nansen vállalta el. 

Tltulescu pénteken utazik Genfbe 
(Budapesti tudósítónk telefonjelcntése) 

Bukarestből jelentik: Az Adeverul értesülése 
szerint Titulescü román külügyminiszter pén-
teken hagyja el San Remót, hogy a Nép-
szövetség juniu6i ülésszakára Genfbe utazzék-

Genfből junius 10-én utazik el Titulescu és 
Belgrádba megy, ahol előreláthatólag 4—5 
napig fog maradni, hogy letárgyalja Marin-
kovics külügyminiszterrel a junius 18-án kez-
dődő kisántánt-konferencia programját 

eddig 3 állammal kötött 
döntőbírósági 

A klllUgyl bizottság Ülést tartott 
Budapest, május 31. A képviselőház kül-

ügyi bizottsága Pékár Gyula elnökletével ma 
tartotta május havi rendes ülését, amelyen a 
kormány rezéről gróf Bethlen István minisz-
terelnök és Walkó Lajos külügyminiszter 
ielept meg. Az ülés megnyitása után Walkó 
Lajos a külpolitikai helyzetről adott rövid 
összefoglaló képet, különösen a döntőbíróság 
kérdésével foglalkozva Rámutatott arra, hogy 
mindinkább általánossá lesz az a törekvés, 
hogy az államok a köztük előforduló vitás kér-
déseket békés utón, a békéltető bizottságok, 
illetve választott bíróságok utján oldják meg. 
A magyar kormány a legnagyobb rokonszenv-
vel kiséri ezt a törekvést. Eddig már Ausztriá-
val, Svájccal és Olaszországgal kötött békél-

Salamon Béla | 

a mtufera irógépiccfrutka szenzációja a 

R E M I N G T O N E L E K T R I C 
gyetien tökéletes villamos iróg 
"o^s munkatöbblet teljesitmé 

Határtalan átütőképesség. 515a Díjmentes bemutatás. 

W I R T H é s R E N G E Y 
j-ógép, irodaberendetfi ét mechanikai vállalata 
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tető és választott bírósági szerződéseket és az 
Amerikai Egyesült Államokkal, Spanyolország-
gal, Észtországgal, Finnországgal, Lettország-
gal, Lengyelországgal és Svédországgal folytat 
megbeszéléseket ilyen szerződések megkötése 
érdekében. 

A miniszteri tájékoztató után hosszabb vita 
indult meg. 

Gróf Apponyi Albert Magyarország külpoli-
tikai helyzetének javulásával foglalkozott, 
hangsúlyozva, hogy nemzeti céljaink megvaló-
sítása a hatalmi viszonyok alakulásától függ, 
amiben igen jelentékeny, de nem egyedül 
döntő tényező a közvélemény állásfoglalása is. 

Lakatos Gyula és Lukács György felszólalá-
sai után Beck Lajos az európai politikai hely-
zet vizsgálatából azt a következtetést vonja 
le, hogy elsSsorban gazdaságpolitikai téren 
kell előnyök biztosítására törekedni-

Gnatz Gusztáv szükségesnek tartaná, hogy 
a kőzépeurőpai kérdések tudományos feldol-
gozásában a magyarok is minél nagyobb részt 
vennének. • 

Bethlen István hangsúlyozta, hogy el fog 
jönni az idő, amikor Magyarország a belpo-
litikai konszolidáció és megerősödés gyümöl-
cseit külpolitikai téren is le fogja arathatni, 
de helytelen volna, ha ezt ^ előtt akarná 
elérni ' 

Interpelláció 
a kormányzó beszéde miatt 

Budapest május 31. Sándor Pál országgyűlési 

képviselő interpellációt jegyzett be a kultuszmi-

niszterhez a kormányzó legutóbbi beszéd« miatt 

amelyet a közgazdasági egyetem doktoraVatő ün-

nepélyén mondott, amely beszéd az interpellációi 

szerint a magyar kereskedelem reputációját sérö«' 

Ez ügyben gróf Bethlen István miniszfcreliiök 

kijelentette, hogy teljesen ki van zárra, hogy a kor« 

mányzó a kifogásolt kijelentéseket tette volna, Ér-

tesülésünk, szerint megállapították, hogy a .bcwécf 

szővgge; amelyre Sándor Pál támaszkodik,, egy! 

kőnyomatosban jelent meg, amelynek tvdósitöja 

azonban tévesen közölte a beszédet. 

Vasúti szerencsétlenség 
az egri vonalon 

(Budapesti tudósítónk , telefonjelcntése 
Ma hajnalban a Füzesabonyból Égerbe induló 
személyvonat két kocsija, egy második és har«1 

madík osztály, kisiklott és a párhuzamos slJ 
neken veszteglő teherkocsikra zuhanva, tel-
jesen összetörött. A kocsikban mindössze há«' 
rom diák tartózkodott, akik csodálatos módon 
sértetlenek maradtak. 

ÉSe!miszer8iamls!tás elmén 
elítélték a Hangya egyik szegedi 

fiókját 
(A ! > é I 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 Hangya, fogyasztási szövetkezet egyik fiókját 

élelmiszerhamisitás dmén jelentették fel. A; fiók-

üzlet »munkásturó« elnevezés alatt olyan, túrókévá, 

réket hozott, forgalomba, amelynek zSirtaJrUlínaC 

elenyésző volt. • (''•:•. 

A városi kihágási bíróság élehnlsiserhimisttáZ 

elmén pénzbírságra ítélte a Hangya fiókot, amely 

felebbezést jelentett be az ítélet ellen. A vároS 

tanácsa csütörtöki ülésén helybenhagyta a városi 

kihágási bíróság ítéletét. 

Ernyőkülönlegességek 
Kölcsey ucca 12, Tisza La|os körül és Feketesas 
ucca sarok. Őttizások, lavltüsok IntáBfos áron. 827 
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Kelengye 
raktár 

Női-, férfi- és gyer-
mek-fehérnemiüek 

készen és rendelésre is. 

ügy- és asztalnemű, paplanok 
nagy választékban. 7 , 

Liliom, Schroll sif-
fonok é s v á s z n a k 

legolcsóbb árakon. 

Babi dőltek, kocsitakarék stb. 8 

Pollák Testvéreknél 
Csekonlcs és Feketesas u. sarok. 
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