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Casablanca városa fölött.
A Savoya 64. délután 15 ára 16 perckor
átrepült a Kanári-szigetek felett.
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A repülőgép szikratáviratban jelezte, Hogy a
fedélzeten minden rendben van. A. repülőgép
utjának felét már meglette.

Hosszú és súlyos kormányválságra
van kilátás Belgrádban

(B»daj*esti t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelent é s e . ) Belgrádból jelentik: A Vukicsevics-kormány ma délelőtti lemondása után a kibontakozást
jaltó tanácskozások még nem kezdődtek meg.
A király ma délután folyamán csak Sztanovtcsot,

| a radikális párt végrehajtó bizottságának ügyvezető-elnökét fogadta kihallgatáson. Általában hoszI SZU és súlyos válságát várnak, miután az ellenzék
j az eddigi kormánypártokkal szemben mindenáron
I írj választás«! kiírását akarja kierőszakolni.

nőkké dr. Márk Endrét választották meg, de
ezt a választást az igazságügy-miniszter hatályon
kivül helyezte. Kéri a minisztert, változtassa meg
álláspontját és vonja vissza rendeletét.
Pesthy Pál igazságügyminiszter azt mondotta,
hogy a kérdés eldöntésében Márk Endrének sem
egyéni kiválóságai, sem pártállása figyelembe nem
jött. Álláspontján nem változtathat
Ka bók Lajos kérdezi, hajlandó-e a belügyminiszter elismerni magyar állampolgárságát mindazoknak, akik az optálási határidőig, 1921 junius
26-ig az elszakított területekről Csonkamagyarországba költöztek és itt megtelepedtek, akkor is,
h i az illetők Csonkamagyanországon községi illetőséget nem szereztek. Hajlandó-e a belügyminiszter ezeknek, valamint azoknak, akik nagykorúak és akiknek atyjuk elszakított területen
maradt ugyan, de Csonkamagyarország területén
bármi okból községi illetőséget nem szerezhettek,
minden kérelem benyújtása nélkül állampolgári
bizonyítványt adni. Az ülés 7 órakor ért véget.

Porfelhő borította el & fővárosi

(Budapesti
tudósítónk
telefon jelent ésej
Ma este 8 órakor Budapest fölött hatalmas
szilroham vonult végig, amely óriási port kevert föl. A fővárost a por. teljesen elborította.

Pusztító vi£ar
szerdán délután
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
BerlipbŐl jelentik: Ma délután 4 órakor heves vihar vonult el a város fölött, amely főleg az állatkert környékén okozott kárt, ahol
sok fát kilépeti, háztetőket sodort el és kéményeket vert le. A vihar a városháza tetejét is
megrongálta, amelynek egyrészét a földalatti

órás ülések

helyett

tombolt
Berlinben

villamosállomás elé dobta. A repülőtéren sok
repülőgép megrongálódott.
A vihar nagy közlekedési akadályokat okozott a fővárosban. A kidöntött fák elszakították a villamosvezetéket. A telefonforgalom is
sokhelyütt megszakadt

Í

Meglepetésszerűen
a képviselőház
Tizenkét

R kultuszminiszter megerősítette állásában dr. Dézsi Lajost,
a szegedi egyetem rektoréi

A szélvihar a késő éjszakai órákig tartott, több
helyen kárt is okozott. A vihart eső nem követte és a hőség a nap. folyamán 35 fokig is
felemelkedett.

véget ért
OFB-vitáfa

— csak egy szónok

beszélt

Bndapest, jnlrus 4. A képviselőház mai ülésén I niszter beszélt. Nagy nyugtalanság előzte meg —
először az Ausztriával kötött kereskedelmi egyez- | agymond — ezt a törvényjavaslatot, holott ez
mény kiegészítésére vonatkozó törvényjavaslatot ' a nyugtalanság egyáltalán nem volt indokolt mert
a javaslat senkire sem hárít nagyobb terheket és
tárgyalták. A Ház hozzászólás nélkül elfogadta a
súlyosabb kötelezettségeket
javaslatot
Sdtovszky Béla belügyminiszter beterjesztette a
Ezután a törvényjavaslatot általánosságban elközigazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslatot. fogadták.
Következett a részletes tárgyalás.
Ezután rátértek az OFB-javasIat tárgyalására,
amelynek első szónoka Farkas István visszapilA 3. szakasznál, amely a vételár mögáttapitálantást vet a háború előtti állapotokra a földsáróL, illetve a már megállapított vételárak rebirtok terén. A bolseviemos volt az oka, hogy
víziójáról intézkedik, Rutének István stiláris mónem lehetett végrehajtani a földreform októberidosítást ajánlott
novemberi demokratikus elgondolását. Általános
Rassay Károly: Legkevésbé engedhető meg,
közgazdasági, mezőgazdasági, főleg szociális szemhogy különbséget kezdjenek tenni birtokok kőpontok lehetetlenné teszik a mai birtokpolitikái
zött. Nem látja be annak szükségességét, hogy
rendszer ferrtartását.
most, nyolc év után njra belevigyünk a törvénybe ilyen megkülönböztetést amelynek semmiDalwsf-Halász Móric: Az egész világon így *an.
féle gyakorlati jelentősége sem lehet.
Farkos István: Dehogy van igy. Tessék megmondani, hol vannak negyvenezer, meg százezer
Hajós Kálmán, Szabó Sándor és Mándy Samn
holdas birtokok.
egyszerre emelkedik szólásra a kormánypárti paDahasf-IIaJász Móric: Csehországban.
dokról.
Forster Elek: Romániában.
Hajós azzal kezdi szavait, hogy a Javaslatnak
Farkas István: Romániában sokkal mésszebbez a rést» a Jog- és Igazságérzstot sérti
menően hajtották végre a földreformot,
mint
Szabó Sándor szerint is lehetetlen, hogy a törnálunk. Két geueráció fogja nyögni a földbirtokvénynek ez a szövege minden megjegyzés nélreformnak ezt a befejezését. A felsőházban szokül menjen keresztül. Az összes jelenlévő jogáciális reformokról zengenek ódákat,
amíg 1.20
szok nevében leszögezi, hogy' jogerős birói ítépengős napszámért dolgoznak ma is az embeletet nem szabad megbolygatni.
rek. Nem tudják iskolába járatni a gyermekeket
Mándy Samu: Amit Rassay Károly jogi szemSzaporodik az anafabéták szima s azután megint
pontból mondott, az gazdasági szempontból is
azt mondják, hogy nem tehet titkos választójogot
egyedül helyes Javasolja, hogy hagyják ki a
adni, mert a magyar nép nem érett.
szakaszoknak ezt a részét.
— A főurak nagyrészc — mondja Farka1? —
Mándy Samu javaslatát az egységespárton is
nem hőstettekért kapta a birtokait, hanem árunagy tetszéssel fogadták.
lásokért, az udvarnak tett s7»l«*álatokért.
fVIayer János és Peslhy Pál miniszterek, akik
Amikor Farkas beszédét befejezte, az üléstejelen voltak, meglepetve * vették tudomásul, hogy
rem majdnem egészen üres volt. Az elnök egy- az egységespárt hangulata mennyire n szakasz
másután hívta fel a saónokokat, de egyik sem
rendelkezései ellen van.
jetentkeuett.
Az elnök felfüggesztette az ülést.
Ma.ver miniszter pedig a telefonhoz sietett, hogy
Az elnök ezután házszabályszerüen feltette a
Bethlen István gróffal megtárgyalja, mttévő leKérdést:
gyen a kormány az egységespártban bekövetkezett
— Kíván-e valaki felszólalni? — SoBktscir: Jeerős hangulatváltozással szemben.
lentkezett, mire az etnAk a vitát berek&siMfc.
A teremben jelenlévő képviselőkre
meglepetésSzünet után feltűnést kellett, hogy Bethlen Istszerűen hatott, hogy az OFB-javaslat vitája, amelyván gróf mtnLszterftnftk is megjelent az ülésan.
re sokan 12 órás ulcs&k'öt is vártak, mindjárt az
Mándy Samu a sok szüneti kapacitálás után
tüeö szónok beszédének elhangzása után ilyen hirv issza vonta Indítványát.
telen véget ért.
Az interpellációk során Hegymegt-Ktss Pál az
Róthenstejn Mór a kormánypárt fele kiáltott, iyazságügyminiszterhez intézett interpellációt Márk
Endrének, a debreceni ügyvédi kamara elnökévé
amikor az elnök már felfüggesztette az ülést:
választása tárgyában. Elmondotta, hogy a leg— A konnánypártnak nincs véleménye!
utóbb tartott kamarai választások alkalmával elStónet után Maywr János Mldmivelésüavi mi-

Badapest, julius 4. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1928/29. tanévre dr. Dézsi
Lajos egyetemi ny. r. tanárnak a Ferenc József Tudományegyetem rektorává, dr. Pollner,
Ödón egyetemi ny. r. tanárnak a jog- és államtudományi kar dékánjává, dr.
Hainiss
Elemér egyetemi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar dékánjává, dr. Mészöly (iciLun
egyetemi ny. r. tanárnak a bölcsészet-, nyelvés történettudományi kar dékánjává, dr.
Szentpétery Zsigmond egyetemi ny.r. tanárnak
a maüiematikai és természettudományi kar dék á n j á v á és dr. Jankovics László egyetemi ny.
r. tanárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé
történt megválasztását jóváhagyóan tudomásul vette és őket tisztségükben megerősítette.

Gyilkossággal, huszonnycic
rendbeli okirathamisitássa! és
csalással yádalfa az ügyészség
Erdélyi Bélát
Budapest, j u l i u i 4. Erdélyi Béla bűnügyének iratait dr. Emjedg Róbert vizsgálóbíró
átküldött» az ügyészségre, ahol dr. Temesvárg Gyula ügyészségi alelnök megkezdte a
vádirat elkészítését Napokig tartó megfeszített m u n k a után m a délre elkészült a vádi r a t mely nyolcvannégy gépírásos oldalon tárgyalja az Erdélyi Béla által elkövetett bűncselekményeket
Részletesen ismerteti a millstadti dráma eddig homályos részleteit és felsorakoztatja bizonyítékait Erdélyi Béla bűnösségére. Két napon keresztül referálta dr. Temesvárg Gyula
ügyészségi alelnök Sztrache Gusztáv főügyésznek a vádiratot aki azt helybenhagyta és
elrendelte, az illetékeseknek még a m a i napon kézbesítsék, hogy a védelem legrövidebb
időn belül előterjeszthesse kifogásait
Az ügyészség gyilkosság bűntettével vádolja
Erdélyi Bélát azért mert feleségét Budapesten
veronállal akarta megölni, mikor pedig ez az
orvosi beavatkozás miatt nem sikerült, Millstadtban, ahol éppen nyaralni voltak, zsineggel megfojtotta. Az ügyészség Enyedy Róbert vizsgálóbíró és az osztrák nyomozó hatóságok m u n k á j a alapján teljesen pontos képiét alkotott Erdélyi bűncselekményeiről és
a nyomozás adatai alapján huszonnyolc, rendbeli magánokirat hamisítással,
közokirathamisitással és csalással is vádolja a gyilkosságon
kivül.
Ismeretes, hogy Erdélyi Béla doktori diplomáját és főiskolai végbizonyítványát hamisította. A legutóbbi napokban sikerült még az
ügyészségnek azt is megállapítani, hogy Erdélyi az érettségi bizonyítványt is saját maga
állította ki.
A vádirat megokolásáhan az ügyészség részletesen ismerteti Erdélyi előéletét, pontosan
leirja a bűncselekményt és hatalmas bizonyítási anyagot terjeszt elő Erdélyi bűnösségére.
Az ügyészség a kitűzendő főtárgyalásra százötven tana mecidézését k é r i

