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Eckener a léghajó felett, amely néhánv perc-
cel este 8 óra elolt megjelent 

a iouloni repülőtér felett 

és körülbelül száz méter magasságban lebegett 
a hatalmas térség felett mindaddig, amig a 
Iouloni helyőrség laktanyájából a repülőtérre 
küldtek a felesleges legénységet, hogy segít-
senek a léghajó leszállásánál. 

/I kikötés rendkívül ne&exen 
ment, 

mert a rendelkezésre álló munkásság és le- | 

iaj9 május 18. 

génység kevés volt a lerögzitéshez, úgyhogy 
a gyárakból hazatérő munkásokat is segítsé-
gül kellett hivni. így is teljes óráig tarlóit, 

amig a léghajót sikerült a hangárba vontatni. 

A manövrirozásl maga dr. Eckener végezte 
és ő dirigálta a francia legénységet is. A 
léghajónak a hangárba való betolása után az 
utasok elhagyták a kabinokat. Az ut Fried-
richshafentől Gibraltárig és vissza Toulonjg 

39 óra Bossxdlg 

tartott. 

fenolom B e r l i n b e n 

Berlinből jelentik: A Gráf Zeppelin sorsáról 
érkező hirek a német fővárosban igen nagy 
nyugtalanságot keltettek és csak akkor osz-
lott el az aggodalom, amikor a lapok külön-

J kiadásban tudatták, hogy a léghajó Toulon 

mellett szerencsésen leszállott. A közönjség ta-
lánnyal áll szemben és nem érti, miképpen 
fordulhatott elő ilyen géphiba. 

A lapok szerint alapos vizsgálatot kell tar-

tani, hogy mi idézte elő a motorzavarokat. 
Londonból jelentik: Az 'angol sajtó érdek-

lődésének központjában a Gráf Zeppelin áll 
A Iondoni közvélemény egyöntetűen helyesli, 
hogy dr. Eckener a motorhiba következtében 
félbeszakította az amerikai ulat. 

Dr. Berecz János szegedi professzort 
a budapesti egyetem nőgyógyászati 

tanszékére felölték 
Budap si, május 17. A Pázmány Péter Tudomány-

egyetem orvosi kara rendkívüli ülésében foglalko-
zott dr. Kubényi Pál halálával megüresedett első-
számú szülészeli és nőgyógyászali tanszék betöl-
tésével és a következőket jelölle: 

Az első helyre dr. Lovricli József egyetemi cím-

zetes rendkívüli tanárt, második helyre dr. Ber?cz 
János szegedi egyeíenü nyilvános rendis tanárt, 
harmadik helyre dr. Lehoezky.Semmehveis Kálmán 
egyetemi magántanárt, adjunktust és dr. Fekete 
Sándor ecvetemi ciairjalanátít. 

Gróf Siejray Antal éles bírálatot mondott 
a kormányzati politikáról 
Megkezdődölt a képviselőház pünkösd! szfineíe 

Izgalmak Lingauer Albin körül, aki beszéde közben rosszul leli 
Budapest, május 17. A parlament költségvetési 

vitájának mai első szónoka Györki Imre volt. aki 
ábrándnak tartja Bud miniszter programját, mert 
megvalósításához 20—30 esztendő kellene. Hirdet-
ték a drágaság letörését, az eredmény az lett, 
hogy 22 százalékkal emelkedett a megélhetés index-
száma. Követeli a kivételes hatalom megszünteté-
sét, az autonóm vámtarifa revízióját, a banktör-
vény megalkotását és ezzel a kamaluzsora letöré-
sét,, a hitbizományok megszüntetését, az export 
organizálásál. A revízjó kérdésével foglalkozva, azt 
bizonyítja, hogy a revizió a szociáldemokrata uárt 
programjában benne van-

Dencz Ákos a szemclvj kiadások célszerűbb ki-
adását sürgeti. 

Sigray Anlal gróf a kövclkcző szónok: Csak 
megjegyzéseket fűzhet a két miniszter expozéjához 
— kezdi —, mert 

a házszabályok néni nyújtanak móriol 
ahoz, hogy belemélyedjen a gazdasági 

programok taglalásába. 

Nem vonja Kétségbe Bud János gazdasági miniszter 
jóhiszeműségét és szakértelmét, de éppen ezért 
fel kell tételeznie róla. hogy a múltban is volt 
gazdasági programja, ha tehát nem tudott segíteni, 
akkor a program, amellyel most jölt, sem fogja 
megoldani a gazdasági válságot (Helyeslés), meri a 
helyzet még romlott. 

— Kritikám teliát nem a két gazdasági minisz-
ternek szól. de az összkormánynak, mert az össz-
kormány intézkedései járultak hozzá ahoz, hogy a 
gazdasági helyzet ilyen rossz állapotban vnn< 

A kormány túlzásba vitte a költekezést. 
Nem járulhat hozzá a lulzoll rendelkezési ala-
pokhoz, nem tudok belenyugodni olyan kiadá-
sokba, amelyeket nem a köz érdeke szül. (Helyes-
lés balról.) Messzemenő privilégiumok nyújtása 
mindig összeesik a korrupcióval. (Elénk helyeslés 
a baloldalon.) Revizió alá kell venni a vámokat, 
nem juttalnak-e egyeseknek monopóliumokat. Le-
heletlen az a helyzet, hogy a gazda legszüksége-
sebb cikkei drágábbak legyenek, mini a külföldön 
és igy a termelést a világparjtás fölé drágítsák. 
A magyar cukor itthon drágább, mint Londonban, 

pakots József: Hallatlan. 
Sigrny Antul gróf: A magyar fogyasztó kényte-

len drágán vásárolni itthon a cukrot, hogy Lon-
donban olcsóbban kaphassák (Mozgás.) 

A kormány a szanálási programot csak pénz-
ügyi részében hajtotta végre. A nagy adóztatás-
sal azonban minden erőt elvonlak a magángazda-
ságtól. Az ország siralmas gazdasági állapotáuak 
legfőképpen ez az oka. 

Szüntessék be a túlzott, igazságtalan adóz-
tatást 

és fokozott takarékosságot hajtsanak végre az 
egész vonalon. 

— Ha igaz az, hogy Trianon az oka, vagy leg-
alább is a főoka minden gazdasági bajunknak. 

miért nem sürgeti » kormány jobban a 
revíziót? 

(Ugy van, ugy van a baloldalon.) A revizió kér-
dése ma aktuális. Nemcsak érzelmi szempontból, 
de azért is, mert egyenesen gazdasági imperativum. 
Miért halogatja a kormány a revizió kérdésében 
való állásfoglalást, amikor Mussolini azt mondotta, 
hogy a revizió sürgősen kell. A revizió nemcsak 
gazdasági szükségesség, de egyenesen a lét kérdése. 

Sigray Antal grófot beszéde végeztével Apponyi 
Alberttel az élén, sokan üdvözlik. 

Lingauer Albin a következő felszólaló: Bár bí-
zom a kormány poliiikájában, mégjs mondják meg, 
hogy mikor lesz már ennek a gazdasági nyomoru-
ságnak vége és mit tesznek ebben az irányban? 

Beszéde további folyamán a legális kereskede-
lem támogatását kérte, de 

hirtelen megakadt a beszédben és mintha 
megingott volna. 

Kél kezére támaszkodva előrehajolt, arca feltűnően 
elsápadt. Több, mint egy percig küzdött magával, 
folyton beszélni próbált, de csak egyes szavakat 
tudott kiejteni. 

Nagy izgalom támadt az egész Házban. Lingauer 
azután végre erőt vett magán és alig hallható 
hangon mondotta a következőket: 

— Bocsánat, elnök ur, elszédültem. 

Ezután szinte elesve, leült helyére és fejét két 
tenyerébe hajtotta. Ekkor már igen nagy volt az 
izgalom, minden oldalról Lingauerhez siettek a 
képviselők. 

Reisinger felállt, de meg sem tudta kezdeni 
beszédét a nagy izgalom miall. Ljngauer néhány 
perc múlva felállt és lassan kiment a teremből. 
Ezalalt az elnök felfüggesztette az ülést. De az lz- . 
galom Linüauer távozása után sem csillapodott le, ' 
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Sanditerg Henriknél. 

a képviselők csoportokba vermi ve ! tárgyalták a vá-
ratlan esetet. Csakhamar megtudták azonban a 
hírt, hogy Lingauer a képviselőház orvosának szo-
bájában magához tért és kijelentette, hogy csak 
múló rosszullét fog'a el. 

Szünet után Reisinger Ferenc kezdte meg beszé-
dét és a diósgyőri vasgyár ügyével foglalkozott. 
Kifogásolta az clboesájlásókat, majd azt mondotta, 
hogy miért követelnek hazafiságot az elbocsáj-
tott munkásoktól. Kifogásolja a nagyarányú be-
hozatalt és azt kívánja, hogy az állami üzemek-
gazdálkodását változtassál! meg és térjenek át 
olyan cikkek gyártására, amelyekkel a magán-
vállalatok is foglalkoznak- Az állami üzemek ra-
cionalizálását sürget;. Ezután Lillafüredről beszé'.t. 
Nem azonosítja magát azokkal a cikkekkel, ame-
lyek Lillafüredről szóllak, sőt egy szocialista kép-
viselőtársa felszólalásával sem, mert Lillafüred 
olyan kincse az államnak, amelyhez hasonló nincs. 
Lillafüredet ki kell épjteni, de helyleleniü, hogy 
gyógyfürdői akarnak belőle csinálni. Ehez klí-
mája" nem alkalmas, mert este a levegő hirtelen 
lehűl. Kifogásolja az ottani vadászatokat és az 
állami pénzen rendezeti ünnepségeket. Hangoz-
tatja, hogy Lillafüredből csak kirándulóhelyet 
lehetne csinálni. 

Ezulán Bethlen István miniszterelnök reflektált 
Reisinger beszédére. A lillafüredi kérdést nem 
tartja olyan elsőrendű fontosságú kérdésnek, mint 
ahogy a sajtó és az ellenzék beállítja. Lillafüre-
den" üdülő- és gyógyhelyet akarnak fejleszteni, 
mert azt látja, hogy a középosztály nem talál olyan 
hegyi fürdőhelyet, ahova elmehessen. Ez az oka 
Lillafüred kiépítésének. Ami a fúrást illeti, van-
nak szakértők, akiknek szakvéleményét figyelembe 
kéli venni. Csodálkozik azon, hogy némely körök 
ilyen ügyből országos ügyet akarnak csinálni, mi-
kor ennek nincs jelentősége. Ami Reisinger adatát 
illeti, erre azt feleli, hogy néhányszor hivatalos 
volt vadászatra, mint a földmivelésügyí minisz-
tér vendége és megfizette a költségekből azt a 
részt, ami rá eseít. 

Ujabb szünet után Jókai Ihász Miklós külpoli-
tikai kérdésekkel foglalkozott, majd a gazdasági 
helyzet jellemzésére tért át és foglalkozott a ter-
meiési költségek okaival. Ezek egyik fő oka a 
kartelek működése. 

Kabók Lajos adózási kérdésekkel foglalkozott 
és rámutatott arra, hogy a házadókulcsának le-
szállítása ellenére az adóhozadék emelkedett. Ál-
lami bevételünk állandóan növekedik és ezzel kap-
csolatban nőnek az állami kiadások ís. 112.5 pen-
gőt tesz ki a fejenkénti adó-

A, rendszerünk igazságtalan. Fokozatos 
adócsökkentésre van szükség. 

Báró Vojnieh Miklós a fogyaszlásí adóról elis-
meri, hogy nem éppen a legigazságosabb adónem 
de figyelembe kell venni, hogy az összes adók 
közül az utóbbi időben a fogyasztási adónál van 
a »legnagyobb« csökkentés. Szeretné, ha az összes 
hivatalok tisztviselői előzékenyen bánnának a fe-
lekkel, a hivatali főnököknek udvariasságra kellene 
szorítani alárendeltjeiket. 

Hoffer László á külkereskedelmi mérleg ba-
jaival foglalkozott. 

TaBcd.v Tibor hangoztatta, hogy a népjóléti 
tárca dotációja alacsony. Szólt a köztisztviselők 
alacsony béreiről és rámutatott arra, hogy egyes 
bankvezérek horribiljs jövedelme mellett a rész-
vényesek még osztalékot sem kapnak. A költekező 
bankvezérek a nép ellenségei. 

Minthogy több feliratkozott szónok a felhívás-
nál nem volt jelen és felszólalásra sem jelent-
kezett senki, 

az elnök a vitát bezárta. 

Rövid szünet után elhatározta a Ház, hogy leg-
közelebbi ülését szerdán, 22-én tartja és meg-
kezdi a költségvetés tárcánkénti tárgyalását 

Az ülés hat órakor ért véget. 

készen és rendelésre is ágy és aszlalnemüek. 
paplanok, baby, női, férfi és gyermek fehérnemüek 

Pollák Testvéreknél ^ 
C&ekonlcs u. és Feketesas u. «árok.. 

Df.Grét-félehnraxns kölniviz 
ugy illatánál, mint boraxtartatmánál fogva kitünC hatásn. 

Csak zárt üvegekben kapható a 91 
S a e u í Rókus gyógyszertárban. 
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