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Klebelsberg az Alföldkutató Bizottság 
kecskeméti ülésén 

Kecskemét, má jus 29. Ma kezdődlek meg 

az Alföldkutató Bizottság gyűlései Kecskemé-
ten. A délutáni ülésen gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter beszédet mondott, amelynek 
során hangsúlyozta, hogy a nemzet egyik leg-
fontosabb kérdése ma az Alföld problémája. 
Rámutatott arra, hogy a nagy Alföld gazda-
sági meghóditása után most be kell következ-
nie egy nagy kulturális honfoglalásnak is. 

Dr. Kogutowitz Károly szegedi egyetemi ta-
nár, a bizottság ügyvezető elnöke, ismertette 
az alföldkutatás feladatait 

A bizottsági üléseket vacsora követte, amely 
után a jogász ifjúság lampionos menetet, a 
dalárdák pedig szerenádot rendeztek a mi-
niszter tiszteletére, akit délelőtt fényes kül-
sőségek között avatták fel Kecskemét dísz-
polgárává. 

Jakus Ernőt, 
az „alföldi betöröbanda" vezérét Szegedre hozták 

Helyszíni szemle Békéscsabán és Dorozsmán 
(A Délmagifarország munkatársától.) Jakus Er- * 

Bőt, az Alföld évek óta hajszolt betőrővezérét, 
hétfőn éjjel szállították Szegeden át Békéscsa-
bára. Jakus Ernő bűnügyeinek nyomozási munkáját 
Papp Ferenc detektivfőfelügyelő végzi, akinek kí-
séretében hozták le Jakust Szegedre. 

A betörő szállítását végző erős rendőri fedezet 
hétfő éjjel érkezett meg Szegedre. Itt a rendőrö-
ket felváltották és Jakus a reggeli vásárhelyi vo-
nat elindulásáig a Szeged-állomási őrség foglya 
volt. A csabai helyszíni szemle után Jakust vissza-
hozták Szegedre és Dorozsmára vitték, ahol szintén 
betörést kísérelt meg. Dorozsmán Jakus beismerte, 
hogy tényleg dolgozott a községben, de eredmény 
nélkül. 

Az eddigi nyomozás eredménye még nem ad 

pontos képet Jakus betöréseiről. A hírhedt betörő-
vezér Papp Ferenc kerületi detektivfőnők előtt 
huszonkét betörést ismert be. A kecskeméti tőr-
vényszék vizsgálóbírója előtt azonban már csak 
négy betörés elkövetését vállalta magára és azt 
mondotta, hogy a kérdéses időkben Endrődön 
Jakus Pál nevű nagybátyjánál tartózkodott. Jakus 
Ernő vallomását azonban nővére megcáfolta azzal, 
hogy a betörővezérnek nincsen Pál nevű nagy-
bál y ja. 

Jakus azonban a leghatározottabban tagadja, 
hogy Szegeden is működött volna. Tudni sem akar 
a Konczwald-féle betörés elkövetéséről és kije-
lentette, hogy évek óta nem járt Szegeden. Jakus 
vallomásának ezt a részét a rendőrség el is fogadta, 
mert Jakus a Konczwald-féle betörés uaoián Mis-
kolcon tartózkodott. 

A miniszterelnök a képviselőház sérelméről, 
a szövetségi szerződésekről és a revízióról 

Zajos felenetek a képviselőház délutáni Qlésén Héfjas Iván körül 
Budapest, május 29. A képviselőház szerdai ülé-

sén Pakots József a Hősök Emlékmüvének lelep-
lezésénél a képviselőházat ért sérelmet tette szóvá. 

— Ugy értesültem — úgymond —, hogy a mi-
niszterelnök rendezte az ünnepséget. Ha ott ren-
dezték, rosszul rendezték és mélyen megalázták a 
nemzet méltóságát. A törvényhozás, a nemzet szu-
verénltása, egyenrangú faktor az államfővel és az 
államfő után az első helyen áll. Közjogi és al-
kotmánysérelem, hogy a Hősök Emlékmüve előtti 
hódolók sorában csak a kilencedik helyen szere-
pelhetett a magyar képviselőház. Voltak idők, ami-
kor több önérzet volt a képviselőházban és a kép-
viselőház elnökében. Szóváteszi ezután az újság-
írók súlyos gazdasági helyzetét. A magyar sajtó 
munkásai tanítómesterei a magyar társadalomnak 
és keserű lélekkel irják cikkeiket, ennek a kese-
rűségnek a mérge belekerül a társadalomba. Az 
államnak és kormánynak vannak kötelezettségei 
gazdasági vonatkozásban minden kategóriával 
szemben és ide tartozik az újságíró is. Az újság-
író mindenütt becsületes sáfárja lehet a magyar 
ügyeknek. Miért nem használják fel őket különböző 
ppsztokon, gazdasági, szociálpolitikai és külpo'li 
tlkai vonatkozásokban. 

Farkas István arról beszél, hogy a miniszter-
elnök bizonytalanunk érzi magát nemcsak bel-, 
de külpolitikailag is. Nem képvisel határozott 
irányzatot, hol ide orientálódik, hol oda, hol erre-
felé vág. hol amarra. Megállapíthatjuk, Hogy a 
diktatúra rendszere itt van: Nekünk minden hábo-
rúk ellen tiltakoznunk kell. Magyarország ne csör-
tesse a kardot, ne fenyegessen, ne mondja, hogy 
igy meg ugy, hanem legyen önérzetes, de szerény. 

Bethlen miniszterelnök indulatosan kiáltja Far-
kas István felé: És ön ne uszítsa ránk a szom-
szédokat! 

Farkas István: Én nem uszítok... (Nagy zaj.) 
B'eyer Jakab a kisebbségek kérdésével fog-

íalkozik, majd Bethlen István gróf miniszterelnök 
állt fel szólásra. 

— Azt mondják, hogy Lengyelország és Ulasz-
ország barátságával ugy fogunk járni, mint a hár-

Nagy nyakkendő vásár 
olcsó Arakon 619 

Pollák Testvéreknél 
Széchenyi ICr és Csctionlc» ucca. 

mas szövetséggel, amely a döntő pillanatban nem 
volt mellettünk. Hangsúlyoznom kell, hogy mi 
szövetségi szerződést nem kötöttünk senkivel. A 
barátsági szerződés, amelyet Olaszországgal kö-
töttünk és a lengyel döntőbírósági szerződés nem 
jelent szövetségi szerződést, nem tekinthető olyan 
szövetségnek, amely egyenlő lenne a voli hármas 
szövetséggel. 

— Az a kijelentés, hogy a hősök vasárnapi 
ünnepéu elmondott beszédem kardcsőrtetést je-
lentene, nem áll meg. Háborús fenyegetést nem 
lehet találni ebben a beszédben, ne adjanak lovat 
azok alá, akik az ilyen helyzetben vádakat sze-
retnek kovácsolni Magyarország ellen. 

— Ezt az ünnepélyt a miniszterelnökség rendezte 
és rendezte minden prejudicium teremtésének szán-
déka nélkül, azoknak a szokásoknak megfelelően, 
amelyek más ünnepélyeknél is betartatnak. Ez a 
kérdés tehát tisztán ugy lett rendezve, ahogyan 
eddig is rendezve lett, elismerem azonban' hogy 
tisztelt képviselőtársamnak abban igaza van, hogy 
amikor közjogi aktusokról van szó, abban az eset-
ben a nemzet szuverenitásának megfelelően a kor-
mányzó után azonnal a képviselőház és a felső-
ház elnökének kell következnie. Én tehát a magain 
részéről a jövő szempontjából gondoskodni kívá-
nok, hogy .olyan érlelmü előterjesztés tétessék, 
hogy ilyen ünnepélyek rendezésénél a köziogl hely-
zetnek megfelelő legyen a sorrend, 

A miniszterelnök ezután igy folytatta beszédét: 
— Áttérve,végre a legfontosabb kérdésre, amely 

szóvátétetett a vita rendjén, a kisebbségi kérdésre, 
ki kell jelentenem, ha az ország tarsadalma való-
ban akarja a revíziót, akkor ismerje el, hogy 
ennek egyik első alapfeltétele, hogy ebben az 
országban a kisebbségek megelégedetten éljenek. 

A részletes vitában ezután Malasils Geza^szólalt 
fel. Nem tudunk védekezni a miniszterelnökségi 
sajtóiroda támadása ellen, mert Magyarországon 
sem sajtószabadság, sem gyülekezési szabadság 
nincs. Kezünk-lábunk össze van kötve, a szánk 
be van tömve. Csak két helyen lehet szabadó u be-
szélni: a képviselőházban és a vádlottak padján. 

Farkas István beszéde után a Ház elfogidta a 
miniszterelnökségi tárca költségvetését. 

Szünet után az igazságügyi tárca költségvetését 
kezdték tárgyalni 

Gál Jenő részletcsen foglalkozott a birói kar 
helyzetével. 

Erődi-Uarrach Tlhumér után Györki Imre reví-
ziót követelt 13 forradalmi elítéltnek. Ha az ellen-

forradalom részeseit amnesztiában részesítették, 
mondta, ha a képviselőháznak lehet ötvenhárom-
szoros gyilkos a tagja ... (Nagy zaj.) 

Czettler elnök rendreutasítja, majd amikor foly-
tatja, ismét rendreutasítja. 

Kabók: Az igazságot nem szabad megmondani? 
(Nagy zaj.) ,, 

Az elnök őt is rendreutasítja, ' 
Wolff Károly, majd Kmetty Béla szólalt fel. 
Az ülés 6 órakor ért véget, a legközelebbi ülés 

hétfőn lesz. 
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Egy szegedi teológus 
rejtélyes halála Tirolban 

Innsbruck, május 29. A közeli Mühlauban 
rejtélyes körülmények közt meghalt Teve8 Jő• 

zsef szegedi teológus. Holttestén a nyak kö-

rül szíjat találtak. Nem tudják, hogy öngyil-
kosságról vagy bűntényről van-e szó. 

Olaszország győzőit 
az epeéversenyben 

Budapest, má jus 29. Az európai katonatiszti 

epeé csapatversenyben Olaszország győzött 
Hollandia és Svédország előtt. Negyedik Fran-
ciaország. A magyar csapat még az előmér-
kőzések során kiesett a küzdelemből. A kard-
versenyeket holnap kezdik. 
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csoda Olcsón órtA*l választékban 

Po l l ák Testvéreknél 
Csekonlcs ucca és Széchenyi tér. 

Törvényesen védjegyezett 

garantáltan megbízható mlnöségU 

„saját kikészitésil 
pamut kelengye vásznaink" 

országos bevezetésére szállítunk 

fogyasztók részére 23 méteres végekben, 
postán, bé,mentve, utánvéttel, 
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A rae- nem teleidért a pénzt visszakUldjBk. 

Mautner Vászonáru Lerakat 
B133 Budapest , VI., Révay u. 1. 
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