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Carol visszatérhet Románlába? 
( B n d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -

tése.) Bukarestből jelentik: Politikai körökben és 
• sajtóban néhány nap óta Károly volt trón-
örökös visszatérése a legaktuálisabb téma. Be-
avatott körökben azt beszélik, hogy Mária királyné 
<M a régenotsnács között éles konfliktus keletkezet* 
a volt trónörökös személye körfll. Mária ugyanis 
a leghatározottabban ellenzi Károly visszatérését, 
mig a volt trónörökös öccse, Miklós herceg a 
visszatérés engedélyezés® mell<*l foglalt állást és 
állítólag sikerült álláspontjának már a régensta-
nács két másik tagját is megnyernie. Egyes lapok 
szerint az is valószínű, hogy Károly visszatérését 
Mánia miniszterelnök sem ellenz imár. 

A liberális sajtó Márk királyné mellé állott 
és hevesen tfPtakorfk Károly visszatérése eften. 
Vintilla Bratiann a Vlttornl hétfői számában nyilt 
levelet tett közzé, amelyben azt irja, hogy a párt 
minden eszközzel megakadályozza a volt trón-
örökös Romániába való visszatérését, mert 
alapjában ingatná meg Románia létét 

Az a hir terjedt egyébként el, hogy Maniu 
miniszterelnök a kamara keddi ülésén részlete-
sen nyilatkozni fog és állftólag határozottan ki 
fogja jelenteni, hogy a kormány elvben nem el-
lenzi Károly hazatérését, aki Miklós herceg he-
lyett tagja lesz a régenstanácsnak 

Eraélyi Béla a tábla 
Budapest, május 12. A hitvesgyilkossággal és 

egyéb bűncselekményekkel vádolt Erdélyi Béla 
bünpörét az Ítélőtáblán ma délelőtt kezdték tár-
gyalni Ismeretes, hogy Erdélyit annak idején a 
bünletőtörvényszék Schadl-tanáesa élettogyJglanl 
fegyházra ítélte. Az ítélet megokolásában azonban 
annak Idején az elsőfokú biróság leszögezte, hogy 
ebben a főbenjáró bűntettben, amelvben Erdélyi 
Bélát bűnösnek találta egyéb körülmények közölt 
h"lálbünte<é«f mért volna ki, ha a nemzetközi jog-
szabályok szerint nem kötelezte volna ennek mel-
lőzésére az a körülmény, hogy Ausztria, ahol 
Erdélyi a bűncselekményt elkövette, eltörölte a 
halálbüntetést. 

Erdélyi Bélát kilenc óra után vezette elő két 
szuronyos togházőr a Markó-uccai fogházból a 
táblai főtárgvalásra. 

A rendőrség minden előkészületet megtett arra, 
hogy a táblai főtárgyalás külső rendjét azoktól 
a tumultuózus jelenetektől megóvja, amelyek a 
törvényszéken annnak idején, mig a főtárgyalás 

tartott, majdnem nap-nap mellett megismétlődtek. 
Egy szakasz rendőr vonult kl a rend biztosításán. 
Azonban nem volt rájuk szükség, mert féltíz óra 
felé az újságírókon kívül más alig igyekezett a 
fő tárgyalási terembe bejutni. Degré Miklós, az 
Ítélőtábla elnöke nyitotta meg a főtárgyalást. A 
megnyitás formaságainak elintézése után az elnök 
megkezdte a törvényszéki Ítélet ismertetését. A 
nagy teremben ekkor a vádlott Erdélyi Bélán 
ős védőjén, valamint néhány újságírón kivül alig 
volt két-három ember. 

Az ítélet ismertetése délig tartolt majd a dél-
utáni tárgyaláson ismertették a vádlott vallomá-
sáról szóló jegyzőkönyveket Erdélyi Béla vallo-
másának ismertetése után a tanúvallomások kö-
vetkeztek, melyek során a biróság zárt tárgyalást 
rendelt el. A mindössze őt percig tartó zárt tárgya-
lás után a tárgyalás folytatását holnapra halasztot-
ták. Kedden t^lán már soj kerül. Erdélyi kihallgatá-
sára. 

Három szerencsétlenség, egy öngyilkossági kísérlet 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Vasárnap 

délelőtt Nyersbáló JAnosné, 22 esztendős asszony 
öngyilkossági szándékból nagymennyiségű lugkő. 
oldatot ivott A kihívott mentők Nyersbáló János-
rét azonnal a kőzkórházba szállították, ahol csak 
a délutáni órákban tort eszméletre. A rendőrség 
kihallgatta az asszonyt, aki azonban nem akart vál-
tani arról, hogy miért követte el teltét Nyersbáló 
Jánosné állapota rendkívül súlyos. 

• 

Súlyos kimenetelű kerékpárbaleset tőrtént va-
sárnap délután a Somogyi-tefepen. Kopasz János 
kerékpározás közben leesett gépéről és oly súlyos 
sérüléseket, zuzódásokat szenvedett, hogy a men-
tők beszállították a közkórházba. 

• 

Vasárnap délelőtt a Tisza Lajos-körut 45. számú 
házba hívták a mentőket ahol Vincze Rozál 18 
éves cselédlánnyal tőrtéht súlyos baleset. Vincze 

Rozáf a tűzhelyről akart levenni egy forró vizzel 
te't edényt. Közben megbotlott és az edényt magára 
rántotta. A lány súlyos égési sebeket szenve'dett 
kezén és lábán. Beszállították a közkórházba, ahol 
ápolás alá vették. 

• 

Súlyos szerencsétlenség történt a Somogyi-telep 
VI. ucca 627. számú házban is. Kádár llózsika 
6 esztendős kislányt ugy megrúgta a tó, hogy a 
kislány kulcscsontja eltörött A szerencsétlenség 
uugy történt hogy a kislány az udvar hátsó ré-
szébe igyekezett Közben a vályúhoz kötözött tó 
valamitől megijedt és a lány felé rúgott. A rúgás 
Kádár Rózsikát a vállán érte. A mentők az asz-
méletlen lányt a sebészeti klinikára szállitották. 
ahol az orvosok megállapították, hogy kulcscsont 
törést és belső zuzódásokat szenvedett. A kislány 
állaDota súlyos. 

„Felmerül a kérdés, tiszta volt~e a szándék 
amikor a fővárosi javaslatot megalkották ? 

A felsőházban energikusan lámadiák a fővárosi törvényjavaslatot 
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Budapest, május 12. Több hónapos szünet után 
a felsőház ma ülést tartott, amelyen megkezdték 
a fővárosi törvényjavaslat tárgyalását w 

Németh Károly nem kifogásolja, de meg-
állapítja, hogy az uj fővárosi törvény közigaz-
gatási részében sok a politikum. 

Szőke Gyula csak akkor tudná megszavazni a 
javaslatot, ha módosító indítványait elfogadná a 
felsőház. A régi törvény reformja legyen előre-
haladás, seminiesetre ne legyen olyan lépés, amely 
közel van a sötétbeugráshoz. A tőrvényjavaslatot 
nem fogadja el. 

Papp József: Helyesnek lartüín, hogy a törvény-
javaslat nem kizárólag az egyes adminisztrációs 
hibás intézmények kijavítására szorítkozik, hanem 
kitérj esitette a reformot a politikai kérdésekre is. 
Ez a javaslat kompromisszum eredménye, és nem 
adja fel a reményt, hogy mégis lehet javítani 
egyes intézkedésein. Az autonómiának rengeteg so-
kai köszönhetünk. Az állami öntudat erősbödik 
*z autonómia által. Jó, ha a parlament mellett 
megmarad a municipiumok autonómiája is, mert 
nem lehet tudni, mikor jön olyan idő, amikor 
az autonómiáknak talpra kell állniok és össze 
kell fogniok. 

Szigelhy János hibáztatja a főváros körül tör-
ténő ugrásszerű reformokat. Felmerül a kérdés. 
tiszta volt e a kormány szándéka, amikor a főváros 
törvényjavaslatot megalkotta? Sajnos, nem vagyok 
abban a helyzetben, hogy erre igennel válaszoljak. 

A főpolgármester annak idején polgármesteri 
állásra pályázott, leszavazták, de eszébe sem jutott, 
hogy elhagyja a főpolgármesteri pozíciót, tiészint 
nyíltan, részint suba alatt érvényesül a centrális 
hatalom az autonómia rovására, 

— A törvényjavaslat megadja a pénzügyminisz-
ternek a jogot a főváros költségvetésének leszál-
lítására, vagy felemelésére, utasithalja a fővárost 
uj költségvetés elkészítésére Is. Ez azt ¿•Menti, hogy 
a fővárostól elveszik a költségvvtf.bWkotAs&mkl 
fogát. A kultuszminiszter vétőjoga sérti az auto-
nómiát. A vétójog révén az állami protekcionizmus 
fog érvényesülni azoknál az állásoknál, amelyeket 
a főváros saját áldozatkészségéből teremtett. A 
főpolgármester felügyeleti joga csak azzal magya-
rázható, hogy a kormányt nem csupáu a közigaz-
gatás egyszerűsítésének szándéka vezette, de fő-
képen az állami omnipotencia kiterjesztése a fő-
város összes ügyeire. Ennél a burkolt rendszernél 
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okosabb lett volna nyíltan átvenni a fasiszta-
rendszer állandó gyakorlatát. 

Azzal fejezi be beszédét, hogy a kormány vál-
toztassa meg eddigi mentalitását a székesfőváros-
sal szemben. A törvényjavaslatot nem fogadja el. 

A felsőház kedden délelőtt folytatja a fővárosi 
javaslat vitáját 

fl szegedi egyetem 
„világnézeti" tanszékeinek 

ügye a református zsinat előtt 
Budapest, május 12. A Református Országos Zsi-

nat hétfői ülésén Kun Béla debreceni egyetemi 
tanár az egyházalkotmányi bizottság munkálatai-
ról tett jelentést Az Országos Református Lelkész-
egyesület kéri a zsinatot, hogy a mai kultusz- és 
kultúrpolitikát a református egyház szempontjából 
vizsgálja meg és faglaljon állást ellene. 

— így például — mondja a jelentés — a szegedi 
egyetem párhuzamos »világnézeti« tanszékeinek köt. 
ismert ügyében is, amelyre vonatkozóan egyéb-
ként az egyetemes konvent idejében kifejtette a 
maga álláspontját, számadatokkal, a tanszékek és 
a hallgatók számának feltárásával kell törekedni 
arra, hogy a református egyház szempontjából 
nagyfontosságú tudományszakok müvelésére megfe-
lelő számú tanszékek létesítésével kiegyenlítés tör-
ténjék. 
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Mindazon nraknak, kik megboldogult férjem 
holttestének hnaahozatalához: anyagilag, vagy 
fáradságukkal hozzájárultuk és ezzel fájdal-
mamat enyhiteni igyekeztek, ezúton mondok 
hálás köszönetet. 
(S63 özv. Slmóka SAndoraé. 
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