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fltkőzések vannak és ezt sínyli meg az egész ke-
reskedelem. 

Sándor Pál: A vámtarifa sokkal többet ártott 
az országnak, mint bármi más. Annakidején 
szeretett volna a vámbizottságban résztvenni, hogy 
hozzászóljon a kérdéshez. Bud miniszter is szí-
vesen hozzájárult ehez, de még sem választották 
be a bizottságba. Büszke vagyok, hogy nem vá-
lasztottak be, de nem választották be egyik ki-
váló agráriusunkat sem, aki ehez a kérdéshez 
kitűnően értv de éppen ugy ellenzője a magas 
vámoknak, mint én. önök nem tudják rávenni 
a kormányt, hogy tegyen végre valamit ebben 
az ügyben. Ez a magyar vlrlsaft és az ilyen 
virtsaft után ne gondolják, hogy Magyarország 
gazdasági helyzetén segíteni lehet 

Várnai Dániel szerint az államvasút! munká-
sok helyzete megérett a javításra. A kormány tel-
jesítse azt az igéretét, amelyet annakidején az 
elbocsátott munkásoknak tett, hogy amennyiben 
munkásokra volna szüksége, azokat a* elbocsátott 
munkások köréből veszi vissza. 

Ezután 
Kállay Miklós államtitkár 

a beteg miniszter távollétében válaszolt az el-
hangzottakra. Megállapítása szerint nem a keres-
kedelem van válságban, hanem a fogyasztók. A 
hitelkérdést kell nézete szerint elsősorban meg-
oldani és akkor a kereskedelem helyzetén is se-
gítettünk. A kartelkérdésről azt mondotta, hogy 
az olyan pnobléma, amely ellen törvényhozást uton 
nehéz küzdeni. A kormány szerinte mindent el-
követ, hogy letörje a kartelek visszaéléseit és a 
káros kinövéseket. Azt mondotta azután, hogy a 
a gabonaértékesítésből a kormány nem akarja 
kizárni a magyar kereskedelmet és biztosítani 
fogja a kereskedelem teljes szabadságát. A magán-
alkalmazottak jogviszonyairól szóló törvényjavas-
lat h. ebben az évben a Ház elé kerül Be-
jelentette, hogy a kisipari hitel problémájának 
megoldására rövidcsen tekintélyes összeg — mnt-
egy 10 millió pengő — fog rendelkezésre állani. 
A kőzszállitásoknál is elsősorban a kisipart tart-
ják szem előtt és jövőben az ajánlattevők kötele-
sek lesznek a munkabéreket is megjelölni. Hang-
súlyozta, hogy a közmunkaválságot mérsékelni fog-
ják. Kijelentette, hogy ismeri a postások és vas-
utasok nehéz helyzetét és elhatározott szándéka 
raj luk segíteni. A kommün után elbocsátott al-
kalmazottak ügyének felülvizsgálásáról a napok-
ban rendelet jelenik meg. 

Hefiymegi-Kiss Pál a nyugdíjas vasutasok ügyé-
nek rendezését sürgette. 

Kabók Lajos az állami vas-, acél- és gépgyárak 
üzletpolitikáját bírálta. 

A Ház ezután részleteiben ls elfogadta a keres-
kedelmi tárcái. 

Ezután áttértek 

az Interpellációkra. 

Gál Jenő a közszállitásokkal kapcsolatos visz-
szaéléseket tette szóvá. Véleménye szerint ezek 

a visszaélések nem maradhattak volna 
ilyen hosszú Időn keresztül titokban, ha 
teljes sajtószabadság és esküdiszéki bí-

ráskodás volna Magyarországon. 

Kéri a minisztert, hogy politikai vonatkozású 
sajtóperekben állítsák vissza az esküdtszéket 

Zsltvay Tibor igazságügyminiszter válaszában 
részletesen ismerteti a klinikai visszaélések ügyé-
nek állását. Kijelenti, hogy nincs megelégedve 
azzal a gyorsaságnak nem nevezhető eljárással, 
amely ezekben az ügyekben tapasztalható. Épp 
ezért olyan javaslattal kíván a Ház elé jönni, 
amely gyorsabbá teszi az igazságszolgáltatást A 
sajtóval szemben fennálló különleges rendszabá-
lyok meg fognak szűnni mihelyt az uj sajtótör-
vény életbe lép. A kormány különben is nem élt 
e törvényben biztosított jogával. Már 3 év óta 
nem voli lapbetitíás. A kormány behatóan fog-
lalkozik az esküdtbíróság reformjának a kérdé-
sével is. A sajtószabadság és az esküdtbíróság 
kérdése azonban egy olyan nagy jelentőségű prob-
léma, amelyet egy interpelláció keretében nem 
lehet eldönteni Részletekről ezidő szerint nem 
nyilatkozhat 

Várnai Dániel inlerpellációjábaii haladéktalan 
intézkedést kért a belügyminisztertől azérl, hogy 
tegnap előtt Kispesten a rendőrség kivont kard-
dal rátámadt minden felszólítás nélkül a munka-

GyAszmise 
Zombory Mátyésné Mac av Mária cs 

fia, Szegszárdy Józsefért. 
Iitenben boldogult Zombory Mátyásré Má-

csay Mária és fia, Szegszárdy József ha'álé-
nak évforduló|a alltalma»al m á j U S hó 23-án, 

pénteken reggel 8 órakor a rúkusi templomban 
gyá.-zm se lesz az Egek Urának bem. tatva. 

nélküliek békésen ha'adó csoportjára és többeket 
súlyosan megsebesített. 

ScHovszky belügyminiszter válaszában a hiva-
talos Jeleniés alapján ismertette a történteket. 
Nem engedi a rendőrséget dezavuálni 

Farkas István: Vigyázzon, belügyminiszter ur! 
(Nagy zaj.) 
ScHovszky: Engem ne fenyegessen! 
Farkas István: Nem hídja, mit beszél! 
ScHovszky: Bizza rám. Tudom, sőt többet tu-

dok, mint ahogy a képviselő ur gondolja! 
Várnai viszonválaszában azt hangoztatja, hogy 

a belügyminiszternek igenis dezavuálnia kellelt 
volna a rendőrséget azért, hogy ilyen kilengések 
ne fordulhassanak elő. A rendőrség e szellemé-
nek a miniszter az oka és képviselője e szel-
lemre csak azt mondhatja: Ga-ság! 

Az elnök rendreutasítja Várnait 
ScI'ovszky belügyminiszter visszautasítja Várnai 

kijelentését s azt az állítását, mintha hazug volna 
a jelentés, amelyet hivatalában kapott Esküt tett 
embernek több hitelt ad, mint bármilyen piaci 

Májusi 4 5 % zsírtartalmú 

HORTOBÁGYI 
iuhturó 
viszonteladói ára M.48 

20%-kal olcsóbbodott 
Tejszövellcezell Központ, Budapest 4. postafiók 20. 

kofának. A karhatalomnak mindenkor tettre ké-
szen kell állania, hogy a rendet saját élete koc-
káztatásával is fentartsa. Nemcsak a jótékony-
sághoz kell szív, hanem ahoz is, hogy kardot 
rántson valaki akkor, ha kell. 

Az ülés háromnegyed 8-kor ért véget 

A „Graf Zeppelin" az Óceán fölött vv 
(Budapesti tudósilónk telefonjelent ésc.) 

Friedrichshafenből jelentik: A Gráf Zeppe-
lin este 8 órakor a nyilt Óceán felett halad, 
egyenes irányban Pernambucco felé. A lég-
hajón minden rendben van. 

Friedrichshafenből jelenlik: A léghajóépitő 
müvekhez érkezeti ráuiótávirat szerint a Gráf 
Zeppelin 18.15-kor középeurópai idő szerint 

elhagyta a Zöldfok (Cap Verde) szigeteket 
Pernambuccoi jelentések szerint a Gráf 

Zeppelin Pernambuccóban, a rio de janeirói 
ut előtt vizet óhajt felvenni, mert az intenzív 
hőség miatt a Gráf Zeppelinen vízhiány van. 
A vízfelvétel miatt a léghajónak legalább 3 
órát kell töltenie Pernambuccóban. 

Általános postásszfrájk Franciaországban? 
(Budapesti hutósitónk telefonjelentése.') 

Párisból jelentik: Szerdán délután megkez-
dődött Párisban a posta-, táviró- és telefon-
alkalmazottak kongresszusa, amely dönteni 
fog a postaalkalmazottak általános sztrájk-
járól. A kongresszus határozatait egész Fran-

ciaország nagy izgalommal várja. A szerdai 
ülés még nem hozott határozatokat. Az egyes 
szónokok nyugalomra intették a szónokokat és 
felszólitották, hogy tartózkodjanak az esetleges 
meggondolatlan lépéstől. 

Ujabb véres zavargások Indiában 
(Budapesti tudósítónk te'rfonjelcnlése.) London-

ból jelentik: Az indiai állami sóraktárak ellen 
intézett sorozatos támadások nagy nyugtalanságot 
keltenek. A szerda délelőtti dharsaurai támadás-
nak 300 sebesültje van. Súlyosan megsebesült 

Gandhi legfiatalabb fia, akit rabkórházba szállí-
tó ttak. Naidu asszony letartóztatása után most 
Patel, az indiai törvényhozó testület volt elnöke 
vette át a vezérletet Bombayban a déli órákban 
súlyos zavargások voltak. 

A szegedi egyetem díszközgyűlése 
a vilnai professzorok tiszteletére 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-
gedre érkezett vilnai egyetemi tanárok tisz-
teletére szerdán délelőtt díszközgyűlést tartott 
a szegedi egyetem. A díszközgyűlés ünnepélyes 
külsőségek között folyt le. Á vendégek ere-
deti palástjukban és barettjeikben jelentek 
meg. Ugyancsak díszben vonult fel a szegedi 
egyetem tanácsa is. A vendégeket dr. Györffy 
István rektor üdvözölte magyar nyelven, be-
széde végén pedig művészies fadobozban Ma-
gyarország szenvedéseit jelképező gledicia-
tövist nyújtott át Dziehovszky professzornak. 
Az üdvözlő beszéd után külön is köszöntötte 
Dziehovszkyt, aki a szegedi egyetem megvá-
lasztott díszdoktora. 

A rektor beszéde után dr. Kogutowitz Ká-
roly professzor német nyelven ismertette Dzie-
hovszky érdemeit, amiért díszdoktorrá avat-
ták. Az üdvözlésekre Dziehovszky professzor 
válaszolt latin nyelvű beszédben, megköszönte 
díszdoktorrá való választását, majd felolvasta 
a vilnai egyetem díszes levelet, amelyben a 
szegedi egyetem könyvajándékát köszöni meg. 
Buszczycz Ferdinánd professzor koszorúzta 
meg ezután az egyelem hősi halottainak em-
léktábláját. 

A díszközgyűlést, amelyen sok érdeklődő je-
lent meg, Győrffy rektor zárta be. 

Délben az egyetem díszebédet adott az uj-
szegedi Vigadóban. Az ebéden a vendégeken 
kivüí megjelent a szegedi egyetem tanácsa, 

a teljes tanári kar és sokan mások is. Az elsfi 
felköszöntőt dr. Györffy rektor mondotta 
Mosczyczki köztársasági elnökre és Pilsudszky 
marsallra, Dziehovszky Horthy Miklósra ürí-
tette poharát. Dr. Iványi Béla professzor me-
leghangú latin beszéddel köszöntötte a ven-
dégekel. Az ebdd alatt cigányzenekar ját-
szott. 

A lengyel professzorok este hét órakor dr. 
Iványi Béla professzornál teán vettek részt 
Kedves meglepetésben részesítette a vendé-
geket az egyetemi diákság, amely az esti órák-
ban lampionos menetet rendezett Iványi pro-
fesszor lakása előtt a vendégek tiszteletére. 

II szegedi orvaskongresszuson 
szántóinak be a Cafmetfe-

oltásokról 
Budapest, május 21. Orvosi körökben sokat be-

szélnek azokról a tüdővészelleni Calmctte-oltások-
ról, amelyeket legutóbb Újpesten is alkalmaztak. 
Legutóbb ugyanis kiderült, hogy hat gyermek meg-
hall. A részletekről még nem tettek közlést Az 
eljárások, boncolások és vizsgálatok eredményé-
ről a tüdöspecialisták pünkösdi szegedi kongresz-
szusán fognak beszámolni. 

Magyarorsza<i legtöbb hlrnevU óráscége 

BRAUSWETTER JÁNOS I 
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