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társadalmon, mert sem a boletta, sem a föld-
teherraidezés ncn hathatós segítség. 

varkas Tibor ezután határozati javaslatot nvuj-
tott be 

a képviselői illetmények leszállítása 

érdekében. 
• Farkas Tibor felveti azt a gondolatot, hogy 

vizsgállassa meg a pénzügyi kormányra! 
- pártatlan és elfogulatlan külföldi szakér, 

tőkkel n pénzügyi helyzetet, 

mert a magyar állam pénzügyi helyzete nézete sze-
rint nem olyan nossz, mint ahogy azt feltün-
tetik. Hangoztatta, hogy a kiadott szükségrende. 
leteket mielőbb vissza kell vonni. A felhatalma-
zási javaslatot nem fogadta eL, 

PTopper Sándor szerint a kormány a tárgyalás 
alatt álló javaslatban 

diktatórikus felhatalmazási kér. 

A szociáldemokraták készek mindent megtenni az 
ország helyzetének javítására, de nem vállalják 
a felelősséget ott, ahol a mai rendszer megmenté-
séről és meghosszabbításáról van szó. Határozati 
javaslatot nyújt be, utasítsa a képviselőház a kor-
mányt, hogy a különböző testületebnek és szerve-
Tseteknek adott szubvenciókról részletes kimuta-
tást terjesszen a Ház elé. A javaslatot nem fo-
gadta el. 

Az elnök ezután a vitát félbeszakította és napi-
rendi javaslatot tett, amelynek értelmében a Ház 
holnap délelőtt 10 órakor tartja legközelebbi ülé-
sét és ezen folytatja a felhatalmazási javaslat tár-
gyalását. 

Reisinger Ferenc megkövette a Házat a tegnapi 
ülés során használt inparlamentáris kifejezéséért, 
majd Turcsányi Egcn 

személyes kérrfésbM 

szólalt fel és válaszolt a miniszterelnök és a kor-
mány tagjainak délelőtti felszólalására. Hangoz-
tatta hogy közszereplése során mindig nemzeti 
alapon állott. Ha tehát a miniszterelnök a herceg-
prímáshoz irt levelében azt irta, hogy őt nemzeti 
szempontból nem latija alkalmasnak arra, hogy 
törvényhozó lehessen, ismertesse a miniszterelnök 
az okokat, mert ő is tudni szeretné őket Hangoz-
tatta ezután, hogy a belügyminiszter személyével 
szemben a felszólalása netn volt sértő és durva, 
csak 

kellemetlen tényállásokat tartalmazott. 

A belügyminiszter ezzel szemben válaszában er-
feölcsrendészeU terminológiával oktatta öt ki. Ki-
jelenti, hogy a Vay Kázmér-ügyet csak akkor 
fogja ismertetni, ha a belügyminiszter jelen lesz. 
Fentartja azt az állítását, hogy Gertóczy Gedeon 
műépítész a belügyminiszter részére, magánmunká. 
latokat végzett. Igaz, hogy annakidején a kultusz-
minisztertől bocsánaot kért, de ez akkor történt, 
amikor a bírói eljárás befejeződött amiatt a plakát 
miatt, amely miatt kollektív alapon kellett a fele-
lősséget vállalnia, jóllehet, annak nem ő volt a 
szerzője, de gyávaságnak tartotta volna kibújni 
a felelősség alól. Felháborító, hogy a kultusz-
miniszter ezek után a veszprémi káptalanhoz inté-
zett levelében őt rágalmazónak minősiti. Hivatko-
zik ezután a zárszámadásokra, amelyek bizonyít-
ják, hogy 

Szegeden az egyetemi építkezéseknél felba, 
rafmazás nélkül túllépés lörtént. 

Esután ismételten hangoztatta^ hogy felszólalásá-
ban sértő kifejezés' nem volt, ellenkezőleg őt 
sértették meg akkor, amikor azt állították róla. 
hogy tudatosan rágalmazott Még elnöki védelem-
ben sem részesült, noha rajta kivül álló okokból 
elégtételt nem vehet magának. 

Az ülés háromnegyed 7 órakor ért véget 

A Gralí Zeppelin 
visszatért sarki útjáról 
( B u 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.) A Gráf Zeppelin az Északi Sark sikeres át-
repülése után csütörtökön Németország fölé érke-
zett és a berlini repülőtéren szállt te, ahol mér-
hetetlen nagy tömeg várta. 

Leszállás után Sahm főpolgármester üdvözölte 
9 sarki ut résztvevőit Dr. Eckener, a léghajó 
parancsnoka, örömének adott kifejezést, hogy a 
jól bevált léghajó ujabb eredményes utat tehetett 
meg. Kijelentette, hogy a sarki légi ut az elkép-
zelhető legszebb és legkevésbé veszélyi s utak közé 
lartozjk. Fogadás alatt ellátták a léghajót üzem-
anyaggal s este 8 óra előtt néhány perccel a 
Gráf Zeppelin elindult hazafelé. 

Egy szegedi tanítónő 
halálos szerencsétlensége a Raxon 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Bécsből jelentik: A Raxon csütörtökön halá-

los szerencsétlenség érte Kasza Rózsi szegedi 

18 éves tanitónőjelöltet. A fiatal leány Glogg-

nitzban nyaralt és két férfi társaságában 

akarta csütörtökön a Raxot megmászni. Az 

Akadémia-hágónál Kasza Rózsi egy 50 méter 

szakadékba zuhant és a kiküldött mentőcxpe-

dició négyórai nehéz munka után már csak 

holttestét tudta megtalálni. 

Ujabb tárgyatások a hétmilliőfontos 
magyar kölcsön ügyében 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 

Párisból jelentik: Az Agencs Economic ét Fi-

nancier értesülése szerint a hétmilliófontos 

magyar kölcsön ügyében u j tárgyalások kez-

dődtek meg különböző államokkal. A lap sze-

rint a kölcsön legfőbb részét a Bangae de 

Francé jegyzi és a többi résztvevő ál lam A 

Bangue de Francé vezetésével hozza ma jd ösz-

sze a Magyarország részéről igényelt anyagi 

eszközöket 

50 óra alatt Newyorkból 
Konstantinápolyba 

B o a r d m a n n é s P o l a n d o a m e r i k a i p i l ó t á k u f t á v o l s á g i 

v i l á g r e k o r d o t állítottak fel 

(Budapesti tudósítónk telefonjclentése.) 

Konstantinápolyból jelentik: Boardmann és 

Polando amerikai pi lóták csütörtökön délután 

i óra 15 perckor szerencsésen megérkeztek 

a konstantinápolyi repülőtérre. Sikeres vállal-

kozásuk 

ujabb világrekordot 

jelent az ooeánrepülések történetében, ameny-

nyiben közbenső leszállás nélkül 50 óra 13 

perc alatt 8100 kilométert tettek meg és ezzel 

lényegesen megjavították az egyenes vonalú 

távolsági repülés világrekordját, amit Cos fez 

francia repülő néhány hónappal ezelőtt 7900 

kilométerrel állított fel. A bámulatos teljesít-

ménynek az a legérdekesebb része, hogy 

a több, mint ö'venórai repülés alatt 

sehol sem látták őket és Konstantiná-

polyba érkezésük is a legnagyobb 

meglepetésként hatott. 

A pilóták átrepültek Páris felett is, ahol ejtő-

ernyővel egy csomagban a legfrissebb ame-

rikai lapokat dobták le és a Newyork Times-

nek egy, a Páris polgármesteréhez címzett le-

veiét > 

99 Anglia pénzügyi helyzete szilárd 
Snowden nyilalhozala az alsóházban 

9f 

London, julius 30. Az alsóház másodszori 

olvasásban folytatta a költségvetési javaslat 

tárgyalását. Snowden kincstári kancellár fel-

szólalásában kijelentette, hogy London nagy-

összegü külföldi hitelekkel érdekelt egyes or-

szágokban s ezért felmerült a gyanú bizonyos 

árnyéka London poziciöja tekintetében Sno-w. 

den emelt hangon jelentette ki, hogy Anglia 

pénzügyi helyzete szilárd és egészséges, ő és 

a kormány minden lehetőt elkövetnek az an-

gol hitel szi lárdságának megvédésére. 

Kétszáz jégkárosult gazda- és bérlőcsalád 
kap segélyt Rassay Károly ötezerpengös adományából 

fi Független Balpárt sürgetésére rövidesen kiosztják a segélyeket 
(A Délmagyarország munkatársától.') Rassay 

Károly, Szeged országgyűlési képviselője, mint em-
lékezetes, ötezer pengőt juttatott el a szegedi Füg. 
getlen Balpárt vezetősége utján dr. Somogyi pol-
gármesterhez közvetlenül az alsótanyai jégverés 
•után a jégkárosult gazdák segítségére. A polgármes-
terhez intézett levelében a pépz szétosztását, illetve 
a szétosztás módjának megállapítását a polgármes-
terre bizta azzal, hogy hallgassa meg annakidején 
dr. Pap Bóbert, Rózsa Béla és Wolf Miksa véle-
ményét. 

Több, mint egy hónap telt el a jégverés óta, 
de a városházán a mai napig semmiféle intéz, 
kedés nem történt az ötezer pengő felhasználása 
ügyében, mint ahogyan nem történt tulajdonképen 
érdemleges dolog a károsult gazdák segélyezése 
körül sem. A gazdák helyzete pedig tarthatatlanul 
súlyos. Egymásután érkeznek a városházára a je-
lentések, amelyek szörnyű nyomorról számolnak 
be. Különösen azok a kisbirtokosok és kisbérlők 
vannak nyomorúságos helyzetben, akiknek termését 
teljesen szétverte a jég. Nagyon sok családnak betevői 
falatja sincs, hetek óta összekoldult gyümölcsön 
élnek és teljesen reménytelenül néznek a tél elé. 
A kormány által megígért segítséget még nem 

Belvárosi Mozi Péntektől vasárnapig' 
ION CHANEY főszereplésével 

A HAI AI KOMP. dr&tns. 
Vzonkivtll: K o r n e v ó l , színmű. 

Korzó Mozi Péntektől vasárnapig 
VOLGA . . . VOLGA . . . 

orosz szerelmi történet. 
Főszereplő: Hnns Adalbert Schlrllow 

Azonkivül- H í r a d ó . 

kapta meg senki, egyelőre rendületlenül folyik a 
segélyosztáshoz előirt adminisztratív munkálko-
dás, kimutatásokat, statisztikákat, jelentéseket ké-
szítenek, felveszik a vetőmag- és a segélyigénye-
ket, elbírálják az igényjogosultságokat, megálla-
pítják a kár százalékszámát és küldözgetik a hi-
vatalosan összeirt adatokat az illetékes minisz-
tériumokba. 

A polgármester nemrégen elutazott nyári sza-
badságára, de elutazása előtt nem intézkedett a 
Rassayféle segélyösszeg szétosztásáról, pedig az 
érdekelt károsultak már nagyon nehezen várják 
legalább ennek a pénznek a felhasználását. Több 
alsótanyai károsult kereste fel dr. Pap Bóbertet, 
a Balpárt elnökét és érdeklődött aziránt, hogy 
mikor osztja szét a polgármester Bassay adomá-
nyát. 

Dr. Pap Bóbert Rózsa Béla társaságában csü-
törtökön délben meglátogatta dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettest, akit Bassay megbízottai arra 
kértek feí, hogy a város hatósága végre juttassa 
el rendeltetési helyére az ötezerpengos felhaszná. 
lattanul heverő adományt. A pénz felhasználá-
sának módjáról hosszabb ideig folyt a megbeszé-
lés a polgármesterhelyettes szobájában, utána dr. 
Pálfy József a következőket mondotta a Délma. 
gyarország munkatársának: 

— Abban állapodtunk meg, ljogy Bassay ötezer-
pengős adományát készpénzsegély formájában oszt-
juk ki a lehető legrövidebb időn belül a légin. 


