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napokon át Képviselte teljhatalommal Roose-
velt elnököt és az amerikai kormányt a genfi 
leszerelési tárgyalásokon, pénteken hazautazott 
Amerikába. Diplomáciai körökben minden cá-

folat dacára makacsul tartja magát az a hír, 
hogy Normann Dawis a Morgan-botrány miatt 
nem fogja ismét képviselni az Egyesült-Álla-
mokat a genfi konferencián. 

Glattfelder püspök 
és Hóman kultuszminiszter 

a felsőház pénzügyi bizottságában 
az egyetemek lebontásáról 

Budapest, június 16. A felsőház pénzügyi bw 
zottsága megkezdte a költségvetés tárgyalását. 
Elsőnek S e r é d y Jusztinián hercegprímás 
szólalt fel. Szerinte elismerés illeti a kormányt, 
hogy a költségvetést igyekezett a való gazda-
sági élethez közel hozni. A csökkentéseket mél-
tányosan kell keresztülvinni, szükségesnek 
tartja a katolikusság állami segélyezését. 

B e r z e v i c z y Albert sajnálja, hogy a38-as 
bizottság működését egy évvel újra meghosz-
szabbit jak. Ezután a hadikőlcsönkötvények ka-
matozásáról beszélt Legalább azt szeretné 
érni, hogy amit az állam a hadikőlcsönök ut-
ján fizet, azt rendszeresen százalék vagy kate-
gória alapján adja. 

T e l e k i Pál gróf a mai kulturellenea köz-
hangulatban az egyetemi költségvetésnél olyan 
terhek vannak elszámolva, amelyek nem kul-
turális célokat szolgálnak. A 14.5 millió egye-
temi költségből 6.5 millió kórházi, klinikai té-
tel, ami közegészségügyi kiadás. A műegyetem 
és a közgazdasági fakultás fúziója ügyében az 
a véleménye, hogy ez a fúzió pénzügyileg nem 
jár előnnyel. Nem lehet ezt a kérdést ugy meg-
oldani, hogy akár a műegyetem, akár a köz-
gazdasági kar céljai ne szenvednének. 

B i p k a Ferenc a mezőgazdaság megsegítése 
mellett fontosnak tartja a városi élet, az ipar 
és a kereskedelem sorvadásának megakadályo-
zását. 

J u h á s z Andor felszólalása után 

Glattfelder Gynta / 

csanádi püspök mondott beszédet. Allástfoglalt 
azzal a lebontási lázzal szemben, amely felfo-
gása szerint gazdaságilag és kulturális tekin-
tetben csak elsorvaszthatja az életet. Tiltako-
zott az egyetemek irányában minden oldalon 
elterjedt ellenséges felfogás ellen és rámutatott 
arra, hogy az egyetemek megszüntetése vagy 
lebontása, a szellemi proletáriátus számát nem 
csökkentené, de számottevő pénzügyi hatása 
sem volna, eltekintve attól, hogy azok a váro-
sok, — mint leginkább Szeged is —, amelyek 
óriási áldozatokat hoztak egyetemeikért, súlyos 
igazságtalanságot szenvednének minden reális 
ok nélkül az esetleges lebontás által. A szelle-
mi túltermelést nem az egvetemek kiváló erői-
nek munkátlanná tételével, hanem az ifjúság 
megfelelő kiválasztásával lehet megakadályoz-
ni. Sürgette a művészetek megsegitesét munká-
val és vásárlásokkal. Végül kifejtette, hogy a 
katolikus államsegélyt az egyenlő elbánás elve 
alapján állítsák be á költségvetésbe. 

S z o n t á g h Jenő szerint a magasabb kö-
zép- és főiskolai hallgatók számát korlátozni 
kell. 

K e r e s z t e s - F i s e K e r Ferenc belügymi-
niszter szólalt fel ezután. Berzeviczy Albertnek 
a 33-as bizottság fenntartásáról tett észrevéte-
leire azt válaszolta, hogy a kormány volna a 
legboldogabb, ha meg volna a lehetősége an-
nak, hogy egyáltalában ne kellene ilyen rend-
kívüli eszközöket igénybevenni. Az adott gaz-
dasári viszonyok kőzött azonban vannak olyan 
esetek, amikör órák alatt kell intézkedni. Árra 
az észrevételre, hogy a mezőgazdaság érdeké-
ben más foglalkozási ágakat erősen igénybe 
vétettek, azt mondotta, hogv a mezőgazdaság a 
főfoglalkozási és gazdasági ág Magyarorszá-
gon; elsősorban ezt kell megmenteni, mert ösz-
szeomlása mindent magával rántana. A hadi-
kölcsőn segél vekkel kapcsolatban kijelentette, 
hogy a segélyezés a leggondosabban kidolgo-
zott. a részletekben menő munkálatok alapján 
történt. 

Háman Bálint kultnszmrnfszter 

válaszolt ezután a felszólalásokra. Az egyete-
mek kérdésével kapcsolatban kijelentette, hogy 
R megadott pénzügyi keretek között az egyes 
Intézkedések és módok kiválasztása által hajt-
ja végre a szükséges kulturális átépítést. 

Glattfelder Gyula püspöknek a müvésznyo-
mor enyhítését célzó felszólalására válaszolva 
a miniszter kilátásba helyezte segítségét. Az 
egvetemekről szólva, hangsúlyozta, hogy ezek-
nek nem lebontásáról, hanem átszervezéséről 
van sző, ami azt jelenti, hogy az ország kultu-
rális igényeinek megfelelően, a gazdasági lehe-
tőségek keretei közt biztosítsuk azok fennállá-
sát. 

Hz emigrált német 
szociáldemokraták lapot adnak 

ki Karlsbadban. 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Prá-

gából jelentik: „Neuer Vorwártz" cimmel je-
lent meg Karlsbadban az emigrált németorszá-
gi szocialista vezérek hetilapjának első száma. 
A lap a Németországban betiltott „Vorwártz" 
pótlása. A lap hangoztatja, hogy az emigrált 
szociáldemokraták cselekedeteiért vállalják a 
felelősséget és amit ők tesznek, azért Német-
országban maradt elvtársaikat és szervezetei-
ket senki sem vonhatja felelősségre. Az emig-
rált németországi szociáldemokraták feladatát 
a lap abban jelöli meg, hogy harcot kell foly-
tatni a németországi rendszer ellen, mert a né-
met nép szabadságát csak a legélesebb és a leg-
elkeseredettebb harc biztosithatja. 

Kirándulás — 3 halottal 
Prága, junius 16. Nagyberezna közelében 86 

iskolás gyermek 3 tanító vezetésével kirándu-

lásra indul t A közelben levő patak hidja le-

szakadt alattuk, a gyermekek a vizbe estek. A 

tanítók 33 gyereket megmentettek, 3 azonban 

a hullámokban lelte halálát, 8 gyermeket kór-

házba vittek. 

Revolveres merénylet 
egy budapesti szállodában 

Budapest, junius 16. Pénteken délben a 
Vc-dászkürt-szállóban revolveres merénylet tör-
tént. A revolverdőrrenés Tarján Ödön cseh-
szlovákiai mérnök és földbirtokos szobájából 
hallatszott. A küszöbön egy öregember állt, aki 
forgópisztoly1 szorongatott kezében. A sze-
mélyzet azonnal rendőrt hivott, aki az öreg-
embertől elvette a pisztolyt Pár perc múlva 
kiderült, hogy az öregember, aki a revolveres 
merényletet elkövette, Bakai János hatvan-
éves erdész. 

Az ügy előzménye egy hosszadalmas pörös-
ködés. Tarján Ödönnek Csehszlovákiában na-

fvobb földbirtoka és bérlete, többi között erdő-

írtoka is van. Nála volt alkalmazva Bakai 
János. Tarján másfél évvel ezelőtt ebocsátot-
ta szolgálatából Bakait. Az öreg erdész erre 
kü'ön féle illetménykövetelésekkel lépett fel és-
pert is indított Tarján ödön ellen. A per meg-
járta a cseh és a magyar bíróságokat is. 

Néhány nap előtt Budapestre érkezet' Tar-
ián és a Vadászkürt-szállóban szállt meg. Ba-
kai szintén Budapesten tartózkodott. Az öreg 
ember, aki tudta, hogy a pert megnyerte Ss 
ennek ellenére még nem juthatott pénzéhez, 
elhatározta, hogy bosszút áll Tarjánon. Dél-
ben beállított a Vadászkürt-szállóba, bekopog-
tatott Tarján szobája ajtaján, beléy tt és rö-
vid szóváltás után közvetlen közelrSl rálőtt 
volt gazdájára. 

A golyó szerencsére nem ejtett sulvos sebet. 
Tarján bokájába fúródott. A földbirtokos 
autóba ült, hogy kórházba hajtasson. 

A merénylőt előállították a IV. kerületi ka-
pitányságra. 

24 olasz repülőgép 
óceánreptilése 

Róma, junius 16. 24 olasz vizirepülőffép 
B a 1 b o légügyi miniszter vezetésével utraké-
szen áll, hogy az Atlanti óceánon át a chicagói 
világkiállításra repüljön. A csoportos óceánre- . 
pülést 2 évvel ezelőtt jelentette be Mussolini az 
Olaszország—Brazília óceánrepülés sikeres be- : 

felezése után. A repülés utvonala Orbetello—• 
Amsterdam—Reykjavik (Izland)— Montreál—>* 
Chicago. Az ut hossza eléri a föld kerületének 
felét. A repülőraj személyzete 100 főből áll. A ; 
repülés egyúttal az Európa—Amerika közti lé-
giforgalom lehetőségét akarja bebizonyítani. Ar 

gépeknek az Alpesek felett több mint 4000 mé-
ter magasra kell emelkedniök. 

Százdollárosok hamisítói 
Kolozsvárott 

(Budapesti tudósítónk telfonjelentése.) Ko-
lozsvárról jelentik: Annak a nemzetköz* pénz-
hamisító hardának, amely egész Európában 
hamis dollárbankjegyek forgalomba'.ozásával 
foglalkozik, letartóztatták két tápját, Fger Jó-
zsefet és Ernszter Hermannt, akiknél 5—5 da-
rab 100 dolláros bankjegyet találtak. A rend-
őrség most c^ész Európában nyomoz, mert 
adatok vannak arra, hogy a letartóztatott 
pénzhamisítóknak társaik vannak. Nagyvára-
don, Máramarosszigeten és más városokban 
előállításokat é~ házkutatásokat foganatosí-
tottak. 

Gereckét, a Hitler-kormány volt 
biztosát két és félévre ítélték 

Berlin, junius 16. Nagy feltűnést keltett két 
hónappal ezelőtt, amikor Gereckét, aki a mun-
kaalkalmak szerzésének birodalmi biztosa 
volt, váratlanu' letartóztatták. Dr. Gerecke 
ügyében ma hirdette ki a berlini törvény-
szék ítéletét A bíróság folytatólagosan elköve-
tett hűtlen kezelés bűntettében mondotta k i 
bűnösnek, két és félévi fogházra, valamint 200 
ezer márka pénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet el-
len Gerecke fellebbezett Ennek elintézéséig 
fogságban marad. 

Borzalmas családiriás 
Gyulán 

Lelőtte apósát, anyósát, sógorát, majd 
öngyilkos lett: mert felesége nem akart 

hozzá visszatérni 

Gyula, junius 16. A város lakossága megren-
dülten beszél arról a kegyetlen család I irtásról, 
amelyet L ő r i n c z Mihály 27 áve« szobafestő 
végzett apósa lakásán, a Vasut-ucea 16. számú 
házban. 

Lőrincz mult évben vette feleségül Dézsi Mi-
hály nyugalmazott vasutas husz éves Ica nevű 
leányát s a fiatal pár egészen ezév márciusáig 
a szülőknél lakott, amikor egy családi viszály 
folytán Lőrincz elköltözött feleségétől Ujgyula-
váriba. Innen egymásután küldte a leveleket 
az asszonynak, kérlelve, hogy költözzön hozzá, 
de az asszony nem akart tudni férjéről. Lőrincz 
ekkor revolvert vett magához s elindult Gyu-
lára, ahol megjelent apósa lakásán. Izgatott 
szóval követelte, hogy engedjék hozzá felesé-
gét s mikor elutasító választ kapott, előrán-
totta revolverét s azzal először anyósára lőtt. 
majd dulakodás közben agyonlőtte apósát s az 
ekkor előugró sógorára. Dézsi Béla 14 éves pol-
gári iskolai tanulóra lőtt. Lőrinczné a véreng-
zés láttára elmenekült ura elől, aki ekkor őt 
vette üldözőbe, öt lövést küldött utána, ame-
lyek azonban nem találtak. Lőrincz ezután 
maga ellen fordította a revolvert s főbelőtte 
magát. Azonnal meghalt. 
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