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fogja előkészíteni azt a tőrvényjavaslat-terve-
zetet, amelyet ősszel óhajtanak a Ház elé ter-
jeszteni és amely a felsőház jogkörének kibőví-
tésével együtt a kormányzót jogkör kiszélesí-
téséről is intézkedni fog. Képviselői körökben 
ezzel az elhatározással szemben, főleg az ellen. 

Szigora 

(Budapesti tudósítónk" telefon jelentése.) Bécs-
ből jelentik: Az osztrák kormány rövidesen uj 
törvényt léptet életbe, amely szerint 2000 schil-
ling pénzbüntetésre, vagy hat hónapi fogházra 
lehet büntetni azt, aki az idegenforgalmat meg-
károsítja, akár terrorcselekmény elkövetésével, 
akár más módon. A két büntetést egyszerre is 
ki lehet szabni. Fellebbezni csak akkor lehet, 
ha a pénzbüntetés meghaladja az ezer schillin-
get, vagy a fogházbüntetés a hat hetet. 

A bécsi eciyetemefc rendjének 
biztosítása 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bécs-

Kaunas, janius 21. A litván kormány elleni 
államcsíny résztvevői felett való ítélkezésre 
felállított gyorsított eljárási törvényszék két 
ujabb Ítéletet hozott D r u s k i s t , a titkos-
rendőrség hivatalnokát aki a titkos rendőrség 
számos ügynökét kiszolgáltatta az államcsíny 

BécshSf jelent! a Budapesti Tudósító: A" Nene 
Freie Presse jelenti Berlinből: Hitler kancellár 
Neuwaldeekbé utazott, hogy a birodalmi el-
nöknek jelentést tegyen a velencei találkozó-
rój. Azok a hírek, amelyek szerint Papén biro-
dalmi miniszter is Neuwaldeckbe utazott, nem 

Budapest, junius 2Í. "A felsőház csütörtöki 
ülésének napirend előtti felszólalója H o r t h y 
István volt, aki Gömbös miniszterelnök tegnapi 
beszédének őt érintő részével foglalkozott. A 
költségvetési vita első szónoka S. B á l i n t 
György volt, aki a kisgazdatársadalom súlyos 
helyzetét tette szóvá. A boietta megszüntetésé-
vel — mondotta —, gondoskodni kell arról, 
hogy a gazdák olyan árat kapjanak termé-
nyeikért, amely fedezi a termelési költséget. A 
gázdák a rossz termés miatt nem tudnak eledet 
lenni a gazda védelmi rendeletben előirt köve-
telményeknek sem. A családi pótlékkal kap-
csolatban kijelentette, hogy azt alacsonynak 
tartja. Kívánatosnak tartja, hosv az előlépteté-
seknél mellőzzék a gyermektelen tisztviselő-
ket. 

Ezután M é s z á r o s István a mezőgazdasági 
mynkásság szociális helyzetéről beszélt 

H a r r e r Ferenc a felsőháznak ugyanolyan 
jogkört kért biztosítani a költségvetés tárgya-
lásánál, mint amilven a képviselőháznak van. 

Gróf Apponv i Károly a gáz elleni védeke-
zés kioktatását sürgette, mert a jövő háborúja 
a front mögött fog lejátszódni. A legitimizmus 
kérdésében kijelentette: királykérdés nincs, 
mert királv van. A király csak nem gyakorol-
hatja jogait. 

M a l a t i n s z k y Ferenc a közterhek magas 
volta miatt aggodalmait fejezte ki. H ö p f n e r 
Guidó keveselíe a legutóbb megadott házadó-
mentességi rendeletben megállapított kedvez-
ményeket. ' 

A délutáni ülésen 
az első felszólaló J ó z s e f főherceg volt. Nem 

zéken, éles szembefordulást jelentenek be. V a -
lószínűnek látszik, hogy ha ősszel ilyen termé-
szetű javaslat kerül a Ház elé, az meglehető, 
sen éles izgalmat fog kelteni a képviselőház 
tagjai között úgyszólván pártkülönbség nélkül. 

bői jelentik: A Linzer Volksblatt értesülése sze-
rint az osztrák egyetemekre a jövő tanévtől 
kezdve csak olyan diákokat vesznek fel, akik 
tagjai a Hazafias Frontnak. Ezzel szemben 
jól informált helyen kijelentették, hogy ér-
vényben marad az a régebbi rendelkezés, amely 
szerint csak olyanok iratkozhatnak be az egye-
temekre, akik államellenes cselekmény miatt 
nem voltak büntetve. 

Egyébként az egyetemeken rövidesen olyan 
rendelkezés lép életbe a folytonos rendzavará-
sok megakadályozása céljából, hogy az egye-
tem épületébe csak olyan egyének léphetnek 
be, akiknek összes zsebeit, aktatáskáit előbb tü-
zetesen átvizsgálták. 

résztvevőinek, halálra Ítélték. Ugyanilyen bün-
tetést szabtak ki G e r z u n o s r a , a tank-osz-
tag tartalékos tisztjére, a Marinapoli ifjúsági 
lövészegylet vezetőjére, aki Kaunasba jött! hogy 
az államcsínyben részt vegyen és a rendőrség 
ellen egy harci kocsit vezetett 

nyertek megerősítést 
Politikai körökben híre jár, hogy Papén ai-

kancelláron kivül Güntler birodalmi igazság-
ügy miniszter és Seldte birodalmi munkaügyi 
miniszter lemondott A három lemondás egyi-
két sem fogadták el. 

akartam a költségvetés tárgyalása során fel-
szólalni — mondotta —, mert azt — a kor-
mány iránt bizalommal viseltetvén —, meg-
nyugvással tudomásul veszem. De tegnap 
olyasmi történt, amit magyar hazafiasságom 
nem enged szó nélkül hagyni. Mélységes felhá-
borodással olvastam a lapokban a nagy fran-
cia nemzet külügyminiszterének állítólagos 
nyilatkozatát. A főherceg itt felolvasta B a r -
t h o u külügyminiszter ismeretes nyilatkoza-
tát. 

— Ha tényleg igaz — mondotta a főherceg — 
az Adeverul jelentése, akkor azt hiszem, az 
egész magyar nemzettel egyetértésben tiltako-
zom e történelernhawíeítás ellen, amelyet ha-
zug propaganda hitetett el Franciaország ősz 
miniszterével, aki ha valami oknyomozó tör-
ténelmet tanulmányozna, egész másról győződ-
nék meg: a világtörténelem legnagyobb hamisí-
tásáról, Trianonról melyet a mindnyájunk ál-
tal annyira óbaitott béke értelmében feltétle-
nül orvosolni kell. Mi békét akarunk, mert a 
háború egész Európának öngyilkosságát és az 
egész világ bolsevizálását jelentené. 

A Ház minden oldala tapssal fogadta a fő-
herceg szavait. 

H o y o s Miksa gróf volt a kővetkező felszó-
laló. Á gazdavédeJmi intézkedéseket ki kell 
terjeszteni azokra a vidékekre is. — mondotta 
—, ahol az idén nem lesz termés. Elismerte, 
hogy a római tárgvalások a buza értékesítésé-
nek szemportiából eredményt ielentenek, de 
sajnálattal lát ja, hogy Olaszország felemelte az 
állatvámoltat. 

S a m i k József és C h o r i n Ferenc felszó-

lalása után a költségvetés általános vitája yé, 
get ért. 

A részletes tárgyalás során V a r s á n y i 
Emil a technikai muzeum felállítását kérte a 
kormánytól. 

Ezzel a felsőház részleteiben is letárgyalta a 
költségvetést és azt véghatározatban is elfő-, 
gadta. 

Elfogadta még a felsőház ezután a szövetke. 
zetekről és a beruházásokról szóló törvényja-
vaslatot, valamint a pénzügyminiszter jeléntél 
sét az 1932. évi adóstatisztikáról és az 1932— 
1935. évi állami zárszámadást és az ezzel kap. 
csolatos jelentést. 

A legközelebbi ülést pénteken délelőtt 10 óra-
kor tartják és azon letárgyalják a még hátra, 
levő kisebb törvényjavaslatokat és megválaszt-
ják a 33-as országos bizottság uj felsőházi tag* 
jait. _ 

I „Dresden" 
katasztrófája 

Kopenhága, junius 21. A „Dresden" német 
kiránduló hajó a Hardanger-fjord közelében 
zátonyra futott és elsülyedt. A katasztrófa ide-
jén 975 utas és 280 főnyi legénység tartózkodott 
a hajón, akiket a segítségre siető norvég hajólc 
felvették egy asszony kivételével, aki a pánik 
következtében megőrült és a tengerbe ugrott 
A német gőzös kirándulóit a norvég hajók Har-
langerbe vitték. Az utasok podgyászainak leg-
nagyobb része a tengerbe veszett 

Buzakisérletek 
a szegedi talajon 

Jóval kisebb termés lesz az idén, mint tavaly 
(A Délmagyarország munkatársátóL) Az Al-

földi Mezőgazdasági Intézet gazdaságában már 
hosszú idő óta széleskörű kísérletezéseket foly-
tatnak, hogy megállapítsák, melyik fajta buza 
tierem a legjobb eredménnyel az alföldi tala-
jon. Az idén ötfajta búzával történtek kísérle-
tezések, mégpedig a székácsi 1055 számú, to-
vábbá a bánkuti 1054, 1201, 1205 és 1006 szá-
mú buzafajtákkal. Az előző négyfajta buza ter-
melésével már tavaly is kísérleteztek, megle-
hetős eredménnyel, ellenben az idén vezették 
be a bánkuti 1005 számú buzakisérleteket. 

A legújabb buzafajtával folytatott kísérlete-
zések, értesülésünk szerint, szenzációs ered-
ményre vezettek. Eddigelé az volt az általános 
vélemény, a kísérletek alapján, hogy Szeged 
vidékén a bánkuti 1054 számú buza termeszt-
hető a legjobb eredménnyel. A termőképessége 
kitűnő ennek a buzafajtának, de legutóbb a 
minősége nem ütötte meg a kivánt mértéket. 
Az eddigi tapasztalatok arra mutatnak, hogy 
a bánkuti 1005-ös buza az eddigi buzafajták-i 
nál nem sokkal nagyobb eredménnyel ter-
meszthető majd Szeged környékén, ennek a 
buzafajtának a minősége ugyanis megfelel a 
Manitoba I. számú búzának, amely a világ 
legjobb búzája. Ha a még hátralevő kísérlete-
zéseket nem éri valamilyen kopmlikáció és az 
aratás, valamint a cséplés is kedvező időben 
elvégezhető, akkor az időjárás viszontagságai 
ellenére is, az idén sikerül Szegeden kitermel -
ni a világ legjobb búzáját. 

A kísérletezések iránt állandóan érdeklődik 
a földmivelésügvi minisztérium, mert ha az 
ide! szegedi kísérletezések jól sikerülnek, jö-
vőre már jóval nagyobb területen fogják ter-
meszteni á bánkuti 1005 számú buzafajtát és 
az alföldi gazdaságokat ebből a búzából lát-
ják el vetőmaggal. Érdeklődnek az buzakisér-
letek iránt Egviotomból is, az egyiptomi me-
zőgazdák a legiobb buzafajtát akarják megvá-
sárolni, hogv jövőre meghonosítják nál^k is 
a búzatermelést. 

Az Alföldi Mezőgazdasági Intézet gazdasa-
gában különben már megkezdődött az aratas. 
Megállapították, hogv az idén közepes, a ta-
valy inál jóval kevesebb termés lesz. A szem 
sem teljesen kifeilőrlött, ami a gabonanemüeK 
minőségét fogja befolyásolni, a szalmatermes 
pedig gyenge. A Mezőgazdasági Intézet gazda-
ságában egy-egy holdon átlag 12—14 mázsás 
búzatermést várnak, tavaly 20—22 mázsás ter-
més volt. —-» 

Bútorszövetek, 
kárpitoskellékek 

l e f l o l c t ó b b ü r t o n 

Varsa Mihálynál. IrwH «. <• 

Mntefftckkel fedik meg 
az ausztriai idegenforgalmat 
a terroristák ellen 

Két ujabb halálos ítélet 
a litván államcsíny miatt 

Papén lemondott 

II felsőház is elfogadta a költségvetést 


