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Felkiáltások a szocialistáknál: Külön parlame>" 
tel tartanak! 

A következő szónok a kereszténypárti Láng Já-
pios, aki beszédében felhozza, hogy elsősorban a 
nincsetleneket kelleti volna házhelyhez juttatni. 

Györki Imre határozati javaslatot terjeszt be: 
Utasítsa a Ház a kormányt, hogy még ebben az 
évben nyújtson l»e törvényjavaslatot, amely előse-
gíti » városi iparos és kereskedelmi alkalmazottak 
házépítését. 

Relshiger Ferenc: A Faksz voltaképpen arra 
szolgál, hogy ujabb állásokat kreáljanak és poli-
tikai jutalmazásokat tehessenek. 

Az elnök a vitát bezárja. 
Mayer János földmíveiésügyi miniszter szólal 

fel ezután: Miután a földmíveiésügyi miniszté-
rium nem hívatott kölcsönügyek lebonyolítására, 
ezért kellett gondoskodni külön szervről, amely 
végrehajtása azt, hogy a Faksz majdnem teljesen 

állami szerv, de mint intézméuy, önállóan dol-
gozik. 

Gaál (iaszton: Ezért kellett csinálni tehát egy 
összeférhetetlen igazgatói állásit 

Mayer János földmíveiésügyi miniszter: Sok-
kal nagyobb a biztonság, ha országgyűlési képvi-
selő áll a Faksz élén, aki vigyáz magára, mert 
tudja, hogy nemcsak a törvényhozás, de az egész 
közvélemény is bírálat alá veszi minden lényét. 

— Amíg én ellenőrzöm ezt az akciót — folytatja 
a miniszter —, semmiféle protekció nem fog ér-
vényesülni. 

A Ház általánosságban elfogadta a törvényja-
vaslatot. Györki határozati javaslatát elvetette. 

Ezután Puky Endre alelnök parentálta el az 
alesuti kastély halottját, Klotild főhercegnőt. 

Ezután indítványozta, hogy a Ház legközelebbi 
üléséi szerdán délelőtt tartsa. 

Az ülés két óra után ért véget. 

Glatter Gyula festőművész agyonlőtte magát. 
Budapest, junius 3. Ma délben a Budafoki-

ul 9. számú házban lévő műtermében sziven-
lőtte magát a messze külföldön híres festő-
művész: Glatter Gyula. A művész előkelő 
körökben mozgott, legutóbb Csáky Károly gróf 
hadügyminiszter portréjához kezdeti hozzá. 
A félig kész hatalmas vászon előtt követte cl 
végzetes tettél. 

Tegnap még jókedvűen tért haza, reggel 
tovább folytatta a hadügyminiszter portréját, 
majd titkárnőjét elküldte a miniszterhez. Ami-
kor visszatért, a művész olt feküdt a vászon 
előtt holtan, keze mellett egy revolver és 

a még nedves ecset. Néhány perc múlva je-
lentkezett telefonon a miniszter, hogy meg-
beszélje a portré folytatását. A művész mái-
nem léphetett a kagylóhoz. 

Az öngyilkosság okát senki sem tudja meg-
magyarázni. 

Glatter Gyula egyébként többször fordult 
meg Szegeden, unokafivére volt a szerencsét-
len sorsú, kiváló tehetséfjü Itcller Ödönnek. 
Két évvel ezelőtt meghall édesanyja testvére 
volt a nemrégiben elhunyt Kis Móricnénak. 
A szerencsétlen művész tragédiája Szegeden 
is mély részvétet kellett. 
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Kétszázezer kommunista-agitátor működik 
Franciaországban, — mondották a kamarában. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 
Parisból jelenlik: A kamara mai ülésén 

Soulier köztársasági demokratapárti képvi-
selő rámutatott arra, hogy az ulóbbi hónapok-
ban Franciaországban a kommunista agitáció 
óriási arányokat öltött. Az országban körül-
belül kétszázezer kommunista agitátor műkö-
dik A kommunistáknak nagy vöröshadsereg 

1 áll rendelkezésére, amelynek főparancsnoka 
Vaillant-Couturier francia kommunista kép-
viselő. — Parisban 12.500 főnyi katonaság 
várja a parancsot a megmozdulásra. Az egyes 
zászlóaljak 6 tisztből és 120 közkatonából ál-
lanak. Soulier felszólította a kormányt, in-
dilson erélyes akciói a kommunisták ellen. 

Ujabb bonyodalmak a piacok elhelyezése körül. 
CA Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi piacok régi, s/.iulv évtizedes ívndjél 
az utóbbi időben nagyon sokszor és nagyon 
sok oldalról fenyegette veszedelem. Az első 
veszedelmei a kisvasút hozta magával A pol-
gármester ugyanis, mint ismeretes, a piac 
egy részéi áthelyeztem; az amúgy is szűk Rudolfé 
térre, hogy a tanyai vasúiról leszálló ter-
melők mindjárt a végállomás mellett meg-
találják azt a helyei, ahol lerakhatják be-
hozott terményeiket. Ennek az intézkedésnek 
bevallottan az voll a célja, hogy a tanyaiakat 
minél jobban és nagyobb mértékben hozzá-
szoktassa a város az uj közlekedési alkalma-
tossághoz, a Szegedi Gazdasági Vasúthoz. A 
polgármester nem gondolt arra, hogy ez a 
megoldás végleges marad, csak átmeneti jel-
legűnek tekintette, mégis a legélesebb harc 
támadt mialt(a a különböző érdekeltségek közölt) 

A Tisza Lajos-köruti kereskedők tiltakoz-
tak a piac egy részének elhelyezése ellen és 
tiltakozásukul azzal indokolták meg, hogy a 
piac elvitele egzisztenciális érdekeiket sérti, 
hiszen üzletük forgalmát a piacra járó ter-
melők, kofák és vásárlók biztosították. A Ru-
dolf-tér környéki kereskedők viszont tiltakoz-
tak az ellen, hogv a város teljesítse a Tisza 
Lajos-körutiak kívánságát és a piacot vissza-
helyezze ismét a Tisza Lajos-körutra. Állás-
pontjukat azzal indokolták meg, hogy a Tisza 
Lajos-kőrut elég sokáig élvezte a piac áldá-
sait, más városrészek kereskedőire is ráfér 
már egy kis forgalom. Kétségtelen, hogy mind-
két kívánság jogos volt és helytálló. Az igaz-
ságot tehát nehéz voll kihámozni. Nem is 
vállalkozott rá senki, rábízták az időre. 

Most azután ismét zsong a piac. mint a meg-
zavart méhkas. A villamosvasút idézte elő 
a kavarodást azzal, hogy megváltoztatja vo-
nalainak irányát. Amikor elkészült a Zrinyi-
uccai vonal, amely megrövidítette a fővona-
lat és ami a legfontosabb, kikapcsolta belőle 

a Dugonics-téri halálkanyarodót, megváltoz-
tatták a Gedó—közvágóhidi vonat menetirá-
nyát is. A villamosok mosl a Tisza Lajos-
körulon szaladgálnak, tehát a Tisza I.ajos-
köruti piac átrendezését közbiztonsági szem-
pontok tették szükségessé. Egy ankéton, ame-

I lyet az érdekeltségek képviselőivel tartóit a 
j város, ki is dolgozták a piac uj elrendezésé-
- nek tervezetét, amelyhez pillanatnyilag min-
i denki hozzájárult. Amikor azonban a tervezel 
' végrehajtására került volna a sor, egymás-

után jeientek meg a polgármesternél a tilta-
kozó küldöttségek. Tiltakoztak a tejtermék-
és csirkeárusok, a készárusok, a textilesek, 
senki sem volt megelégedve azzal a hellyel, 
amelyei kijelöltek számára. 

Mosl azulán kiderült, hogy nincs is szükség 
a piac régi rendjének nagyobbarányu meg-
bolygatására. Az érdekelt piaci árusok leg-
alább is azt erősítgetik, hogy a villamos for-
galomtól mindenki a régi helyén, vagy leg-
alább is régi helyének közelében maradhat. 

U j tárgyalások, tervezgetések volLak, ame-
lyeknek eredményeként kiderült, hogy a piaci 
árusoknak körülbelül igazuk is van. Fodor 
Jenő tanácsnok, az előljárósági ügyosztály ve-
zetője már hajlik is álláspontjuk felé. ügy 
volt, hogy a döntést pénteken ütik nyélbe, 
azonban Fodor tanácsnok mégis elhalasztotta. 

Hivatalosan kérdési intézett ugyanis a rend-
őrséghez, hogy azok a bizonyos közbiztonsági 
szempontok feltétlenül kívánatossá és szük-
ségessé teszik-e a piac régi rendjének na-
gyobbarányu megbolygatását. A rendőrség vá-
lasza alapján azután rövid időn belül véglég 
megoldják a piackérdést. A piacosok szerint 
különben azért sincs szükség nagyobb változ-
tatásokra, meri eddig a rokonszakmáju áru-
soknak több helyen is voll piacuk. Ha a 
rokonszakmákat összevonják, akkor a piac 
kisebb helyen elfér és így a villamos veszély-
telenül közlebedhetik a Tisza I.ajos-köruton 

Súlyos vasúti Katasztrófa 
Franciaországban. 

Párísból je lent ik : A Pár i s—mimes i gyors-

vonat ma 10 óra tá jban Bessay és Moul ins 

között kisiklott. A mozdony kivételével vala-

mennyi kocsi felfordult. Edd ig kilenc halottat 

húztak ki a romok alól. Számos utas meg-

sebesült. 

Tovább ünneplik Lindbergei. 
Páris, junius A nemzetközi repülő liga és 

a volt hadi repülők szövetsége ma reggelit adott 
Lindberg tiszteletére, amelyen az amerikai re-
pülő az Egyesült-Államok nagykövetének kíséreté-
ben jelent meg. A hadi repülők szövetsége tisz-
teletbeli tagjává választotta Lindbergei, aki azután 
a svéd templomba ment, ahol tiszteletére ün-
nepséget rendeztek. A francia Aero Klub ugyan-
csak tiszteletbeli tagjává választotta Lindbergei. 

Newyork—-Berlin. 
Newyork, junius 3. A Columbia megkezdte 

repülőutját, amelynek végcélja Berlin. 

Ujabb letartóztatás Nagy 
István biró bünügyében. 

( 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 . ) Nagy István törvényszéki biró ellen fo-
lyamatba telt bűnüggyel kapcsolatban az ügyész-
ség utasítására a rendőrség ma letartóztatta dr. 
F a r k a s Endre budapesti ügyvédet, aki elten a 
vizsgálat folyamán terhelő adatok merüllek fel. 

Egyetemi alapkőletétel 
Debrecenben. 

Debrecen, junius 3. A gróf Tisza István Tu-
dományegyetem központi főépületének alapkövét 
ma délelőtt helyezték el ünnepélyes keretek között, 
egyben az egyetem díszdoktorává avatták gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminisztert. Az ünnepé 
Íven részlvett Horthy Miklós kormányzó, akit a" 
pályaudvaron a vármegye nevében Hadházv Zsig-
mond, a város közönsége nevében Magoss György 
polgármester üdvözölt. Az ünnepélyt a hittudo-
mányi kar dékánjának imája vezette be, majd 
Balthazár püspök és Magoss György polgármester 
után Klebelsberg Kunó kultuszminiszter beszélt. 
A kormányzó mondotta el ezután avató beszé-
dét, amelyben többek közöli ezeket mondotta: 

— Erős a hitem, hogy a Tisza István Tudomány-
egyetem az ősi debreceni kollégium tradícióihoz 
méltatni fogja, ugv mint eddig, a jövőben is ne-
héz kulturliivatását teljesíteni Ezzel az óhajtással 
helyezem most el az egyetem központi épületének 
alapkövét. 

Magyarország legjobb hirnevü óráscége 

Órák jótállással. Ékszerek szolid árakon. 
Elsőrendű órafaviíómUtycly. 67. 
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B Ű N T K Ö V E T E L , 
ha vMe> előtt meg nem nézi Czövek Gyulának, a 
„TURUL" cipőüzlet több évtizeden át volt 

vezetőjének szakértelme alatt működ) 

«KÖZPONTI CIPŐÜZLET» 
Ízléses, olcsó áras kirakati*, Tiszi Lajos körnt 45. 
sz. (Az „Alsó'anya* fUszerüzlet mallett.) 639 

A l e g s z e b b 

nöi tealap olc 
a legolcsóbban 
Knittelnél 
szerezhetők be 

Sszeged, IsRola-ucca 26. 


