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vaslatának tekinti a szóbanforgó törvényjavaslatot.
Érv Márton: Ez elten leghatározottabban tiltakozunk! (Ideges mozgás a jobboldalon és középen.)
3
é s f é l
ó r á s
Petrovácz Gyula ezután igen éles modorban tákacagó műsor
madta a Magyarországi Munkások Nyugdij- és
a Terézköruli Színpad és
Rokkantegyesületét.
Közben az ülésterem tetőzete felöl sürü, hangos
kopogás zaja hallatszik.
vendégjátékán szombat és vasárnap a B e l v á r o s t
M o z i b a n .
— Jégverés! Jégverés! — kiáltják minden oldalon és egyszerre 20—25-en szaladnak ki az .ülésteremből.
Györki Imre: Még a jégverés is megindul, ha a
képvisel© ur beszél . . .
Petrovácz Gyula az elnök többszöri felszólítására végre befejezi a beszédét és kijelenti, hogy
a javaslatot elfogadja.
Zsitvay Tibor elnök ezután megejti a sorsolást
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A'
Dobav Gyulát rendelte ki és utasította a lelabba
a zsűribe, amelyet Györki Imre összeférheMárer-féle fizetésképtelenség ügyében — mint
tározás azonnali megkezdésére. A kinevezett
tetlenségi bejelentése folytán kell kiküldeni
ismeretes — a törvényszék a kényszeregyességi
csődtömeggondnok a leltározási munkát m á r
Ezután áttértek az interpellációkra.
eljárást megszüntette. A törvényszék elutasímeg is kezdte.
Esztergályos János interpellációt intéz a beltotta az adós cég magánegyességre irányuló
Dr. Dobay Gyula kirendelése a legvegyesebb
ügyminiszterhez a csendörségnek hivatalos hatakérelmét is és a kényszeregyességi eljárás
érzelmeket keltette a szegedi ügyvédiek kölommal való visszaélése tárgyában.
iratait áttette a csődbírósághoz.
rében. Az ügyvédek a kirendeléssel kapcsoGyörki Imre interpellációjának elhalasztását kéri.
A Ház a kéréshez hozzájárul.
latban ismét sérelmezik, hogy a törvényszék
A törvényszék szerdán délelőtt foglalkozott
Az ülés negyedháromkor ért véget.
a Márer-féle csőd ügyével. A törvényszék az 1vagyonfelügyelőnek a legnagyobb kereseti adót
!
A Ház legközelebbi ülését pénteken délelőtt 10
fizető
ügyvédet
rendelte
ki,
aki
komoly
harceljárás eddigi adatai alapján
órakor tartja, amikor folytatják az öregségi és
téri szolgálatot nem is teljesített. Az ügyvédek
rokkantsági biztosítás törvényjavaslatának vitáját.
elrendelte a csődeljárás lefolytatását.
— értesülésünk szerint — ujabb sérelmüket a
Csődtömeggondnoknak
a törvényszék dr. | törvényszék elnöke elé viszik.

SALAMON BÉLA

A törvényszék elrendelte a csődöt
a Márer-részvénytársaság ellen

Ősszel épitiRc fel az uj rókusi elemi iskuSáf —
tavasszal a postapalotát
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Bersikerült ezt az összegei
400.000
pengőre
zenczey D o m o k o s műszaki főtanácsos, aki jelemelni és igy az iskola építésének
ninhétfőn Budapesten az Országos Középité- csen semmi akadálva. A tornacsarnokot egyszeti Bizottság ülésén vett részi, szerdán viszelőre nem építik fel, miután arra nincsen feszoérkezett Szegedre. Berzenczey Budapes- dezet, a tornacsarnok építésének a tervét
ten érintkezésbe lépett Hültl Dezső miiegye- azonban nem eltették el és annak a felépítemi tanárral, a Kossuth Lajos-sugáruton épí- téséről az illetékesek tovább tárgyalnak.
tendő uf elemi iskola tervezőjével. Hültt taElmondotta HflUI tanár azt is, hogy a Szenár kijelentette, hogy a Kossuth Lajos-sugárut
ged állomásnál tervezeit háromemeletes posés a Pacsiria-ucca sarkán tervezett népiskola
tapalota építését ebben az évben már nem
építését az ősszel megkezdik. Az épitkezés | kezdik meg. Erre a jövő tavasszal
kerül a
megindítása eddig azért késett, mert először i sor.
csak 240.000 pengő állt rendelkezésre. Most

Konyhakéssel vágta el a nyakát
egy szegedi magyarszabó
(A Délmagyarország
munkatársátólKedden reggel hat órakor jelentették a rendőrségnek és a mentőknek, hogy az Alföldi-ucca
41. számú házban Halteier Egyed 50 éves
magyarszabó konyhakéssel átvágta a nyakát.
A házbeliek még idejében észrevették tettét és
értesítették a mentőket, akik az öngyilkosjelölt
magyarszabói beszállították a kőzkórházba.
Állapota életveszélyes, úgyhogy még kihallgatni n\em lehetett.
Halteier Egyedet régi, gyógyíthatatlan betegsége késztette az öngyilkosság elkövetésére.
Nemrégen meg is operálták, de segíteni m á r
nem lehetett i-ajta. A szerencsétlen sorsú

Amsterdam,
junius
tom 6:0 (3:0).

6. 'Argentinia—Egyip-

Sierb diákok beverték
a berlini olasz követség ablakait
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése)
Berlinből jelentik: M a este 9 órakor több
autón egy nagyobb csoport fiatalember, akik
zöld szinü szalagot viseltek a ruhájukon, a
berlini olasz nagykövetséghez vonultak és az
összes ablakokat beverte. Az ismeretlen fiatalemberek, akikről azt hiszik, hogy jugoszlávok,
azután autóikon gyorsan elmenekültek. A rendőrség most azirányban nyomoz, kik állanak a
tüntető fiatalemberek mögött.

0 finn vnndégek Budapesten

Budapest, junius 6. Szerdán reggel kilenc
árakor érkezett meg a keleti pályaudvaron
a finn parlamentnek 26 tagja, akik most adják
vissza a magyar parlament tagjainak két év
magyarszabó az öngyilkossága előtti napok- előtti finnországi látogatását. A finn képviselők kőzött Budapestre érkezett több volt
ban többször emlegette ismerősei előtt, hogy
miniszterelnök és miniszter is.
az életet így betegen tovább elviselni már
item tudja és öngyilkos lesz. Tettét kedden
A finn képviselőket a magyar kormány
reggel hajtotta végre. Amig felesége a hálónevében Prokopius
Béla rendkívüli követ,
szobában szorgoskodott, Halteier beosont a
meghatalmazott miniszter, a székesfőváros takonyhába és az ott lévő konyhakéssel mély se- nácsa nevében Lobmayer Jenő tanácsnok üdbet ejtett a nyakán. A kés szerencsére nem
vözölte.
érte a főütőeret, úgyhogy orvosai biznak felA pályaudvar érkezési oldalán nagy köépülésében. A helyszíni szemle a l a p j á n kétzönség várta az érkezőket és amikor az autókségtelenül megállapították, hogy Halteier önba beszállottak és elindultak, kalap- és kendőgyilkosságot követett el. Öngyilkossága előtt le- lobogtatással, hatalmas éljenzéssel üdvözölték
velet irt, amelyben bejelentette elhatározását.
a vendégeket, akik ugyancsak kalaplengetéssel
köszönték meg a szeretetteljes üdvözlést.
A finn képviselők küldöttsége délelőtt tizenegy óra után érkezett meg a parlamentbe
A finnek először a Külügyi Társaság parlaí menti helyiségébe mentek, ahol Apponyi Albert gróf nevében és megbízásából Eöttevényi
Olivér, a Külügyi Társaság ügyvezető elnöke
üdvözölte őket. Ezután Pékár Gyula német
alá és annak a bánya- és kohómunkásokra hát- előadást tartott Magyarország megcsonkításárányos intézkedéseit hozza összhangba a társa- ról, a trianoni revízió szükségességéről és Madalombiztosító törvény rendelkezéseivel. A javasgyarországnak a szomszédaival való viszonyálatot elfogadja.
ról.
Frühwirth Mátyás a következő szónok. Első
A finnek felvonultak a parlament kupolamondatánál megjelennek a felsőházi és a diplocsarnokába, ahol Karafiáth háznagy üdvömáciai karzaton a finn vendégek. A szónok erre
zölte őket, m a j d Zsitvay házelnök fogadóa vendégek üdvözlésével kezdi beszédét. Ezután
nagy elismeréssel beszél a népjóléti miniszter ja- termébe kalauzolta őket.
vaslatáról. Ki kell terjeszteni a biztosítást a kisA házelnök fogadótermébe, érkezne, a finn
iparosságra is. Sürgeti a kézmüveskamarák felállí- küldöttség fogadására összegyűlt magyar képtását. A javaslatot elfogadja.
viselők éljenzéssel fogadták a vendégeket,
Petrovácz Gyula, az idő előrehaladott voltára
m a j d Virkkunen, a finn parlament elnöke üdvaló tekintettel, beszéde elhalasztását kéri.
vözölte finn nyelven Zsitvay házelnököt.
Zsitvay Tibor elnök megtagadja az elhalasztási
Az üdvözlésre Zsitvay házelnök magyarul
engedélyt és figyelmezteti Petrováczot, hogy folyválaszolt, majd Karafiáth háznagy a finn ventassa beszédét.
Rothenstehi Mór: Nekem is kellett beszélnem. dégeket a képviselőház felsőházi ós diploPetrovácz fiyató; A keresztégypárt a maga ja- mata-karzatára kalauzolta fel.

A kereszténypárt szónokai beszéltek
a rokkantsági javaslat vitájában
Budapest, junius 6. Zsitvay Tibor elnök negyedtizenegykor nyitotta meg a képviselőház szerdai ülését. Az elnöki bejelentések után az öregségi
és rokkantsági biztosításról szóló törvényjavaslat
általános tárgyalását folytatták.
Pintér László elhibázott politikának tartja, hogy
a szocialisták nem vesznek részt az interparlamentáris konferencián. Sajnálja, hogy a szociális
politikai nevelésnek nincs tanszéke az egyetemen.
Megemlíti, hogy tegnap temették el az utolsó 48-as
honvédet. Ha a temetés költségeit a Kossuthhonvédek ellátására fordították volna, nem kellett
volna Lebo bácsinak és társainak nélkülözniük. A
törvényjavaslatot elfogadja.
Frey Vilmos örömmel üdvözli a népjóléti minisztert a törvény benyújtása alkalmából. Határozaü javaslatot nyújt be, amely szerint utasijsa
a képviselőház a népjóléti minisztert, hogy a
báoyanyugbéft szabályozó rendelet yegye revízió

Olimpiai futballeredmények

