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A szociáldemokrata párt 
tiltakozik a háuzabályrevlzló ellen 

Elébb titkos választást! 
(Budapesti tudósítónk telcfonjelentése.) 

'A szociáldemokrata párt parlamenti frakciója 
és a pártszövetség pénteken délután ülést tar-
tott, amelyen foglalkoztak az aktuális poli-
tikai kérdésekkel és az október 16-án össze-
ülő parlament munkarendjével- A szociálde-
mokrata párt a legélesebben tiltakozik a ház-

szabályok tervezett revíziója ellen. 

A párt felfogása szerint a házszabályokhoz 
csak olyan. képviselőháznak van joga hozzá-
nyúlni, amely az általános titkos választójog 
alapján választott képviselőkből áll. A szo-
ciáldemokrata párt elsőrendű kötelességének 
tartja, hogy a képviselők függetlenségét és szó-
lásszabadságát veszélyeztető házszabályok re-
víziója ellen a rendelkezésére álló eszközök-
kel harcot vívjon és szükség esetén felveti a 
további konzekvenciák levonásának kérdését. 
Egyben elhatározta a frakció, hogy az álta-
lános titkos választójog kérdését ugy a par-

lamentben, mint a parlamenten kiviíl napi-

renden tartja. 

| A szociáldemokrata párt tiltakozik a fő-
városi választások elhalasztása ellen is, tilta-
kozik a megyei, a fővárosi és a vidéki tör-
vényhatóságoknak tervbe vett ujabb szabályo-
zásáról szóló törvényjavaslat ellen, amelynek 
alapelve eddigi hírek szerint még a most 
szükkörre terjedő autonómiát is fenyegeti és 
a virilizmus kiterjesztésével fasiszta' jellegű 
centrális államrendszert akarnak megteremteni. 

A párt követeli a városi és megyei törvény-
hatóságoknál a teljesen demokratikus, a nők-

re is kiterjedő és az önkormányzatot bizto-

sító törvények megalkotását. 

Megállapítja a párt, hogy a munkanélküliek 
száma egyre emelkedik, a drágaság folyton 
nő. Éppen ezért a parlamenti frakció terv-
szerű, hosszú lejáratú, évekre terjedő beru-

házási kölcsönnel produktívvá tett gazdasági 
élet kialakulásáért, a munkanélküli biztosítás 
megvalósításáért a párt a most kezdődő par-
lamenti kampányban folytatni fogja küzdel-

mét. 

Chamberlain Isméi átrepülte az Oceásií 
egy hajó segítségéve! 

Paris, október 12. C h a u i b e r j o i n amerikai 
pilóta Cherbourg felől jövet repülőgépen, négy uta-
sával a Le bourgeti repülőtérre érkezett. Chamber-
lain Washingtonból indult el repülőgépen, majd 

az amerikai partoktól 100 mértföldnyire egy oc?án-
járőra ereszkedett le- Az európai parlok közelében 
ismét felszállt az óceánjáró hajóról és Chcrbourgba 
már repülőgépen érkezett. 

Eááig negyven J&aloíífa van 
a prágai báazösssseomlásnalc 

СBudapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Prágából jelentik: A prágai hétemeletes be-
tonépűlet romjai közül eddig 34 hatotlat ástak 
ki. A most kiásott négy holttest teljesen össze 
van lapiiva, olyan borzalmas látványt nyújt, 
hogy a szolgálatot teljesítő orvosok is rosszul 

lettek. 

A cseh kommunista párt röpcédulát osz-
togat, hogy a holttestek eltemetésének nap-
ján lépjenek sztrájkba. A polgármester az 

.összes városi építkezéseket beszüntette, mig 
a szakértők az összes épülő házakat meg 
nem vizsgálják. 

Ma délután a házbeomlás 

n|abb öt áldozatának 
holttestét ásták ki a romok alól. Feltűnt, hogy 
a hatóságok még a katasztrófa ötödik napján 
sem állapították meg a hiányzó munkások 
számát. Az építkezéseknél 195 munkás dol-
gozott, igy még jelentékeny számú áldoza-

tokra kell számítani. Eddig 4-0 halottja vctn a 

szörnyű katasztrófának. A prágai városi ta-
j nács elállott az áldozatok együttes felravata- \ 
I lozásának tervétől, mert tüntetésektől tartanak 

Százezer pengővel kárositfa meg a városi 
a belügyminisztérium építészeti stilusérzéke 

(A Délmagyarország munkatársától.') Isme-

retes, hogy a belügyminiszter nem hagyta 
jóvá a Taschler-féle telekre építendő mun-
kásbérház terveit, mivel a tervek szerint az 
egyes emeleteken lévő lakásokat függőfolyosók 
kötötték volna össze. A miniszter utasította 
a város hatóságát a tervek átdolgoztatására. A 
mérnöki hivatal építészeti osztályának igy tel-
jesen uj tervéket kell készitenie és a munkás-
bérházat ugy kell megterveznie hogy vala-
mennyi lakásnak külön lépcsőházi bejárata 
legyen. A tervek módosítása következtében go-
romba számítás szerint a várost nem keve-
sebb, mint százezer pengő anyagi kár éri. 

— A városnak eredetileg az volt a terve 

Igen fontos! 
van ellátva és csak eredeti 9Bayer"-csoma-
qolásban kapható. — Ügyeljen erre. B1.110 

Fiu- és B@ám?kariihák| 
elsőrendű kivitelben 
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— mondotta informátorunk —, hogy a házat a 
lehető leggyorsabb tempóban építteti fel és 
már az idén ősszel kiadja a munkát annak a 
vállalkozónak, aki a legelőnyösebb ajánlatot 
teszi a versenytárgyaláson. Emberi számítás 
szerint az uj munkásbérház legkésőbb 1929 
november elsejére beköltözhető lett volna. Er-
ről a terminusról azonban most már szó' sem 
lehet Az idén ősszel semmiesetre sem kezd-
hetik el a munkásbérház építését, mert o ter-
veket teljesen ál kell dolgozni, illetve egészen 

uj terveket kell készíteni és igy a város leg-
korábban csak decemberre Írhatja ki a ver-
senytárgyalást. A tél derekán viszont az épít-
kezést a fagyos idők miatt már nem lehet meg-
kezdeni, léhát az alapozási munkák is a ta-
vaszra maradnak. Ebben az esetben padig az 
építendő bérház lakásait 1930 májusa előtt 
semmiesetre sem foglalhatják el a lakók. Igy 
a város elveszti a bérház egy félévi lakbér-
jövedelmét, ami körülbelül harmincezer pen-
gőt jelent. De elveszít a város ötévi kamat-

veszteséget. 

Az épiUaezési kedvezményekről szóló ren-
delet értelmében ugyanis huszonölévi adómen-
tességet kapnak azok az uj házak, amelyek 
legkésőbb 1929 november, elsején beköltözhe-

tek. Azoknak a házaknak, amelyek csak- ez-
után készülnek el, adómentességi idejük husz 
év. Az ötévi adómentességnek az elvesztése 
hatvan-hetvenezer pengő kárt jelent a városra 
nézve és igy százezer pengőre becsülhető az 

a fiktív kár, amit a belügyminisztérium épi-

tészszaícértői a függőfolyosói megoldások ellen 

érzett ellenszenvükkel a városnak okoztak, 

nem beszélve arról á kárr;ól, amely a feleslege-
sen végzett tervezőmunkával érte és a költ-
ségesebb megoldással éri a várost. 

A belügyminisztérium a függőfolyosókat a 
Szenlgyőrgy-uccai bérház terveiben is kifo-
gásolta. Berzenczey Domokos műszaki főta-
nácsos azonban, aki fölvitte a terveket, azzal 
érvelt, hogy a Szentgyörgy-uccai bérház fel-
építésére halaszthatatlanul sürgős szüksége van 
a városnak, a versenytárgyalást már meg is 
tartották, a munkát ki is adták és a vállal-; 
kozó már meg is kezdte saját felelősségére; 
az alapozást, mert a bérház, lakásainak nagy-; 
részét a polgári tanár iskolai tanárképző' in-l 
tézet személyzetének szánta a város. A belügy-; 
minisztériumban szóbelileg megígérték, hogyj 
ebben a bérházban kivételesen engedélyezik 
a függőfolyosót és jóváhagyják változtatás -nél-
kül a terveket, ez a jóváhagyás azonban több-
szöri sürgetés ellenére máig sem érkezett meg. 

A város hatósága most ismét sürgető fel-
terjesztést intéz a belügyminiszterhez, mert a. 
késédelem bizonytalanná teszi ugy a vállal-
kozó, mint a város helvzetét. 

Ш®аг®& / e l e n e /e le 
a. 
Belgrád, október 12. A szkupstina ma tar-» 

totta első ülését, amelynek tárgysorozatán, 
egyedül a következő ülés napirendjének meg-
állapítása szerepelt Kokanovics (szerb föld-
mű vespárti) kérdést intézett a miniszterelnök-
höz a boszniai és hercegovinai közigazgatást 
választások késedelme miatt s beszédében Ko-
rosec miniszterelnököt hazugsággal vádolta: kz 
elnök viharos jelenetek köz Kokanpvicsot 
jegyzőkönyvi rendreulasitásra ítélte* 

Satiics fia Parisban 
Páris, október 12. Radics Vladimír, Radicsi 

István fia, Párisba érkezett, ahol az államtu-
dományi főiskolán végzi tanulmányait A 
Radio ügynökség munkatársának a fiatal Ra-
dics kijelentette, hogy nem azért jött Párisba, 
hogy politizáljon, hanem, hogy tanulmányait 
végezte, ugyanabban az iskolában, amelynek! 
első horvát növendéke atyja volt. Kijelen-

tette Radics Vladimír, hogy atyja halála előtt 
azt mondta, hogy neki Franciaország máso-; 
dik hazája volt, mert Franciaország az euró-
pai demokrácia zászlóvivője. 

Az ifjú Radics nem megy haza Relgrátibai 
atyja gyilkosának tárgyalására, de ma reggel1 

hosszasan tanácskozott Torres ügyvéddel, "aki 
Radics és társai emlékét meg akarja védeni. 
Nyilatkozatát ezekkel fejezte be ifj. Radics: 

— Ha Franciaország hatalmas barátot akan 
szerezni Jugoszláviában, akkor minden be-
folyását latba kell vetnie, hogy a horvátok ne 

legyenek többé elnyomva. Atyám legfőbb vá-

gya' az volt, hogy Franciaországot ebben a 
szerepében láthassa. 

' A íliolcxaios fuiűr sserelm&i i í 
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