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Az ellenzék Interpelláció-ostroma
Munkát, Iparfámogatást kértek a szocialisták

Budapest, február 6. A képviselőház ma folytatta
a fürdöjavaslat vitáját. Hegymegi-Kiss Pál felszólalása idején jelent meg a teremben Zsitvay Tibor,
az uj igazságügyminisztor, aki láthatólag elfogódva
foglalta el helyét ünnepi Ferenc József kabátjában.
Az elnök ezután napirendi inditványt tett, majd
áttértek
az interpellációikra.
Kocsán Károly a kántortanítók illetményeinek a
rendezését kérte.
Klebelsbcrg kultuszminiszter válaszában hangoztatta, hogy a kántortanítók részére a létminimum
biztosítva van.
Tóbler János a kőbányamunkások szervezkedését
és gyülekezési szabadságának megsértését telte
szóvá.
Vanczák János interpellációjában azt kérte, hogy
A munkanélküliség megszüntetése szempontjából
a népjóléti miniszter folytassa a kislakásépitési
akciót.
Vass miniszter közölte, hogy az államkincstár,
sajnos, nincs abban a helyzetben, hogy erre a
célra nagyobb összegeket lehetne forditani. A pénzügyminiszterrel tárgyalt afelől, hogy a magánosok
számára építkezési hiteleket bocsássanak rendelkezésre, természetesen csak akkor, ha a már kibocsátott hitelek törlesztési összegei befolynak.
Peyer Károly a kereskedelmi miniszterhez intézte interpellációját,
amelyben az épitőanyagkartcll működésének az ellensúlyozását, illetve túlkapásainak a meggátlását követelte.
Következtek Kélhly Anna interpellációi. Az elsőben a magántisztviselők munka- és keresetviszonyait tette szóvá és követelte, hogy
a

kormány biztosítson munkaalkalmat
azoknak a tisztviselőknek,

akiket az ipari koncentráció következtében a vállalatok elbocsátanak.
Dessewffy Aurél államtitkár hangoztatta, hogy
a mai ipari koncentráaciót a kormány megakadályozni nem tudja és nem is akarja, mert csak
igy tudja iparunk megállni a versenyben a helyét.
Természetes, hogy a koncentráció magával hozza
a tisztviselők létszámának az apasztását is. A kormány azonban ezt kifogásolni nem tudja, hiszen
maga is arra kényszerül, hogy az állami tisztviselők nagyrészét eíbocsájtja.
Kéthly Anna második interpellációjában az irodai munkahelyiségek egészségügyi
viszonyainak
rendezésére törvényhozási intézkedést sürgetett.
Dessewffy Aurél államtitkár közölte, hogy a
magánalkalmazottak jogviszonyáról szóló törvényjavaslat legközelebb a Ház elé kerül.

kozások összeolvadását a kormány hatalmi szóval nem gátolhatja meg. A vasutelektrifikálás
ügyét csak részletekben lehet megoldani. Még ki
nem próbált mozdonyokról van szó. Ha a kísérletek sikerrel járnak, a kívánatos tempóban
folytatják az építkezési.
Esztergályos János a munkanélküliség tárgyában
intéz interpellációt a népjóléti miniszterhez. Második interpelládójában
a munkanélküli segély
rendszeresítését sürgette, harmadik interpellációjában pedig azt kérte a kormánytól, hogy tegye
lehetővé, hoey a kisemberek zálogtárgyaihoz jussanak.
Wekerle pénzügyminiszter kijelenti, hogy az
utóbbi kivánságot nem teljesítheti, mert az államháztartás nincs abban a helyzetben, hogy az egész
zálogolási összeget leírhassa.
Hegymegi-Kiss Pál intézett ezután interpellációt
a belügyminiszterhez
a Magyar Szabadságpárt ülésének betiltása
miatt.
Scltovszky belügyminiszter kijelenti, hogy konli
rét választ az ügyben nem adhat, mert nem került hozzá, mivel a párt részéről felebbezés nem
történt. A rendőrség nem a program miatt tagadta meg a gyűlés engedélvezését, hanem azírt,

n szenvedély
mától vasárnapig a Be'vérosíhan

mert akkor kezdődött a munkanélküli mozgalom
és a rendőrség nem tudta még, hogy hová fog
ez a mozgalom vezetni.
Ezután Pabots mondta el interpellációját a revízió ügyéről, amelyről lapunk első oldalán közlünk tudósítást

##f r e l c
WJ

Csütörtök, Róm. kath
Romuald
apát Pr~>tpstáns Tódor. Nap kél 7
óra 19 perckor, nyugszik 5 óra 10 perckor.
A Somogyt-könwtár nyitva dölelőtt 10-1-ig, délután 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/jl-ig,
délután zárva.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 8—7-ig.
Szegeden a gyógy szertárak közül szolgálatot tar.
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9.
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u.
I. (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilléri s.-ut
I I . (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.)
Temesváry József, Dugonics tér 12.
(Tel. 793.)
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 693.)

RttMfeld b*ré, ai fltlantí-áceán

Kabók Győző 5 interpellációt
Berlin, február 6 Günther Ehrenfried Hühnefeld
mondott el. Az elsőben sürgette a Máv. reorganibáró, az ismert oceánrepülő, ma éjjel 11 órakor a
zációs munkáját, ami közlekedési szempontból
berlini Wesl-szanatóriumban meghalt. A báró
is fontos és sok munkásnak kenyeret juttatna.
már évek óta súlyos gyomorbajban szenvedett
Második interpellációjában az ipari cikkek hatéés állandóan orvosi kezelés alatt állott. Néhány
konyabb védelmét kérte, különösen a kerékpár
cappal ezelőtt állapota annyira súlyosbodott, hogy
és varrógép import ellen emelve kifogást. A közháziorvosa operációt ajánlott. Hühnefeld báró köhatósági megrendeléseknél kellene nagyobb figyelemmel lenni a magyar iparra. Harmadik interpel- vette a tanácsot és a múlt hét végén befeküdt a
W est-szanatóriumba, ahol tegnap éjjelre tűzték
lációjában példákat sorolt fel, hogy a nagyobb
ki ai operációt. Mielőtt azonban az orvosok magágyárak magukba olvasztják a kisebbeket, de nem
azért, hogy racionalizálják a termelést és így hoz a műtéthez foghaltak volna, Hühnefeld báró
olcsóbb árut produkáljanak, hanem hogy meg- az operációt megelőző altatásnál elhunyt.
szabaduljanak a konkurrcnciától. Az összeolvadások nyomában nagyobb munkásclbocsátások tör— Igen hideg idő. A Metcorologiai Intézet jelenténtek. Negyedik interpellációjában helytelenítette, tése: A rendkívül hideg északoroszországi légtömeg,
hogy a Budapest—Hegyeshalom vasutvonalat csa&
mel" 45 fok Celsiusig is sülyedt, mind nagyobb
részletekben villamosítják, ötödik interpellációjá- területeket von hatáskörébe. A belőle kiáramló
ban az autó- és autóbuszgyártás védelméről be- hideg levegő elérte már Lengyelországot és Németszélt, adatokat sorolva fel arról, hogy a Magyarország keleti részét. Hazánkban tegnap a nappali
országon forgalomban lévő autók és teherautók
órákban a hőmérséklet a fagypont felé is emelkeközül elenyésző csekély a magyar gyártmány.
dett. A ma éjjeli minimumok általában kevésDessewffy Aurél államtitkár a kereskedelmi mi- sel a —10 fok Celsius alatt voltak és csak egyes
niszter nevében együttes választ adott az inter- tájakon sülyedtek a —15 fok Celsius alá. Leghidepellációkra. A Máv. reorganizációs tervei már ré- gebb volt Szombathelyen, —18 fok Celsius. Budagen készen vannak. A belföldi ipar védelmére vo- peslen délben a hőmérséklet —6 fok Celsius volt.
natkozólag utal az idevágó törvényre. Hangoztatja, Jóslat: Keleti szelekkel és hősülyedéssel_ igen hideg és túlnyomóan száraz idő várható.
hogy a kereskedelmi miniszter a legszigorúbban
őrködik azon, hogy a törvényt be is tartsák a
— 12 fokos hideg volt Szegeden. A szegedi egyeközszállitásoknál Kerékpárgyártásunk eddig egy- tem földrajzi intézetének meteorologiai obszervaáltalán nem volt és csak tavasszal fognak rnagynr tóriuma jelenti, hogy szerdán Szegeden a hőmérő
kerékpárok forgnlomha kerülni. Az ipari vállal- Irgmflgssabb állása —38 fok Celsius, a legalaEgy »e^ertelme-t a^smrty regénye
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csonyabb — 12.4 fok Celsius, a barometer állása
0 fokra és a tengerszinre redukálva reggel 758.1
mm-, délben 759.9 mm, a levegő relatív páratartalma reggel 89, délben Cl százalék volt. A szél
iránya délnyugati, erőssége 0.
z Pénteken halestély és katonazene a Bohnban.
— A telefondijszabás revízióját kért az OMKE.
A telefondijszabásnak egy elavult intézkedése révén olyan községekben, ahol száznál kevesebb az
előfizető, a tarifa 50 százalékkal olcsóbb a rendes
telefondijszabásnál. A távbeszélő üzemszabályzatnak ezt az elavult intézkedését a telefonnak a vidéken való elterjesztése érdekében hozták, nem
gondolva arra, hogy ezzel az intézkedéssel ahelyett,
hogy elősegítenék a telefon népszerűsítését, megakadályozzák. Tőbbizben előfordult, hogy olyan
községben, ahol az előfizetők száma 100 fölé
emelkedett, a telefondijszabást 100 százalékkal felemelték. Az OMKE most kérte a postavezérigazgatóságot, hogy a távbeszélő üzletszabályzatnak
ezt az elauvlt rendelkezését módosítsa.
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— Napközi otthonok az uj óvódákban. A kultuszminiszter leiratában értesítette az államépitészeti
hivatalt, hogy a Katona-uccában és a Szabadságuccáhan tervezett kisdedóvók építésére tartott versenytárgyalás eredményeképen a S z o l c s á n y i cs;
T a k á c s cégnek, valamint B a l o g h Péter építési vállalkozónak adta ki a megbízást. Az ajánlatok szerint az egyik óvódát 48.000, a másikat
59000 pengőért építik fel. A város ezekben az
óvódákban napközi otthonokat rendez be, hogy
azoknak a szülőknek a gyermekei, akik egész nap
munkában vannak és igy nem ügyelhetnek a gyerekekre, állandó felügyelet alatt lehessenek. A
napközi otthonokban konyhát is rendeznek bc,
hogy főzhessenek a gyermekek számára. Az u j
óvó dák építését a kora tavasszal megkezdik a
vállalkozók.
x Bach fűtőanyagja nem a legolcsóbb, de a legjobb.
— Halálozás. A szegedi kereskedelem egyik régi,
és jól ismert tényezője, S e i f m a n n Zsigmond
bútorgyáros távozott el tegnap az élők sorából.
A munkás és eredményes életű bútorgyáros 66
évet élt, halála iránt széles körben mély részvét
nyilvánult meg. Csütörtökön délután három órakor
kisérik el utolsó útjára nagyszámú rokonai, barátai és ismerősei. — Szerdán éjszaka rövid betegség után, 31 éves korában elhunyt S z ö g i
Andrásné, született Varga Erzsébet. Az elhunyt
uriasszonyt pénteken délután temetik cl a rókust
temetőben. Halálát kiterjedt rokonság gyászoltó

