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•4 Mars-téri laktanyában Shvoy tábornok jelentkezik a kormányzó elölt. A kormányzó 
mellett Gömbös Gyula áll. 

A szovjet őrizetbe vétette Bucharintl 
A legfőbb végrehajtó hatalom a triumvirátus kezében 

h«t. Súlyosan terhelik az országot a nyugdijak is. 
A nyugdijterheket erősen növelték a menekült 
tisztviselők, dc segíteni kellett raj tuk. Az ország 
megköveteli, hogy a tisztviselők egyrésze fizetési 
hányadáról lemondjon és a tisztviselők ezt egy 
szó nélkül fogják tenni, de nem hagyják szó nél-
kül az ilyen támadásokat. A javaslatért szerinte 
nem kritika, hanem hallgatólagos elismerés illeti 
meg. — fejezte be beszédét a miniszter. 

Az elnök ezután javasolta, hogy a Ház legköze-
lebbi ülését a jövő hét keddjén tartsa. 

Kéthty Anna indítványozza, hogy a Ház holnap 
is tartson ülést a nyomor enyhítésére szüksé-
ges törvényhozási intézkedések tárgyában. 

Gáspárdy Elemér és Jánossy Gábor felszólalása 
után a többség elfogadta az elnök napirendi ja-
vaslatát. 

Áttértek 
az interpellációkra. 

Pakots József interpellációjában kérte, hogy a 
hadikölcsönsegély kérők megnövekedett számára 
való tekintettel a dotáció ujabb emeléséről gon-
doskodjanak. 

Ernszl Sándor népjóléti miniszter hangsúlyozta, 
hogy kevesen vannak azok, akiknek a hadiköl-
csönsegélyezését nem intézték volna el a minisz-
tériumban. Kijelentette, hogy • karilativ rend-
szerrel nem azonosítja magát teljesen. Amint 
módja lesz rá. tervét meg fogja valósítani. 

Gál Jenő interpellációjában az okirati kényszer-
ről szóló javaslat egyik intézkedésével kapcsolat-
ban megnyugtató nyilatkozatot kért a minisztertől 
az ingatlanközvetítési ipari bjzottság engedélyezé-
sének az OFB hatáskörébe való utalása miatt. 

Pakots József a kereseti adópótlékok csökkenté-
sére hivta fel a pénzügyminiszter figyelmét s kö-
vetelte a jutalmazási rendszer megszüntetését. 

A pénzügyminiszter válaszában azt mondotta, 
hogy a legutóbbi időben a fixfizetéses alkalmazót 
tak némileg kedvezőbb helyzetbe jutottak, indo-
kolt tehát, hogy átmenetileg a tisztviselőktől is 
követeljünk áldozatokat. Az államháztartás nem 
jutott krizisbe. de a válság miatt nem folynak be 
ugv az adók. amint azt várták. 

Peyer Károly nyilatkozatot kért a kormánytól, 
hogy milyen intézkedéseket tett a munkanélküliség 
leküzdésére, hajlandó-e a munkanélküli segély be-
vezetésére és á nyolc órai munkaidő szabályo-
zására. 

Ernszt Sándor népjóléti miniszter válaszában 
kijelentette, hogy a kormány egész sereg közmun-
kát rendelt el s bár elismeri, hogy indokolt a 
türelmetlenség, de a kormány megtesz minden 
erőfeszítést. Időszerűtlennek tartja a munkanél-
küliség esetére szóló biztosítás bevezetését, mert 
azt a gazdasági élet nem birná el. 

Jánossy Gábor Gyóni Géza emlékét méltatta 
és hamvainak hazahozatalát kérte. 

Kéthly Anna az összkormányhoz intézett Inter-
pellációt a fixfizetésü alkalmazottak tervezett ke-
reseti adó pótléka tárgyában. Azt kívánta, hogy 
az alsóbb fokon csak minimális legyen az adó-
pótlék, a felsőfokozatban azonban erősen emel-
kedjék. 

Az ülés ezután háromnegyed 7 órakor ért véget. 

II walesi herceg: szabad-
kőműves szuperintendens 

London, október 29. A walesi herceget, aki 
6 év óta volt a surreyi szabadkőmüvespáholy 
nagymestere, ma este nagy-szuperintendenssé 
választották. 

Szerencsétlenség 
a birkózó versenyen* 

Budapest, október 29. A Beketow-cirkuszban 
folyó birkózó világbajnoki mérkőzések során 
ma este baleset történt. Az áldozata Grünei-
sen, akire mérkőzés közben rázuhant nehéz 
sulyu ellenfele. A' zuhanást nagy ropogás kö-
vette, Gröneiscn ájultan terült sí. Az ájult bir-
kózót mentők szállították kórházba. 

(Budapesti tudósilönk telefonj dent és?.) 
Varsóból jelentik: Varsói lapok szenzációs je-
lentést közölnek Moszkvából, amely szerint a 
szovjet őrizetbe vétette Bucharint. A kommu-
nista párt központi bizottsága az ellenzék el-
lenforradalmi hangulatának állandó fokozó-
dása miatt küldöttséget menesztett Leningrád-
ba Bucharinhoz, hogy irjon alá egy kiált-
ványt, amelyben elitéli a jobboldali ellenzék 
tevékenységét. Bucharin nem teljesítette Sta-

(A Délmagyarország munkatársától.) A köz- | 
gyűlés hétfőn, mint ismeretes, a kisgyűlés ja- • 
vaslatára hozzájárult a fehértói halastó ter-
vének megvalósításához és utasította a pol-
gármestert a halgazdaság részletes kiviteli ter-
veinek elkészíttetésére is. A költségekhez a 
kormány kétszázezer pengő államsegélyt utalt 
ki, mivel pedig a hozzávetőleges számitások 
szerint a tervek kivitele négyszázezer pen-
gőbe kerül, kimondotta a közgyűlés, hogy a 
hiányzó kétszázezer pengőt kölcsönből fedezi. 

A fehértói halastó általános terveinek ki-
dolgozását őt nappal ezelőtt kezdték meg és 
szerdára befejezték. Most sürgősen megkez-
dik a részlettervek kidolgozását, hogy azokat 
már a jövő héten jóváhagyás végett felter-
jeszthesse a város a földmivelésügyi minisz-
terhez. A földmunkálatokat előreláthatólag 
november harmadik hetében megkezdik egy 
hatkilométeres szakaszon, ahol töltéssel két 
részre osztják a Fehértó több mint kétezer-
holdas medrét. A' töltésépítési munkánál há-
romszáz munkást foglalkoztatnak, akik kö-
zül százötven szegedi lesz, a többit pedig a 
környékbeli községek munkanélküli kubiko-
sai közül toborozzák. A földmunka valószí-
nűleg három hónapig tart, mivel azonban 
a téli fagyok és esőzések miatt körülbelül 
harmincszázalékos munkanap veszteséggel kell 
számolni, valószínűién csak március végén 
fejezik be. 

linck parancsát, mire elrendelték Bucharin 
letartóztatását. Egyelőre lakásán őrzik. 

A politikai szovjettanács a politikai helyzet 
kiéleződésére való tekintettel felhatalmazta 
Stalint, Mololovot és Kaganovicsot, hogy szük-
ség esetén a politikai tanács megkérdezése 
nélkül is hozhassanak határozatot. Ezzel a 
felhatalmazással Szovjetoroszországban a leg-
főbb végrahajtóhatalom a triumvirátus ke-
zébe került. 

| A' kidolgozott munkaprogram szerint a mt-
| dencéket 1932 tavaszán hálasitják be. Száz-

ezer darab apró halat helyeznek el benne, 
a szükséges halmennyiséget a város díjmen-
tesen kapja az államtól, csak a szállítási ést 
kezelési költségeket kell megfizetnie. A' szak-
értők szerint 1932 őszén már piacra kerül-
het a halgazdaság első termése egykilós poty-
kák formájában. Mivel a halastónak azt a 
rendeltetést szánták, hogy a város szegényebb 
lakosságnak olcsó élelmiszert juttathasson 
a város, a halat a város halgazdaság áru-
sítja egy pengős kilónkinti áron. 

D r . Szabó ÉZásxló: 

Szeged halála 
ét feltámadása 

Három k ö l e / e s dlsx k l d l I H d r a 
monográfia ax árvlx ötvenedik 

V évlordufófa alkalmából 

Kapható részletfizetésre is 
a Délmagyarország kiadóhivatalában 

Paul Whitemann, a hires Jazz király 
kinek nagyszerű muzsikáiét a premofonlemezekről annyi ezren és ezren ismerik, ma vonul be nagy zene-
karával a Belvárosi Moziba, ahol vasárnapig szerepel műsoron a Jazz Király cimti hatalmas, végig szines, 
énekes és zenés filmrevűlével. Miéta filmet készítenek, soha Ilyen bőkezűséggel még filmet ki nem staífrozlak. 
Amit itt színekben, kiállításban, muzsikában, nőkben kap az ember, az a Csimborasszóla a filmnek. Minden fel« 
vonásban tisztán érthető magyar szöveg. A repülő flotta közben bemutatóit jelenetek a film nagyszerűségébe bő 
bepillantást és következtetést engedtek. A bevezető M i k i trükkfilm gondoskodik a humorról. 

November végén megkezdik 
a fehértói halastó földmunkálatait 

Elkészítették a terveket — A féli hónapok alatt 300 kubikost foglalkoztatnak 


