
Rövid interpelláciés ülés 
a képvisoléüiázban 

A fffldmlvelésOgyl miniszter programja — Az ínség a kei 6 és a nyugdifkérdés 

Budapest' december 2. A képviselőház szerdai 
ülésén napirend előtt Dlnlch öden szólalt fel a 
Weisz Manfréd gyár nagyarányú munkáselbocsái-
tásáról. Ne könyöradományokat, hanem munkaal-
kalmat adjanak az éhező embereknek. 

A napirend során először Ilo'itscher Károly be-
szélt, majd Büchlcr József a házszaLályokhoz kért 
szót és kifogásolta az elnöknek a tegnapi ülésen 
tauusitott elnöklési módját, amikor állandóan szó. 
megvonással feuyegette Győrkit Azért mert egy 
képviselő azt mondja, hogy a belügyminiszter tagja 
Cgy titkos társaságnak, őt nem lehet rendreutasí-
tani. Tiltakozott az ellen, hogy az elnök egy el-
lenzéki képviselőt meg akar akadályozni abban, 
hogy véleményét elmondhassa a képviselőházban. 

Almásy elnök: A házszabályokat a legjobb tu-
domásom és lelkiismeretem szerint alkalmazom. 
Györki felszólalásában egyes személyek ellen sértő 
és gyanúsító kifejezéseket használt, amelyeket a 
házszabályok tiltanak. 

Zsigmond Gyula beszéde után Ivády Béla föld-
mivelésügyi miniszter válaszolt a vita folyamán 
elhangzott felszólalásokra, amelyek tárcája körébe 
esnek. Két ad hoc feladat áll'előttünk — mon-
dotta —, az egyik, hogy a természeti csapások 
által sújtott vidékeken megszüntesse az őszi vető. 
mnghiányt 118 ezer métermázsa vetőmag kiosz-
tásával sietett biztosítani az arra leginkább rá-
szorulók jövő évi termését A második ad hoc fel-
adat volt az inségakció előkészítése és lebonyolí-
tása. 

Az fnségiketó 

kerete a következő: A népjóléti minisztérium ut. 
ján 8 millió, a földmivelésügyi minisztérium utján 
5 millió, a kereskedelmi tárca utján 2 millió pen-
gős keretben kívánja a kormány az akciót le-
bonyolítani. A törvényhatóságok utján történiek 
az intézkedések s azokban a községekben pedig, 
ahol nagyobb arányú akcióra van szükség, a tár-
sadalom minden rétegéből összetett inségbizott-
ságot alakítanak. 4000 vagon búzát bocsátott az 
inségakció rendelkezésére. Ezután arról beszélt, 
hogy az Alföldön nincs meg a szükséges úthálózat. 
A magyar termelés fokozásáról csak akkor lehet 
szó, ha a népet és a földet alkalmassá teszik arra, 
hogy az olyan jelszavaktól, mint például & ter-
melés átszervezése, őrizkedjenek. 

Gál Jenő: Végre egy ellenzéki miniszter! (De 
rültség.) 

Ivády: Ma nem lehet nagyszabású programot 
végrehajtani. A pénzügyi nehézségek mindi n'elé 
lefogják a miniszter kezét, de legalább meg kell 
kezdeni a jövő programját Magyarországon kli-
matikus helyzeténél fogva meg kell tartani a'buzai 
termelést főtermelési ágnak. A kiviteli kérdésekre 
rátérve utalt az osztrák—magyar kereskedelmi szer-
zödéssel kapcsolatban beállott állatkiviteli nehéz, 
ségekre. Ideiglenes, néfjy hónapra tervezett meg-
állapodásról van szó. Vágómarha kivitelünk a meg-

készpénzért 

o 

veszek, eladok, cse-
rélek mindenféle ara-
nyat, ezüs tö t és 
brillións ékszert. — 
Zálogjegyet vásár-
lók. — Alkalmi vé-
telből s z á r m a z ó 

arany, ezüst, bril-
liáns é k s z e r e k 
olcsón kaphatók. 
Ékszer- és órajavl-
tás o l c s ó árban. 

ÍISCHER TESIVtRfH 
ékazerész-mtlóráa 
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állapodás értelmében átmenetileg meglehetősen 
csökkent. 580 ezer métermázsa liszt vételárát dol-
lárban fogjuk megkapni Ausztriától, ezáltal valuta-
helyzetünkön lényegesen javítunk. 

Á borfogyasztási adó kérdését — folytatta — 
csak akkor lehet rendezni, ha az állampénztár 
más forrásból tudja biztosítani az összeget. Abban 
az irányban kiván dolgozni, hogy szőlőt kizárfr 
lag bortermelő vidékeken termeljenek. Ha e kér-
désekben nem támogatják a gazdák, hrtaimi szót 
vai is meg fogja ezt valósítani. Hiba volt eddig, 
hogy nem szerveztük meg a termelés értékesítő 
szövetkezeteket. Tárgyalásokat folytat Németor-
szággal, hogy oda magyar mezőgazdasági fnunká-
sok mehessenek ki a következő gazdasági évben. 
Többezer mezőgazdasági munkás mehet ki a követ-
kező évben Németországba. Beméli — fejezte be 
beszédét —, hogy ha a mostani nehéz idők el-
multak, egy-két év alatt el is felejtik azokat a 
bajokat és keserveket, amelyek sújtanak bennün-
ket. de nem szabad megengedni, hogy erőt vegyen 
leikünkön a defetizmus, amelyet jobbról és balról 
egyaránt hangoztatnak. 

Brogiy József beszéde után Beck Lajos a kor-
mány gazdasági adópolitikáját birálta. Belső köl-
csön felvételére szükség lenne, azonban a kor-
mány már elkésett ezzeL A magyar állam "nincs 
abban a helyzetben, hogy az öngyilkosság veszélye 
nélkül eleget tudjon tenni külföldi kötelezettségei-
nek. Az osztrák-magyar mezőgazdaság és ipar 
egymásratalálása első lépés volna a középeuró-
pai gazdasági egység helyreállításához. 

A napirendi vita során Eckhardt Tibor hangoz-
tatta, hogy 

a nyugdijkérdér 

nyugtalanságot keltett az országban, különösen 
azért, mert az álláshalmozások még mindig tenn 
állanak- Az ország érdekében a rend fentartása 
ma a legnagyobb érdek, azért a hatóságoknak 
minden bűncselekményt meg kell toroln Meg 
keli torolni a választási v|sszaé>é eket is. 

Zsitvay Tibor igazságügyminiszter tiltakozott az 
ellen, mintha a kormány a büntető hatalom ér-
vényesítésében megkülönböztetést tenne politikai' 
vagy más nem tárgyilagos szempontok szerint. 
A választási bűncselekményekkel kapcsolatban uta-
sítást adott az ügyészségnek, hogy minden beje-
lentett esetben vizsgálják meg a tényállást 

Simon András: A nyugdijkérdéshez azért volt 
kénytelen hozzányúlni a kormány, mert az államra 
óriási terhek hárultak, mert az utódállamok nem 
akarták vállalni a rájuk eső terheket. 

Pintér László hangoztatta, hogy a nyugdij kérdést 
kímélettel keli kezelni, de elitéli. hogy az ország-
ban ezzel a kérdéssel izgatnak a kormány ellen. 

Ezután áttértek 

az Interpellációdra. 

Hegymegi Kiss Pál a tüzifakérdéssel kapcsolatos 
kényszertársulás megalakulása tárgyában kért fel-
világositást. 

Farkas Tibor a gyülekezési tilalom megszünte-
tését követelte, mert annak további fentartása a 
nemzeti gondolat rovására nyújt alkalmat 

Második interpellációjában felszólította a kor-
mányt, hogy tájékoztassa a Házat arról, hogv 

a hitelviszonyok mai állapota melPtl 
hogyan gondolja a termelést biztosítani, 

mert 12 százalékos és ennél magasabb kamattal 
nem lehet termelőmunkát végezni. Szükségesnek 
tartja azt is, hogy a Ház betekintést nyerjen a 
Pénzintézeti Központ ügykezelésébe. Mindkét in-
terpellációját kiadták a miniszterelnöknek. 

A többi interpelláló elhalasztotta interpelláció-
ját, mert egy miniszter sem voll Jelen a Házban 
Igy az ülés negyed 4 órakor váratlanul végei ért-

A * 1Ú.Ö 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézetének 

meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szer-
dán Szegeden a hőmérő legmagasabb állása -)-0.3 
fok Celsius, legalacsonyabb —5.1 fok Celsius. A 
barometer adata nullfokra és tengerszinre redu-
kálva reggel 776.3 mm., este 7755 mm. A levegő 
rclaliv páratartalma reggel 70 --ízaték, délben 66 
százalék. A szél iránua détlccleli, erősséo* 2—3 
volt. . 

BUDAPEST: A Meteorológiai .ntézet jelenti este 
10 ónkor- Hazánkban az időjárás a nap folya-
márt túlnyomóan borult és ködös volt. Estefelé 
azonban az ég a legtöbb hely n! kiderült. Prognó-
:is• Lényegesebb változás ne* várható, csupán 
erŐS' bb reggeli ködre és foko-^.tabb éjjeli lehű-
lésre számíthatunk 

A menteim! bizottság 
DréSir Imre kiadatását javasolja 

Budapest, december 2. A képviselőház men-
telmi bizottsága ma tárgyalta Dréhr Imre 
volt népjóléti államtitkár ismeretes mentelmi 
ügyét, ami a minisztériumvizsgálattal kap-
csolatos. A bizottság többsége - 15-en 9 el-| 
len — a kiadatást javasolja a Háznak. 

Bálint Nagy Isíván 
makói főorvos halála 
a szegedi klinikán 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sae-

gedi belklinikán tragikus körülmények között 
meghalt dr. Bálint Nagy István makói kór-
házi főorvos, a szegedi egyetem magántanára. 
A főorvos november 6-án operáció közben 
megsértette a kezét. A seb megfertőződőtt, 

vérmérgezést kapott és bár a leggondosabb ke-
zelésben részesült, a szegedi klinikán szerdán 
reggel meghalt. A 38 éves főorvos halála, aki 
hivatásának lett áldozata, nagy részvétet kel-
tett 

HERCEG E S T E R H Á Z Y P A l 
hasára jryártmányaiaak napy raktára 
S C H L E S I N G E R N É L « 

naponta Ir l ttArúk, o lc ió Arak. 

É k s z e r e i t , ó r á f á t 
jaritassa az ő l v d s n é l l Vésések olosón t 
F . M o l n á r , Kárász ucca 12. szám. 

DELMAGYARORSZAG JEGYIRODA 

M A 
Zsögön Lenke 
LaurSsin Lajos 

ária- és magyar nótaestje 
TISZA S. 

Szenzációs olcsók 

Blau Ignálz cég 
* é l i á r a i : 

férfi kabátok: 
Hosszú télikabát 29, 30, 40 
Fekete télikabát 
bársony gallérral P 40, 60 
Fokete télikabát 
szőrmézve P 40, 50, 60 

Bőrkabát 
Hubertus 
Gumikabát 
la boykabát 

P 60 
P 20 

P 15-161 
P 20-től 

Fiuruhák P 8, 10, 16, 20 
Férfiöltöny P25, 36, 50, 70 

Mi kabátok: 
Nöi szőrméskabátok 

P 30 , 50, 70 
Legújabb nemesszCrmével 

p 120, 150 
Sötétkék kabát 
gazdagon szőrmézve P 50 

B u n d á k : 
Nutriette P 7 5 , 9 0 , 1 0 0 

T.i kid P 100-tól 
hát- és hasbundák P 350 
Osikóbundák P 1 6 0 
Perzsa Russanov bundák 

Tekintse meg 
kirakataimat! 
Kelemen u. 5. 


