
és ebiee megfelelő módon meg kell válfottatni 
ax örökösödért törvényt. 

Eekhardt Tibor rámutatott arra, hogy a magyar 
nemzet legfontosabb és legnagyobb létproblémája 
• magyar föld kérdésének helyes megoldása, de 
ezt a kérdést sem demagógiával, sem látszatintéz-
kedésekkel nem lehet elintézni. Ha a költségvetésen 
kivid elköltött összeget helyes telepítési politi-
kára fordítják, akkor az ország ma nem lenne 
olyan solyos helyzetben. Helyesebb lett volna, 
ha a mult kormány a búzaexportra elpazarolt 
milliókat a termelét megfelelő átszervezésére fordí-
totta volna. A volt miniszterelnök 1920-ban ki-
jelentette. hogy a kormány legsürgősebb teendői 
közé tartozik 

a httblzomány reformja. 
Akkor azonban sajnoa, a hitbizományi reform 
nem került a Ház elé, ma pedig már nem szabad 
idejönni vele. Le kell szállítani a földreform során 
megállapított magas váltságárakat Is. Továbbá re-
vízió alá kell venni egyes bérleti szerződésekben a 
bérösszegeket. Ha a mai súlyos helyzeten változ-
tatni akarunk, akkor le kell szállítani a magas ka-
matterheket. 

Eekhardt ezután 

a szegedi tanyai bérlők ügyéről 
beszélt A szegedi lakosság homokbuckákat kapott 
bérletbe — mondotta —, ezeket termőföldekké ala-
kította és amikor a bérlet lejárt, Szeged város 
abnormlsan magas béreket állapított meg. A leg-
méltányosabb kívánság, hogy a szegeit telepesek 
olyan áron kaphassák meg a btrtokckit, amelyek 
mellett meg tudnak élni. Fizetésképtelenné vált 
szegedi kisbérlőket kiforgatnak birtokaikból. 

Ezután főldbérbeadási hirdetményeket mutatott 
fel és hangoztatta, hogy kisbérlőket kiforgatni k 
földjükből és elárverezik dolgaikat. Kéri a föld-
művelési miniszteri, hogy ilyen vérlázító eseteket 
akadályozzon meg. 

Hangsúlyozta ezután, hogy a Független Kisgazda-
párt nem hajlandó résztvenni a 33-as bizottságban, 
mert a Ház plénumában akarja megtárgyalni a 
kOz érdekében lévő kérdéseket, pártkeretekre való 
tekintet nélkül, minden képviselő közreműködésé-
vet A javaslatot nem fogadja el. 

Az elnök bemutatta ezután Temesvári Imre in-
dítványát a nyolcórás ülések tartásáról. Az indít-
ványról holnap határoznak. Az elnök napirendi 
indítványt tett, amelynek első pontja 

a 33-as bizottság megüresedett tagsági he. 
lyélnek választás utján történő betöltése, 

második pontja pedtg az Országos Főldbirtokren-
dező Bíróságról szóló törvényjavaslat táruvalásának 
folytatása. 

Kun Béla napirendi felszólalásában hangoztatta, 
hogy az ellenzék nem hajlandó résztvenni a 33-as 
bizottságban, egyébként is véleménye szerint a 
bizottság munkáját meg kellene szüntetni, 

Jánossy Gábor az elnök napirendi indítványát 
pártolta. 

Büchier József: A szocialista munkanélküliek 
megsegítését sürgette és ebből a szempontból bi-
rálta az Inségakció lebonyolítását. 

Payr Hugó szólalt fel ezután, alig mondott azon. 
ban néhány szót, az elnök félbeszakította és arra 
való hivatkozással, hogy rosszul érzi magát, fel-
függesztette at ülést. 

Zzeltler Jenő a Ház két tisztviselőjének tárnoka-
fásával az elnöki szobába vonult, hol rögtön m «<». 
jelent a Ház orvosa is és megállapította, hogy 
Czettler Jenőt vértödulát lepte meg. Injekciót ad. 
tak neki, ami után rosszulléte is rövidesen eltűnt 
és amikor Almássy László felváltotta az elnöki 
székben és újra megnyitotta az ülést Czettler 
Jenő megjelent az ülésteremben. 

Payr Hugó a félbeszakított beszédét folytatva azt 
az indítványt terjesztette elő, hogy a 33-as bizott-
ság betöltését szerdán ne tűzzék napirendre. A 
Ház többsége elfogadta Payr Hugó indítványát ugy, 
hogy a szerdai napirendben csak az OFB törvény-
javaslat folytatólagos tárgyalása szerepel. Ezután 
áttértek 

a sürgős interpellációk 

előterjesztésére. 
Müller Antal a BESzKART b) fizetési táblázatu 

alkalmazottainak fizetésleszállitását tette szóvá. 
Klein Antal interpelfációjában a dohánybevál-

tási árak leszállításáról szóló rendelet visszavoná-
sát kérte. 

Gál 'Jenő a Városi Színháznál uralkodó állapo-
tok ügyében Intézett interpellációt a belügyminisz-
terhez. 

Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter vála-
szában kijelentette, hogy nem lát módot beavat-
kozásra, meri az igazgató ellen intézett szerződés-
bontó per a biróság előtt van. 

A választ a Ház tudomásul vette és ezzel az ülés 
délután 4 órakor véget ért. 

Ékszereit, óráfá! 
javitasga az tf l v ü s n é l i Vésések olcsón! 
F. Molnár. Kárásx u c c a 12. szám.  1  

Véres verekedések a zágrábi egyetemen 
Hét diákot letartóztattak 

(Budapesti tudósítónk tefefonjel?niése.) Zág-

rábból jelentik: A zágrábi egyetemen kedden 

este súlyos zavargások voltak. A diákság az 

aulában gyűlést tartott, hogy tiltakozzék az 

u j egyetemi szabályzat ellen, amely megnyir-

bál ja a diákság jogait. A gyűlés viharos le-

folyású volt, az ellenzéki és kormánypár t i 

diákok között véres verekedés kezdődött, 

amelynek során az aula berendezését telje-

sen szétrombolták. Három diák súlyosan meg. 

sérült. 

A segítségül hívott rendőrosztag a gyűlés 

valamennyi résztvevőjét — diákokat és diák-

lányokat — előállította a rendőrigazgatósá^a. 

Hét diákot előzetes letartóztatásba helyeztek. 

Ezernél több ínséges dolgozik 
lisztbérért a tanyai szükség-

munkáknál 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

tanyákon az elmúlt héten megkezdődött az in-
ségmunka. Az ínségmunka honoráriumát abból 
a hét vagon inséggabonából fedezi a város, ame-
lyet a népjóléti miniszter küldött a tanyai ínségesek 
segélyezésére. Minden tanyai ínséges annyi napot 
dolgozhat havonta, ahány tagu csatád eltar-
tásáról kell gondoskodnia. A napszám 620 deka 
egységes tipusu búzaliszt. Jelenleg több, mint ezer 
tanyai ínségest foglalkoztatnak. 

A tanyai inségmunkák keretében öt helyen dol-
goznak. Atsóközponton a strandfürdő főldmunká-
latait végzik és a piacteret töltik fel Várostanyán 
a kisvasút végállomása köré tervezett park föld-
munkálatait készítik elő, Rös:k'n a bodomoldali 
ulat javítják és készítik a Holt-Tisza átjáróját, Ba-
láslyán szárnyékerdőt telepítenek és a felsőköz-
ponti gazdasági iskola földmunkáit végzik. Csenge-
lén három útszakaszon dolgoznak. Ezek az utak a 
tanyavilágot a pesti országúttal kötik össze. 

Egyelőre csak hét vagon inségbuza áll a város 
rendelkezésére. A város azonban ígéretet kapott, 
hogy a népjóléti minisztérium a jövő hónapra 
is kiutal hasonló mennyiségű 6 pengős búzát. 

Hiánytalanul megkerült 
a kecskeméti postahivatalból 

ellopott 51 ezer pengő 
Egy postaalliszt követte el a betörést 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Délma-
gyarország megírta, hogy vasárnap reggei a kecs-
keméti postahivatalból eltűnt egy 51 ezer pengőt 
tartafmazó pénzeszsák. Dr. Zsögön Béla posfáfő-
igazgatótói nyerr értesülésünk szeiTat a kecskeméti 
postahivataltól ellopott zsákot megtalálták. Egy 
Kovács Gyula nevü hadirokkant a kecskeméti vi-
gadó illemhelyének deszkáza a mögött tálált rá 
a pénzesleveleket tartalmazó zsákra. A postarabló 
ugyanis, akinek kézrekeritésére teljes erővel folyik 
a nyomozás, egy kisebb zsákba helyezte el az el-
lopott értéket és Hi zsákot az illemhely deszkázata 
mögé gyömöszölte. 

Kecskemétről jelentik A kecskeméti rendőrsé-
gen letartóztatásban lévő Kovács János posta-
altiszt kétnapi tagadás után bevallotta, hogy egye-
dül követte el a kecskéméit postánál az álkulcsos 
betörést. A betörés után kerékpáron kihajtatott a 
vasúti állomásra és ott egy épületben elrejtette 
az 51.000 pengőt. Jó Ferenc postatisztet, akit szin-
tén letartóztattak, szabadon bocsátották, Kovács 
Jánost letartóztatásba helyezték. 

Azidő 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézetének 

meteorológiai obszeri>at6riuma jelenti, hogy ked-
den Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 4.— 
fok Celsius, legalacsonyabb —1.6 fok Celsius. A 
barometer adata nullfokra és tengerszinre redu-
kálva reggel 764.4 mm., este 761.— mm. A levegő 
relatív páratartalma reggel 100 százalék, délben 89 
százalék. A szél iránya nyugati, erőssége 2—2 volt. 

BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti este 
10 órakor: Hazánkban felhőssé vált az idö, de a 
hőmérséklet még enyhe és eddig eső is csak je-
lentéktelen mennyiségben volt. A hegyekből viha-
ros északi stelel je'entene'f. Prognózis• Északnyugati 
szél, lehűtés, sok helyütt még csapadék (cső, hó). 

Egy newyorki bank bukása 
(Budapesti tudósi'ónk telefonjclentése.) 

Newyorkból jelentik: A Federal Nalional 

Bank, amely egyik legismertebb középinté-

zete volt az Egyesült Államoknak, kedden be-

szüntette fizetéseit. A megbukott bank betét-

ál lománya 28 millió dollár. 

Schill tábornok öngyilkossága 
(Budapesti tudóstlónk telefonjelentése.) 

Schill Ferenc nyugalmazott tábornoknak a 

Margit-köruti fogházban elkövetett öngyilkos-

sága ügyében a katonai hatóságok befejezték 

a vizsgálatot és megidlájc a temetési engedélyt. 

Az öngyilkos tábornokot szerdán délután te-

metik a farkasréti temető halottas házából . 

K é s z p é n z é r t 
veszek, eladok, cserüek mindentéle ara-
nyat ezüstöt és hrlllisns ékszert. — Zálog-
lemet »ásár!ok. — alkalmi véfelbfll szár-
mazik arany, ezüst, brlllláns.ékszerek ol-
csón IcaptiatóK. — t k s s e r és 

óratavltás olcsó árban. 

Fisc&er T e s / r é r e k 
éUaxertsx-tn Uóráa 

SZEGEID, Kárdsx-u. lO. — Teletop 20-05. 

Halálos 
bányászszerencsétlenség 

Pécs, december 15. Tegnap este a Duna-

gőzhajózási Társaság Széchenyi-aknájában ha-

lálos szerencsétlenség történt Az akna egyik 

tárnájában dolgozott Gungl Frigyes bányász. 

Munkaközben mintegy 45 centiméter vastag 

homokkőréteg leomlott és a bányászt maga alá 

temette. A szerencsétlen ember a rázuhanó 

kőtömegtől gerinctörést szenvedett és azon-

nal meghalt. 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Ma szerdán, december hó 16-án 

utoljára 
Az első Izlg-vérjg tókéletes 100 o/o-os magyar ftlmremck 

Hyppolif, II lakát 
Pesti komédia, pestt emberekről nyolc felvonásbaa 
Rendezte: Székely István. Zenéjét szerezte: Eisemann 
Mihály. Zágon István regényből Ilimre átdolgozta: 

Nótl Károly. 

Előadások, hétköznap 5, 7, 9, ünnepnap 3, 6, 7, 9-kor 

Nagy k a r á c s o n y i 

női kalapvásár 
Knlttelnél 55S2 
889 M é l m i leszállítóit órak! 

Raktártulzsufoltság miatt 
szent ci 's áron rehei kerácsonylq bútort 

Wiesnernél LtSlí; 
Véte'knte'ezeltséfl n®llrfl! teklnt.e metj dusnn 
felszerelt raktáram'!. 70 

E'fele)U a rossz gazdasági helyzetet, 
ha otthon jó gramophon olcsón 
szórakoztatja. Legnagyobb vár 
lasztikban megbízható, jó, olcsó 

gramophonok, 
l e g ú j a b b tánc- és művész-

lemezek. 
Kisaó hibás raktári lemezek 
olcsó kiárusítása a 201 

Nyomda R.-T. 
zoneosztályában, Kárász ucca 9. 
r é s z l e t r e I s . 


