
»rcr.. z.ij a Má/han 
Peyer: Miért nem *«r:nány ezért a 

sértésért "Vitáim. amikor, i u a:szU Mihl le*-
rői van »aó. 

Pryrr állandó nagy t Jb:n fejezte be interpellá-
cióját. amit kiadtak a miniszterelnöknek. 

Peyer Károly egy másik Interpellációjában • 
dorogi választási visszaélésekről interpellálta meg 
a belügymini ztert, aki tnegijérte, nogv kivizs-
gálta az esetet. 

Pryer: A belügyminisztériumból adják az uta-
sításokat « bűnök elkövetésére. 

At elnök Peyer Károlyt rendreutasította. 
S* drr Ferenc 

• közigazgatási eaklata«ekr4f 
interpellált, amelvre • belügyminiszter válaazolva 
többek közölt azt a kijelentést tette, bogy a kar-
hatalmak nem állanak pártpolitikai célok szolgála-
té jan 

Amfaházy Kasnya Béla a traktorakciót tette 
szóvá, Tfcrrhányl Egon pedig a magyar középosz-
tály, a kisiparosság és a falu elszegenyésedését 

Eckhnrdt Tibor és Dinich ödön interpellá-
ciói után 

Kélbly Anna egyes szegedi In-
tézmények megszüntetésével 

kapcsolatban Interpellálta meg 
a kormányt 

Részletesen vázolta a súlyos helyzetet, amely 
sokezer adófizető exisztenciát érint A kor-
r.idny takarékossági politikája Szegeden egy 
csomó intézményt akar megszüntetni. Kérdi, 
miért nem szüntetik meg az udvarnagyi bí-
róságot, vagy az OKH-nál Schandl Károly 
Károly 8000 pengős havi fizetését? Szóvátette, 
hogy a szegedi államépllészetl hivatalt, amely 
régi intézménye Szegednek^ most elviszik, az 
erdólgazgalóságot megszüntetik és a gödöllői 
erdőigazgatóságba osztják be. 

Szeged népe fitlakozik ez ellen; 
nem lehet Szeged városát meg-
fosztani egysereg Intézményétől. 

Egyébként sem nagy takarékosság as, hogy 
intézményeket egyik helyről a másikra he-
lyeznek át. Arról is szó van, hogy az egyete-
men megszüntetnek fakultásokat, a tanfelitgye-
lósóget áthelyezik, a táblát megszüntetik, fis 
a hirek arról is tudnak, hogy meg akarják 
szüntetni a szegedi reggeli gyorsvonatot. Azt 
kérdezi a kormánytól, hogy igazak-e ezek a 
hirek és mit szándékozik tenni Szeged meg-
mentése érdekében. 

Mivel a miniszterelnök nem válaszolt, az 
interpellációt kiadták a kormánynak. 

Dinnyés Lajos interpellációja u t án az ülés 
este 8 é rakor ér t vége t • 

Peyer Károly interpelládójával kapcsolatban W-
vatalos cáfolatot adtak kL amely szerint a Nem-
zetközi Fizetések Bankjának igazgatója tudomást 
szerezve az interpellációról, kijelentette, hogy 
Bethlenről sohasem tette me* a neki fmputálf kl-
tej^s^t . 

A t s idő 
SZEGED: A szegcdi egyetem földrajzi intézetének 

meteorológiai obszervatóriuma Jelenti, hoTt szer. 
dán Szegeden a hőmérő legmagasabb állása -f-2.7 
fok Celsius, legalacsonyabb —SS fok Celsius. A 
baroméi er adata null fokra és tenger színre redu-
kálva reggel 7615 mm„ este 760.9 mm. A levegő 
relatív páratartalma regget 05 százalék, délben 
gfl százalék. A széf iránya északkeleti, erőssége 

volt. 
BUDAPEST: A Meteorológiai intézet jeleni; este 

10 órakor: Hazánkban a Kárpátok védőhatása 
folytán a nflppal még enghe volt a- idö, este azon-
ban ?—• fokig terjedő fagyokat jelentenek. Hava. 
zás csak a Dunántúlon fordult elő. Prognózis: 
Északkelet felöl terjedő további lehűlés várható, 
a Dnnántulon havazások. 

fl teherautó ós a villamos 
karamboija it súlyos sebesülttel 

(Budapesti tudósítónk tetefonjclentá<e j Szerdán 
est« a Gellért-téren egy 11-es jelzésű villamos 
összeütközött egy teherautóval Az összeütközés 
következtében a teherautón ütő at ember súlyosan 
megsebesült, sz egyiknek azonnal még a helyszínén 
'•nputáioi kellett a lábát 

Szerdán a japánok másfélórás közelharc ntán 
Ismét bevették Kiang-Wan falut 

Ifosszi saaafcaM harcra vaa kilátás 
( B u d a p e s t i t a d é s l t ó n k t e l e f o n Je len-

t é s e . ) Sanghaiból jelentik: A japánok <s?rdán 
hajnalban kétségbeesett támadást Intéstek Kiang-
Wan és Ta-Chang kőzött a kinai állások ellen 
Ez volt az Utolsó erőfeszítésük, hogy frontáttöréssel 
elszigeteljék Kiang-Wan védőit, mielőtt még meg. 
erősítéseket kaphatnak, a kinaiak azonban meg-
semmisítő gépfegyver- és puskatüzzel verték vissza 
a japánokat és effenoffentlvába mentek á t 

A japán főhadiszállásán tegnap este őszintén 
bevallották, hogy as offen |va kud irccal végződött. 
Beismerik, hogy a teljesen kimerült Japán csa-
patokat egyelőre kl kell vonni a tűzvonalból 

Uyeda tábornok el van keseredve a kudarc miatt 
a külföldi ujságirókat a Japán főhadiszállásra idéz-
ték, ahol közölték velük, hogy v|«»aéltek kivált-
ságaikkal és valóthn híreket lávtra oz ak. Ezért 
megvonják tőffik é<ss*s tadósfél Je$rl-v*nyalkai 
és visszaveszik igazolványaikat Ennek hallatára 
Oai tábornok a kinai főhadiszálláson villásregge-
Itt adott s tudósilók tiszteletére. 

Tokióból jelentik A Japán laonaáayhee kősft. 
álló körökben egyre nagyobb a nyugtalanság s 
sanghai helyzet miatt A remény, hogy a Jepfa 
csapatok 

három aep alatt be rmf t Siaghsft, 
végleg meghiúsult és most már semmi kOltii 
sincs, hogy a sanghai háború belátható idfl* 
belül véget ér. Fokozott aggodalommal Uséift 
azokat s híreket is, bogy 

a ktnalak egyre nigyobb erősítéseket Kap. 

Szerdán a japánok váratlan támadása döetj 
Ükért ugyan nem hozott, de 

Ktang-Wan falu iámét s japán késre 
került 

A japán hadvezetőség az összes fegyverneme, 
ket beledobta a harcba. A támadás másHHi«i 
közeiharcin vezeteti a falu nceáta. A délutáni 
órákban azután a kinaiak visszavonultak áa fel-
adták a fa hí védelmét 

„ Hiiele&öinkn ek be kell látnif 
Őogy fl&eini nem ludunk" 

Korányi Frigyes b e s z é d e a pénzügyi bizottságban 
Budapest, február 24. A képviselőház pénzügyi 

bizottsága szerdán délelőtt ölést tartott, amelyen 
báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter ismer-
tette a Stillhalte.tárgyáfások ügyét. Fejtegetései-
ben kijelentette, hitelezőinknek be kell látni, hogy 
fitetni nem tudunk. Teleszky János külföldi tárgya, 
lásal során ugyan a hitelezők részéről a Iegna. 

gyofrb jóindulattal találkozott, azonban a kűlönhőafi 
országokban levő hitelezők érdeke más és más,-
ez pedig megnehezíti a megoldást 

Korányi pénzügyminiszter után Fábián BéU, 
Farkas Elemér, Wolf Károly és Lakatos Gyula 
szólaltak fel, majd a pénzügyminiszter túabb fel 
szólalása után az ülés véget é r t 

A 15 százalékos vigalmiadé miatt 
bezárfák a szegedi mozikat 

* A három filmszínház együttes értekezlete 
(A Délmagyarország munkatársától.) A város és 

szegedi mozik között a vigalmiadó miatt hosszú 
IA6 óta folyó harc s szerdai napon sajnálatos 
lépéshez vezetett. A Belvárosi, Széchenyi és Korzó 
mozik igazgatósága szerdán este együttes ülést 
tartott, amelyen kimondták, hogy tovább nem 
tudják viselnt a mozikat sújtó terheket, elsősorban 
a 15 százalékos vigalmiadót. Ezért valamennyi 
mozi március 1-én felmond személuzetének és le. 
állítja őzemét. 

A feltünéstkeltő határozatról Horaesek Rezső, 
a Belvárosi Mozi igazgatója a kővetkezőket mondta: 

— Na.n \o!t más kiút számunk^*. Ami' o- Péc e t, 
Sopronban, Győrben csupán 5 és 6 százalékos 
vigalmiadót szednek, Szeged város 15 százalékos 
adóval snjtja a mozikat Debrecenben is 15 szá* 
zalék volt a mozik vigalmi adója, de csak Solt, 
mert Debrecen 15 százalékról 8 százalékra szállt 
tott la ezt az adót 

Megdöbbentő kegyetlen gyilkosság 
Ráckevén 

Dr. Miklós Zsigmond kOzfegyzóhelyettest Összevagdalták és a házat 
rágyújtották. — Még nem tudták megállapítani a szörnyű bűncselek-

mény tettesét 
Ráckeve, február 24. Tegnap éjszaka kigyulladt 

dr. Miklós Zsigmond ráckevei közjegyzöhelyettes 
háza. Az oltásra siető kőzségbeliek,a mikor már 
vizzel árasztották el a házat, megtalálták az iro-
dában dr. Miklós Zsigmond felismerhetetlenségig 
összevagdalt holttestét. Fején hatalmas seb lát-
szőtt, amelyet fejszével ejtett a gyilkos. A hely. 
szinre érkezett csendőrök megdöbbenéssel szemlél-
ték a holttestet, amelvnek fülei és uilat darabokra 
voltak szaggatva. 

A gyilkos késével rengeteg s tárást és vá. 
gást ejtett áldozatán 

és szinte összetépte a holttestet, összeszurkálta 
karjait és nyakát is. Megállapították, hogy a köz-
jegyzőhelyettes gyilkosa tettének elkövetése után 
a hálószobában kimosta véres ruhadarabjait A 
csendőrök nem találtak azonban egyetlen olyan 
nyomot sem, amelyből a tettesre lehetett volna 
következtetni. A további nyomozás során a vad-
állati kegyetlenségü gyilkosságot a következőkben 
rekonstruálták: 

Tiz és negyedtizenegy óra kőzött történt a gyil. 
kosság 

A gyilkos valószínűleg elrejtőzve várta a 
közfegyzőt. 

A bűncselekmény elkövetése körülbelül tiz percig. 

tarthatott. Ezután a gyilkos meggyújtotta az ekts-
tómeget és elmeneküli. A csendőrök megállapítot-
ták, hogy a pénzszekrény és a többi szekrény 
érintetlen és igy lehetséges, hogy a gyilkosság 
bosszúból történt. 

Dr. Miklós Zsigmond karácsony őta él Ráe. 
kévén. Dr. Reviczky Jenő ráckevei közjegyző már 
hónapok óta egy budapesti idegklinika lakója. 
Miklós a család kérésére veUe át az Iroda vezeté-
sét. Feltűnően zárkózott életet él t senkivel neö 
érintkezett A csendőrség nem tartja valószínűnek, 
hogy a bosszúálló Ráckevéról került volna ki, in., 
kább azt hiszik, hogy 

a tettes Budapestről utazott a községbe. 
Szerda reggel óta a gyilkossági ügynek egy gyanúi 
sitottja van. A községben budapesti detektívek 
dolgoznak a jüntény felderítésénél. 

A délelőtti nyomozás során megállapították, boff 
a teljes villanyvezetéket elvágta 

hogy az oltás munkáját megnehezítse ^ 

Mielőtt 
zálogc&tuláláL aranyát 

ezüstjét eladja, kérjen árajánlatot 
T ó t h ó r á t ó l . 


