
íjrc-ii U. \ vámuniót eío keU készíteni és erre köz-
vetett megoldást kell találni, amely a protekcio-
nizmus é-s a szabadforgalom előnyeit U biztosítja. 
A megoldás nem lehet más. mint preferenciái is 
vámrendszer. Szükség van arra, hog> a kormány 
megjelölje azt «z utat. amelyen haladni akar, Hogy 
a m d válságból kivezesse az országot. A Javaslatot 
elfogadja. 

Láng Lénárt kárt a földmlvelésűgyl minisztert, 
készítsen kimutatást az 'előbbi öt év birtokvásár-
lásajról és a kimutatást terjessze a Ház elé. A 
BKZőgazdb*ág száméra legalább egy éves morató-
riumot kell elrendelni, a kiskereskedők es kis-
iparosok * zárná na ls. A termelés folytonosságának 
biztosítása érdekében semmi konkrét intézkedés 
nem történt. A főldmlvelésl m'nlszter kijelentette, 
bogy egy hold se marad bevetetlenül. Sajnos, en-
nek érdekében semmi sem történik. Félő, hogy 
ezzel is ugy járunk, mint a miniszterelnök kije-
lentésével, amely szerit*' ebben az országban nem 
lesz éhező ember és mégis nagy a nyomor. A 
legválságosabb időket éljük, eddig azonban egyet-
len komoly törvényjavaslatot se tárgyaltunk. A 
Javaslatot nem fogadja el. 

Czeiller elnök napirendi Javaslatot tesz. 
Eckhardt Tibor az elnök napirendi indítványát 

aem fogadja el. Két konkrét esetet tár a Ház elé. 
Taktaharkány községben, ahol a független kisgaz-
dapártnak bejelentett párthelyisége van, a csend-
őrök behatoltak a párthelyiségbe éa szétkergették 

aa ottlevő embereket. Az egyik tiszthelyettes ezen-
kívül egy magánházban 1« megjelent, ahol őt em-
ber kártyázott és .Takarodjatok b m m kommunis-
ták !« felszólítással szélkergette az embereket, sót 
az egyik kisgazdát Inzultálta b . A hatóságok nvilt 
önkényeskedéssel a törvények mellfzésével bártják 
azt a gazdatársadalmat, amely egyébként is ezer 
és ezer bajjal küzd. A másik felháborító eset 
Igrici községben történt. A községi Jegyző egy 
Takács Lajos nevű kisgazdát behivatott a község-
házára és szemére hányta, hogy lázit, mert a 
Gaal Gaszton-párt hive A kihallgatást hat csend-
őrpofon fejezte be. « 

Urbá" Gáspár az elnök nanirendi Indítványát 
ajánlja elfogadásra. 

Buchlnger Manó javasolja, hogy a titkos vá-
lasztójogra vonatkozó indítványt tűzzék a Ház 
holnapi ülésének najflrendjére. A panamák éa a 
reakciós választási rendszer között szonos logikai 
kapcsolat áll fenn. A választásokat olyan Időben 
tartotta meg a volt miniszterelnök, amikor ő tudta, 
de az ország még nem tudta, hogy egész kor-
mányzása csődöt mondott. A tárgyalásnak az a 
módja, ami most Itt a képviselőházban folyik, 
arealcnapáaa a parlamentarizmusnak és provoka-
Iá«a ax ország népének. Ahol nincs titkos választó-
Jog, ott a panamák és atrocitások virágzanak. 

A többség ezután az elnök napirendi Indítványát 
fogadta el és ezzel a Ház ülése délután háromne-
gyed 3 órakor véget é r t 

Három gyanúsította van már 
a ráckevei gyllkosságnek 

Ráckeve, február 25. A ráckevei gyilkosságnak 
több gyanúsítottja van. Tegnap reggel óta hall-
gatnak ki a csendőrök egy férfi, ald ellen erős 
gyanuokok merültek fel. Csütörtökön a déli órák-
ban előállítottak egy foglalkozásnélküli embert 
akit azzal gyanúsítanak, hogy köze van a gyilkos-
sághoz. 

A gyilkosság felfedezése óta rengeteg adatot Je-
lentetlek be a nyomozó hatóságoknak. Bejelen-
tették, hogy a gyilkosság napján egy rejtélyes 
autó állott meg Ráckevén. A kocsiból egy fiatal 
férfi szállott ki. A bejelentések alapján jutottak 
el az állásnélküli fiatalemberhez, akinek lakásán 
a mrggyllkolilói számozó holmikat találtak. A 

fiatalember nem tudja megmondani hogy miképen 
kerültek hozzá ezek a tárgyiak és azt vallja, bogy 
arról nem volt tudomása, hogy ezek a lakásán 
voltak. 

A gyanúsított ember nem fad a'lbft bizonyítani. 
Izgatottan viselkedik és ezzel még Jobban felkel-
tette a nyomozók gyanúját. A cswdőrség most 
a meggyilkolt közjegyző előéletét kutatja. 

A ráckevei gyilkosság ügyében csütörtökön dél-
után váratlan fordulat történt. A csendőrségen 
ugyanis ujabb gyanúsítottat vettek őrizetbe és igy 
már három gyanualtotatt őriznek a csendőrörsön 

A ráckevei hullaházban ajegkezdték dr. Miklós 
Zsigmond holttestének felboncolását 

R város belterületén 
nem engedélyeznek parcellázást mindaddig, 

amig a városrendezési térkép el nem készül 
(lénk vita a műszaki bizottságban az építési szabályrendelet módosításáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tőrvény-
hatóság műszaki és a ' jogügyi bizottsága csü-
törtökön délben együttes ülést "tartolt dr. Tálfy 
József potgármestcrhelvettes elnökletével. Az fllés 
napirendjén az építési szabályrendelet módosttá-
séra vonatkozó különböző javaslatok szerepeltek. 

A mérnöki hivatal javaslatát Fenyó Lajos mű-
szaki tanácsom terjesztette elő. A mérnöki hivatal 
azt javasolja, hogy a város hatósága a város ki. 
épitetlen és rendezetlen belterületén, tehát azon a 
területen, amely a beépített városrészek és a kör-
töltés között fekszik, ne engedélyezzen semmiféle 
parcellázási mindaddig, amig ezeknek a területek, 
nek a végleges városrendezési térképe el nem 
készül. Eddig ugyanis minden irányelv nélkül tör-
téntek parcellázások, telekmegosztások és épitke-
zések, amelyek pedis ben megnehezítik az egységes 
városrendezési térkép etfeé ziléséi és végrehajtását 

A javaslat fölött élénk vita indult meg. A bízott, 
ság egyik tagja azt a módosítást ajánlotta a mér-
nöki hivatal tulszígoritott javaslatához, hogy a 
város az olyan területek parcellázását engedélvízze 
amelyek már beépített telektömbök kiegészítésénél: 
tekinthetők. Breínovits Vilmos műszaki tanácsos 
azt javasolta, hogy a város hatósága Ilven esetek-
ben is csak akkor adjnn parcellázási" engedélyt, 
ha az érdekelt Ingatlantulajdonos kötelezőleg vál-
lalja az ingatlanára eső vizvezetékl, világHáthálózalt 
és járdákMtsi'rjeket. 

A bizottság a mérnöki hivatal, javaslatát ezzel 
a két módosítással fogadta el. 

Erdélyi András terjesztett elő ezután indít-
ványt az építkezés megkönnyítése céljából. Az épí-
tési szabályrendelet olyan értelmű módo.ilisái 
kerte, hogy a város hatósága a szabályrendeletben 
meg Ulapitott minimális telekméretünél — 139 
négyszögöt és legalább 18 folvóméteres uccafront 
— kisebb telekrészekre is adjon építkezési enge-
délyt A bizottság élénk vita után elhatározta, 

hogy nem foglal állást az ügyben, mivel a város 
hatósága esetről-e se tre eddig is engedélyt adott 
az ilyen kisebb telkek beépítésére, tehát ezt az 
engedélyt a jövőben is megadhatja. Kívánatosnak 
tartja azonban a bizottság, hogy az olyan telek-
megosztást, an.e yr.ek köve'keltében ilyen ki mí a'ű 
te-ekrészek keletkeznek, csak nkkor engedélyezzen 
a jövőben, ha a telekrésztulajdonosok zútos halár-
időre szóló építkezésre vállalnak kötelezettséget. 

Dr. Retemen László szintén az építési szabály, 
rendelet módosítására tett Indítványt Azt Indítvá-
nyozta, hogy a belterületre érvényes szabályokat 
terjesszék Id Újszegedre is kifejezetten abból a 
célból, hogy az nfszegedi telektulajdonosokat is 
kötelezhesse, a hatásig a gyalogjárdák elkészíté-
sére. Ezt az indítványt is nagy vita követte, ame. 
lyek során Kelemen módosította indítványát ugy, 
hogy a belterületi szabályrendelet kiterjesztését 
nem Újszeged egész területére, csak a Fürj-ucca 
mindkét oldalára és a Marostő közötti részre 
kérte, de indítványozta azt is, hogy a város haló' 
sága állapítsa meg az ujszegedi telektulajdonosok 
járdákts-.itM kötelezettségét. A bizottság az igy 
módosított indítványt elfogadta. 

Foglalkozott ezután a bizottság a Feketeház 
renoválásának kérdésével. Ezt a régi, Jellegzetes 
szegedi épületet, mint ismeretes, uj tulajdonos 
vásárolta meg, aki belsejét már átalakíttatta és 
most külső homlokzatát is renoválni kívánja. A 
bizottság megállapította, hogy az épület félig. 
meddig műemlék, meri a legrégibb és a leg-
érdekesebb szegedi épületek közül való, ezért csak 
otyan átalakításhoz járul hozzá, amely nem vál-
toztatja meg eredeti stílusát A bizottság a mér-
nöki hivatalt bízta meg, hogy az átalakítási ter. 
veket a műszaki bizottság két szakértő tagjával 
vizsgálja át és csak akkor javasolja a renoválás 
engedélyezését, ha a tervek megfelelnek a bízott, 
sági ülésen elhangzott művészeti szempontoknak 

Zálogjegyéi mielőtt eladna 
jrvöződjön meg, hogy legtöbbet fizet érte 

O á » p á r v Mikszáth Kálmán. 12. g , 
Keresek megvételre higanyt hamts e»oatfe*ktf, 
bríHIáns ékszert régi arany és ezüstpénzeket ft — — 

Genfben elfogadták 
az angol-orosz Javaslatot 

( B u d a p e a t i t a d ó a l t ó n k t e l e f o n j e l e i . 
t é s e . ) Genfből jelentik: A leszerelési konfeieis. 
d a főbizottsága csütörtöki ülésén elhatározta, bog* 
üléseit mindaddig (elfüggeszd, amig nem dolgozzák 
ki az értekezlet programiául szolgáló ha tá roz* 
javaslat szövegét. 

A déli ülésen elfogadták az összesített a n g s l -
orosz határozati javaslatot A javaslat szerint « 
konfe rondát áthatja az a szándék, hogy ujabb 
háború lehetőségének a megakadályozásával » 
den nép számára elf-hrtővé tegyék az Igán bt* 
tonságot. A végcél az általános leszerelés, amely* 
az Igazi békére való törekvéstől áthatva keU véf. 
rehajtanl. Tekintetbe kell venni azt is, hogy » 
népekre elviselhetetlenül solyns leherkent nebe 
zodnek a k»Umnl kiadások, amelyek • s m kft mér-
lékben aefilefék elő a mai wlyos gasftiságl vftl 
a^got. Minden erőt összpontosítani kell a leszera. 
relés mielőbbi keresztülvitelére, — mondja a Ja-
vaslat 

A kormány deferált ' _ ; 

az flgrár Blskk kívánságai elélt 
rBudapesti tudósítónk tetefonfelentése.) Politikai! 

körökben nagy érdeklődéssel várták az egységet \ 
párt csütörtöki értekezletének eredményét mert 
a párt Agrár Blokkjának tagjai nvfltan hsngoatst-
táí , hogyha a kormány nem teljesíti a blokk 
kívánságait akkor hajlandók levonni a legmetz-
ttebbmenö konzekvenciát is. Petthy Pál és Parflfr 
EmU igyekeztek leszerelni a blokk tagjait, akik 
azonban kitartottak álláspontjuk mellett és igy a j 
blokknak sikerült kőveteiésdt elfogadtatni A blokk 
tulájdonképen három pontban összegezte kíván.; 
ságait. Az dső pont teljesítésére a kormány ígért., 
tet tett, megígérte, hogy felemeli az 0-
hitel keretét 25 millió pengővd és a pénzt a zőldj 
hitelre fordítják a p. K. vidéki intézetének ötjén. > 
A kamatleszállítást követelés teljesítéséi* igéretat; 
tett a kormány, amennyiben megígérte, hogy «•• 
fegy bank a legközelebbi Időben í tzázalékkai ls-
szállítja a kamatlábat. Iparügyi kérdésekben Is 
engedményeket tett a kormány. MartchoU Fereus, 
és farkasfalvi Farkas Géza képviselőket felkéli, 
hogy az ármegáilapitó bizottsággal együttmükődv»; 
ig. e ' e e e- l e as tü vinni a ' eg es iparcikkek á r i 
nak mérséklését. 

Rerrich Béla temetése 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e f r 

t é s e . ) A kerepesiuti temető halottas házából csft. 
törtökön délután 4 órakor temették el Rerrtes 
Bélát, akinek koporsóját a Munkácsy-lepel bort 
totta. A temetésen a kultuszminiszter képviseleti, 
ben Kertész K. Róbert államtitkár, Szeged várt* 
nevében vitéz Szabó Géza kulturtanáesnok, a sse-
gedi egyetem nevében dr. Kovács Ferenc prorek. 
tor mondott búcsúztató beszédet Gyászbeszédet 
mondott még a mérnők egyesület nevében Hoepbr 
Guidó, a Kertészeti Intézet nevében pedig Ahé« 
Mátyás igazgató A temetésen nagyszámú közönség 
vett réfzt és főleg a művészvilág képviseltette m-
gát nagyszámmal. Az elhunyt Rerrich Bélát csak 
ideiglenesen temették el a kerepesiuti temető-
be, mert valószínű, hogy a holttestet rövidéi* 1 
Szegedre szállítják és a fogadalmi templomba 
helyezik örök nyugalomra. 

Az, idö 
SZEGED: A szegedi egyetem fölctrafzl intézetéi 

meteorológiai obszervatóriuma felenti, hogy c*4, 

törtökön Szegeden a hőmérő legmagasabb állá* 
—2.8 fok Celsius, legalacsonyabb —5.* fok 
sius. A barometer adata null!okra és tengertant* » 
redukálva reggél 7592 mm., ette 760.9 mai. . f 

BUDAPEST: A Meteorológiai intézet felenti tSk 
10 órakor: Az ország tok helyén a fagypont am 
maradt a hőmérséklet, c»ak egyet helyeken eam-
kedett a fagypont fölé. Várható idöfárát: Ét** 
északkeleti szelek, hideg, havazások csak délkel 

• l a d ó 

zálogcéduláfát, aranyéi 
vigye bizalommal Tóth ó r á s h o s . 


