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|el*w lehetatleaség. Bqpak 
al*s. Sasieomlás <* kimondj.: 
Részletes adatokkal kimutatja, hogy 

tftbb mtnt » százalékát • •ergjssda-
11*11. Egész * * * * * * paMMnk aem s*s, 
aa illant anai adott kedvezmények a gyár-

Ha a nagyobb JBvfdelnwk f|s tatása 
tabnim, M a rtM nyugodton vlseu Hogy 
as Állam kedvezményei a bankdjrrktorok ca <tyar-
tgatgetók zsebébe vándoroljanak, amikor pedig a 
nép psoperMMdlk, ezt Jj^omak i>e»n Ismer-
htti «1 A kamatkérdést nálunk nem a kereslet és 
kínálat, hanem a bankok erffszakos *rt*Je döo.l 
el- Nem énex skrupulust, amikor azt hangoztatja, 
hogy as államnak kMrleseége belenytfnf ebbe • 
dtanagetbe Ntaw blnima • konntay trlrl, bogy 
kivezeti az emájot a baJW Az approprttdéí 
nem foldja el. 

DloBadbi András felolvassa az egységespárti 
agrárképvisel fik határozati Javaslatát 

Ezután ebédszünet következett. 
Antalnak az a meggyőződése, hogy 

a külföldi bftfletökbel való 

Másutt nem tőrödnek a presztizszsel. A költségve-
tésben 80-90 millió pengő szabadulna fel, ha nem 
kelten* a transzferkasszába befizetéseket eszkö-
zölni, esak ebből a pénzből lehetne a mezőgazda-
ság kamatterheit rendezni. A fizetésbeszüntetésnek 
azonban az az előfeltétele, bogy 

tsflkség a tiszteletbeli flUaab dotálására. Lehe-
tetlen, hogy a közüzemek háztartása 1JOO milliót, 
a nemzeti jövedelem negyven százalékát eméssze 
fel. 

A büdzsét m millióra ketteas 

aa klcflMml éltünket a szegény-
•égre rendezzük be, 

mert caak as adhatja me« a kellő erkölcsi ala-
pot. A teljes fiaetésképtoienség kimondása nem 
ténheUk meg ebben a fényűző palotában, fenn-
tartva a főispáni kart, a hánom vidéki egyetemet, 
• bánom főiskolát. Fizetésképpen országban nincs 

Kevés, de Jól fizetett tisztviselővel vexálás nélkül 
lehetne adminisztrálni és as üzemek defldHét meg. 
lehetne szüntetni 

A kormány büszke arra, hogy fen tartotta a pengő 
vásárló erejét. De nem a kormány tartotta fenn, 
hanem az, hogy * a w l j n j i r t p terme** szín-
vonala elpanfalt- Végül követelte az i'italáno* 
titkos választójog törvény beiktatását. 

T*nkorics János után Peycr Károly ismételten 
kérdi a pénzügyminisztert, mi var. azzal a 200 
millió pengővel, amit a bankzárlat előtt vittek 
Id mz országból. A parlament és a kormány nem 
alkalmas a mai problémák megoldására, ezért a 
Ház feloszlatását követeli és titkos választójoggal 
oj választást sürget- j 

Eckhardt Tibor szerint • nemzetközi vlsaouyok 
közeli favn'Asára nem febet számítani Arra kell 
törekedni, hogy ad-hoe árucserével biztosi « k az 
idei termésfelesleg értékesítését. Felborul az ál-
lamháztartás és komoly veszedelem fenyegeti a 
belső békét, ha azt nem sikerül megoldani Majd 
a kartelek megrandszabályozásáról beszél és be-
széde végén szinté*, követelte • titkos választói 
Jogot és az uj választások kiírását 

Berky Gyula, Baehlngcr Manó és Vázsonyl Já-
nos szólaltak még fel. Utóbbi határozati javas-
latot nyújtott be, hogy a kormány még ebben 
ax évben alkossa meg as uj választójogot, törvény-
ben szabályozza, hogy közpénztárból csak egy 
címen lehessen fizetést húzni. Generális rendel-
kezéseket követel a kamatkérdésben. Követeli a 
Sajtószabadságot és az esküdtszék visszaállítását. 

. A napirend megállapítása után ax ülés véget 
' ért, a vitát pénteken folytatják. 

A felhatalmazási javaslat 
letárgyalása után lemond a kormány ? 

. Elfogadták a z egr&rblokk ha lároza l l lavaala lá l 

Budapest, Junius,9. Hosszas és szenvedélyes elő-
esatározások Vitán csütörtökön délben megegyezés 
Jött létre a kormány és as agrárképviaelők között 
Félkettőkor összeült az egységes párt értekezlete, 
amely re tárgyalta és elfogadta az agrárképviselők 
öt pontba foglalt kívánságait, amelyeket határozati 
javas/at formájában Csizmadia András terjesztett 
délután a Ház elé. 

A határozati javaslatban a kamatok mérséklé-
sét, a terményárak fentartását, az eladósodott kis-
gazdák. kiskereskedők és kisiparosok tőke- és ka-
mattartozásának rendezését, a kartelek visszaélé-

seinek megszüntetését és a titkos válaszlölóy »pd-
kaimas Időben. Való törvánxbeiktatását követeli 
az agrárblokk. 

Ennek a javaslatnak* az elfogadásával. a kor-
mánypárti palotaforradalmat, mint már annyiszor, 
ezúttal ismét leszerelték. Politikai körökben azon-
ban a javaslat elfogadásával a helyzetet nem lát-
ják megoldottnak és biztosra veszik, hogy Károlyi 
Gyula minisztereinők az appropriácló' felsőházi te-
tárgyalása után le fog mondani, hogy azután szé-
lesebbkörü felhatalmazás alapján megkísérelje egy 

! uj politikai irányzat kiépítését 

A pusztulás veszedelme fenyegeti 
a Templom-téri csonkatorony freskóit 

' (A Délmagyarország munkatársától.) A keresz-
telő kápolna freskóival, amelyet Klebelsberg Kunó 
volt kultuszminiszter megbízásából Aba Nóvák Vil-
mos készített, komoly, sőt a jelek szerint végzetes 
baj van. Az átnedvesedett fal nem tűri meg felüle-
tén a festékanyagot • kápolnának, különösen az 
északi és a nyugati oldalán lehullott a festék, de 
erősen megrongálódott a másik két oldalon is. 
A bajt mir kora tavasszar konstetáüák és azonnal 
ér'e i'et'é'< * város hatóságát hogy a szükséges 
intézkedéseket az érU'kes fe»»mény további ron-
gálódásának megakadályozása érdekében még ideje-
korán megtehesse A város hatósága azonban tehe-
tetlen volt az ügyben. A polgármester a szegedi 
festőművészek véleményének meghallgatása után 
• Műemlékek Országos Bizottságához fordult és 
kérte, hogy a bizettság hivatalosan állapítsa meg 
a rongálódások okát. 

Tegnap a Műemlékek Országos Bizottságának 
megbízásából Szegedre érkezett Möller István mű-
egyetemi tanár és dr. Szönyi Ottó, a bizottság elő-
adója, akik dr. Sebestyén Károly és Benmczty 
Pomokos t>r?asigában megvizsgálták a keresztelő 

Belvárosban 
fiiszer- és csemegeiizlet 
e l A d ó . — Érdeklődők leveleit 
„Fűszer" jelige alatt továbbítja a kiadó. 

kápolnát. A vizsgálat eredményét hivatalosan még 
nem közölték, jelentésüket írásba foglalva jut-
tatják majd ef illetékes heíyre. A kiszivárgott 
hírek szerint azonban • freskók menthetetlenek. 

A kereszíelő kápolna nyirkos fala a szellőztetés 
tehetetlensége miatt nem száradhatott kl, szigete-
lése nem volt tökéletes, a freskók alapozása sem 
készült ei olyan módon, ahogyan azt ilyen ese-
tekben el kellett volna készíteni. Nagy baj az is, 
hogy a torony renoválása alkalmával a falak alsó 
részét cementréteggef burkolták -»e, ami megaka-
dályozta a kípárolgást és igy a nedvesség egyre 
magasabbra szivárgott fer a régi téglafal hajszál-
repedésein ksresztüC. 

A szakértők javaslata valószínűleg az lesz, Tiogy 
a város kapartassa le a falakról a freskót, korri-
gáltassa azokat az építési, illetve renolásái hibákat, 
amefyex megakaUlvozzák a falak átnedvesedését, 
készíttessen megfelelő szellőző nyílásokat a torony 
falába és ha ilyen módon teljesen kiszáradt a 
templom, festesse meg ufbóf a freskókat, 

Aba-Novák festőművész, aki m;>r régebben érte-
sült a freskók pusztulásáról és a pusztuló képek 
rongálódásait maga js megvizsgálta, értesülésünk 
szerint közölte a város hatóságával, hogyha a 
szakértők megállapítjuk, hogy a festmények ment-
hetetlenek, hajlandó az egész munkál újból ef. 
végezni minden külön díjazás ellenében. Ha ez 
az értesülésünk helyes, akkor a freskók újra-
festése anyagi problémát nem jelent, ha azonban 
Aba-Nováknak nem ez az álláspontja, nagyon való-
színűtlen, hogy egyhamar gondolni lehetne a fres-
kók újrafestésén-, 

Tisztalettel melontam, begy ; * 

Feleségem a szélhámos 
Nagy Kató 

hétfőtől saerdálg szerepel a 

Belvárosi Moziban. 

OuilAV attrakciója, i 

agy műsorban. 
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Asc idö 
. A Szegedi Me eoraMN Obs*rva«érb*i Jelenti: 
Időjárási helyzet (rádtfjefeotéseb alapján): A báno-
mé trikus maximum Franciaországon 770 mnL, a 
minimum Finnországon 755 mm. Csapadékos zó-
nák a Balti államokban és Jugoszláviában voltak. 
Középiurőpában ig«n élénk a légáramlás mig a 
Balti államokban viharos szelek uralkodnak. A 
hőmérsékleti viszonvok Európában túlnyomórészt 
hasonló, mint nálunk. Melegebb a Földközi éa a 
Fekete tenger melléke. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb áUA*a 18.8 fok 
Celsius, a legalacsonyabb 10.0 fok Celsius. A baro-
méter adata 0 fokra és tengerszintre redukálva 
reggel 7635 m a , este 763.4 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 80 százalék, délben 50 százalék. 
A szél iránya északnyugattá illetve nyugati, erős-
sége 4-4 volt 1 . 

IdőJSsIás a Délvidék*®: Egyelőre még változé-
kony, aránylag hűvös Idő várható. Jelentéktelen 
helyi esők lehetségesek, később melegedő, száraz 
Jellegű időjárás. > 

« — • — — — 

Szerelmi bánatáb? J szfcenlötte 
magát egy fiatalember az át-

szeged! parkbav 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtökön 

este 10 órakor az ujszegedi vigadó mögött revolver 
dördült ei. A vigadóból többen a bokrok közé 
siettek, ahol a földön egy eszméletlenül <fekoó 
fiatatembert találtak« Kezeben ócska forgópisz-
toly füstölgött, melléből patakzott « vér. 

Fehér István cserkészoktató barátjával együtt 
első segélyben részesítette az erősen vérző fiatal-
embert, akit a kiérkező mentők a sebészeti kli-
nikára szállítottak. 

Az öngyilkos fiatalember zsebeiben talált tra-
tokból kiderült hogy Tóth Jánosnak hívják, 27 
éves műszerész. Szerelmi bánatában lőtte magát 
mellbe. A golyó a szivburkoiatot is megsértette. 
Állapota életveszélyes. 

A Dunába ugrott 
a Szénássy-cég főnöke 
(Budapesti tudósítónk teiefonicientese.) Szénássg 

Gyula 72 éves budapesti kereskedő, az európai hirü 
divatáru- és selyemkereskedő cég főnöke csütörtö-
kön délután a Dunába ugrott Az öngyilkosságot 
észrevették és az öregurat sikerült kimenteni.. Szé- ^ 
nássy Gyula üzletének fizetési zavarai miatt kö-
vette et az öngyilkosságot 

B Ferencváros gyfizütt Órádon 
Ferencváros—Ar^di kombinált 3:1. 
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i Debrecen nevezetessége 

i Angol Királynő Szállodában | 
{ Csokonai színházzal szemben ' 

Szombaton, 11-én este fél 9 órai kezdettel 

N A G Y K 4 C A G Ó - C S T 
A ftaf fay-kerthelylségben' 

(Kedvezőtlen idö es«tén az étteremben.) 
Rendezi Máthé Oyula pécsi komikus Előadásra ka-
rülnek kuplék, dalok, tréfák, bűvészet, fjondolatátvitel, 
telepátia, az emberi akarat letörése. Belépőd!} alacs. 
Minden pén.'ekrn kttUnO fia r c i « « OaldeMl*-
Egy adag ara P 1.60, rendeléire binxukor kéazitUnk 


