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GFB fürdőtrikók főbb, olcsóbb 
m in ta kölíöldi Pollák Testvéreknél 

és a panamákat. 
Ar elnök ezután szavazásra tette feí a szakaszt 

Oak az egységes párt szavazta mes, a keresztény 
párt az ellenzékkel együtt ülve maradt. 

Ezután áttértek a 10. szakaszra, amely a vállala-
tinkban résztvevő képviselők összeférhetetlenségi 
eseteit szabályozza. 

Propper Sándor azt kéri, hogy a szakaszt br 
aottsátfl etőké'zitte a1á utalják. A Há* igy ha-
tánozott 

A 15. szakasz a közszállitá«ok következtében 
előálló ősszeférh ellenségről intézkedik Bródv 
Ernő azt fejtegeti, Imgv lehetetlen, hogy a kép. 
viselő az államnak szábltson. 

Bizottsági elökészilés alá utasítják a szakadt. 
A 22 szakasz érvénytelennek mond minden 

olyan ügyletet, amely képviselői közbenjárás atán 
|fi'n tétre. Ennek visszamenő hatálya is van 

E*rrMzy Móric gróf kérdést intéz az igaz-
aágügyminiszterhez, mi történik akkor, ba egy 
cég felfogad kijárót, hogy általa konkurensének 
ügvfelét érvénytelenítse. 

ZsMvay Tibor igazságügyi;, iniszte* kijelenti, 
hogy ezt a paragrafust tartja a legszigorúbb szank-
ciónak, mert a közbenjárások eredményét vissza-
menő hatállyal is érvériyteleniti- Igy meglesz az 
az eredmény, hogy a kijárásoktól mindenki tar-
tózkodni fog. 

A 26., úgynevezett konoksági szakasznál nagyobb 
vita fejlődött ki. Ez a paragrafus kimondja, hogy 
amennyiben egy képviselőt >konok< magatartása 
miatt háromszor kiutasítanak a Házból, össze-
léi hetetlen helyzetbe kerül es mandátumától meg-
foszt Jik. 

Propper Sándor kijeleiti, hogy 

es a paragrafus a parfamctiCArlzmas 
gyen folt ja. 

Ha ezt a szakaszt elfogadják, ugy minden elTrn-
sékl képviselő mandátuma a többség pari t zá 
ben lesz. 

Esterházy Móric gróf: Nyomós okai vannak arra, 
hogy a szakasz törlését kérje, Mlndm *épv1«előnek 
Joga van arra, hogy ssembcazáHJ m a Hát tőbbsé-
fiém* véleményével, de nincs meg a joga a kol-
lektív akarat nyilvánítását megakadályozni. Ap-
ponyi György gróf helyesen alkotmányjogi bol-
tiünlelóanefc nevezte ezt a szakaszt 

Apponyl György gróf azt fejtegeti, hogy ez 
a szakasz Jusrti-roordnB nyújt lehetőséget. Elha-
markodott intézkedés, amely fegyvert ad a kép-
viselőházi többségnek a kezébe. Ez a szakasz 
nem való az ös8zeféHw4ettroségl törvénybe, (Hagy-
ják ki belőle l (Helyeslés.) 

Ilunyady Ferenc gróf: A többség politikai okok 
ból dönti el, hogy a kizárást alkalmazzák A. vagy 
aem. Kéri a szakasz elejtését 

Nagy Emil elfogadja a szakaszt, mert titkos 

Vasárnap délután 
egy falssl kislány szívhez ssóló történet* 
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ÓRA, ÉKSZER Tóin 

választójog esetén bejöhet cgy.két olyan képvi-
selő, akinek az a célja, hogy tervszerűen meg-
akadálvozza a parlament tanácskozásait. 

Buchlnger Menő: Elég szégyeo ellenzék/ padok-
ból Uyen beszéd! 

Nagy Emil magából kikelve kiáltja Buchingcr 
felé: 

— Micsoda szamárbeszéd ez?l 
Buchingcr Manó: Megismétlem. 
Nagy Emil (egyre indulatosabban az asztalt 

csapkodva): Szégyen, gyalázat ez a szamárbeszéd! 

Ál landó n?gy t a ) 

a szocialisták között, akik egymásután támadnak 
Nagy Emilre: 

— Micsoda hang es? 
Bródy Ernő: Hogy vaíaH tagja legyen-e a par-

lamentnek, azt klzarótag a választót akarata dönt 
hrtl el, nem pedig hatalmi szempontok. 

Gaal Gasfon: A házszabálvok Intézkednek, hogy 
az elnök fegyveres erővel ~M klvezetlelheU azt, 
aki a Ház tanácskozásit folytonosan za\arja. Ért-
hetetlennek tartja, miért kellelt felvenni ezt a 
szakaszt. 

H««ymrgi K l« Pál visszatér a felelős szerkesztői 
szakasz körül Iefolvt v»!*r*. Megállapítja, hogy 
az Igazségügyminlsjtert félrevezették. A belügy-
miniszter rendelet,.t adott ki, amelynek alapján 
a törvényhatóság tisztviselőjének nincs joga 
a kiadó személyéig történt változást tudomásul 
venni, ehhez • miniszterelnökség eng"délye szük-

Eszerint az igazságügyminá-atemek az 
kijelentése, amelynek alapján a Ház megszavaz! 
a í). szakaszt, ntim volt helytálló 

Zsilvay Tibor: Ilyen rendelet nincs. 
Iltgvmegl KIM Pál: Itt van. Irtwrrtn a i u • 

asztalára. 

Z^lvay Tibor: Ha van, tftrvtaykfcn. Ezu'í 
reflektál a honoksági szakasszal kapcsolatban <" ( 

hangzott felszólalásokra. A vitában elhangzott fe 
szé falások nem győzték meg, kéri a szakasz vál 
tozatlan elfogadását 

A többség megszavazta a szakaszt 

A dé lu t án i ü lésen 

az összeférhetetlenségi javaslatot részleteiben fr 
tárgyalták az 59. szakaszig. Ezután az elnök n;ipi-
rendi javaslatot tett, hogy a Ház a legközelebbi 
ülését csütörtökön tartsa 

A napirendhez Fábián Béla szólt hozzá és azl 
javasolta, hogy a csütörtöki ülés napirendjén 
tűzzék ki azt a választ, amelyet a kereskedelmi 
miniszter ez újpesti és környéki kereskedők de 
putációjának beszédére adott 

Szeder Ferenc felszólalásában FábLán Javas'* 
tát pártolta majd az ellenzék viharos kézbeszó 
lásel kőzőll a sarkadi csendőri a brutaUtásalré 
beszélt, szóvátette a puszta kengyeli esetet is, «ml 
kor a szolgabíró saji'rtbczüieg veri meg egy rzo 
etatistái. 

A többség végül az elnök javaslatát fogadta a 

Egy clpészmesfer halálos szerencsétlensége 
(A Délmagyarország munkatársától.) Komó-

csin Ferenc 44 esztendős, Nádas-ucca 3. szám 
alatt lakó cipészmester vasárnap eltűnt. Hoz-
zátartozói a rendőrségnél bejelentették eltű-
nését, detektívek kutattak Komócsin után, de 
nem akadtak nyomára. Kedden délután a 
Felsóliszaparton, a Lippay-fürészleleppel 
szemben lévő kubikgódról: vizéből egy holt-
test bukkant elö. A járókelők vették észre a 

holttestet és értesítették a rendőrséget 
A helyszínre kiszállott rendőri bizottság 

nak az volt a gyanúja, hogy a holttest a va 
sárnap eltűnt Komócsin Ferenccel azonos £r 
tesítették a cipész feleségét, aki a halottbai 
felismerte eltűnt férjét. Komócsin vasárra]: 
a késő éjszakai órákban igyekezett hazafelé 
A sötétben letévedt a kubikgödrök közé. ai 
egyikbe beleesett és pncgfulladL 

Hősi emléKmtíveK 
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. vitéz 

Shvoy Kálmán altábornagy kezdeményezésére meg-
indult hősi emlékmüakciő taijfis sikerrel befejező-
dött. Az akció eredménye lehetővé teszi, hogy ngy 
a protestáns temetőben, mint a görögkeleti temető-
ben felállíthassák a világháború elesettjeinek em-
lékmüvét 

Ae emlékmüvek bizottsága kedden délelőtt dr. 
Shvoy Kálmán elnökletévei ülést tartott, amelyen 
foglal koztak a beérkezett pályamüvek elbírálási-
val és döntöttek a megbízásról. A beérkezett pá-
lyamüvek közül a protestáns emlékműre Margó 
Ede, a görögkeleti emlékműre Tápai Antal, a 
fiatai tehetséges szegedi szobrász munkáját találták 
a legal kalmasabbnak, igy ezt a két szobrászt bízták 
meg az emlékművek elkészítésével- Margó Ede 
»A bajtárs imája, cimü emlékmüve 4.20 inéler 
magas és bronzból készül. Tápal Antaf 5.50 méter 
magas emlékmüvet készit. Keleti bizánci slilusu 
kereszt emelkedik a magosba, alatta egy bronzból 
készült katona»i-k roskadozik A protestáns hősi 
emlékművet a reformáció emléknapján, a görög-
keletit november etsfi napjaiban leplezik le űnne. 
péfyes keretek között. ' ' 

A magyar vizipolócísapat 
győzelme Prágában 

(Budapesti tudüsitónk letrfnnjefenttse.) Prágá. 
bó: jelentik: A Los-Angelesbe utazó olimpiai úszók 
kedden Prágában mérkőztek a csehekkel. A vízi-
pólózok a cseh válogatottat 4:0 (2.0) arányban 
legyőzték. 

A 100 méteres gyorsúszásban Bárány nem In-
dult, első lett Székely 1:02 9. 2- Wanie 1:4 05. A 
200 méteren 1. Bárdig 2:2R 3 

MOST vásároljon fényképezőgépei 1 

Leszállítottam áraimat! 

L1RM1ANN 
látszerész Kelemen acca 12 412 

Hamis egypengősök 
(A Délmagyarország munkatársát ót.) Hödmezővá. 

sárhelyen ujabban ismét hamu pénzeket készít 
egy eddig ismeretlen társaság Nemrégen leplezed 
le a rendőrség l»ét műhelyt, ahoí hamis 5 és 
hamis 1 pengOefikct gyártottak. A hamisítókat s 
napokban ítélte el a szegedi törvényszék. 

Kedden délelőtt több hamis egypengőst szolgál-
tattak be ismét a rendőrségen A vizsgálat során 
megállapították, hogy a beszolgáltatott hamisít-
vány nem a régiek közül való, hanem egész uj 
gyártmány és sokkal jobban sikerűit, mint a> 
eddigiek. A valódi egvnengőstől a hamisítvány 
annyiban különbözik, hogy halványabb, súlya ke-
vesebb, recézete elmosódott. 

A vásárhelyi rendőrség azt hiszi, hogy Kopán 
cson rendezkedett be egy társaság, a hamis egy-
pengősök pyár*á"á'?» 

Jégszekrények 
melleit legolcsóbban beszerezhetők. F e k e / e Vdn 
d o r Ko«suth Latos Fiiaárut 18. — Teleion 20-72 i 
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