
toki ftlése. Rubiné* István beterjesztette a 
földművelésügyi bizottság jelentését a gazda-
sági munkaszerződéseken alapuló bérkövete-
lések védelméről szóló javaslat tárgyalásáról. 
Mikeez Istváin a közigazgatási bizottság je-
lentését terjesztette be a közigazgatási tör-
vény módosításáról szóló javaslat ügyében. 

Jelentette ezután az elnök, hogy Farka 
*án és Hegvmegl Kiss Pál 

a gyflléstilalom, valamint az adóren-
deletek 

tárgyában napirend előtti felszólalásra kert'-' 
tőle engedélyt. A az engedélyt nem adta meg. 
A kérdést azonban a Ház elé bocsájtja. El-
rendelte a szavazást, de kitűnt, hogy a Ház 
határozatképtelen. Szünet után az elnök uj 
szavazást rendelt el és most a többség sem 
Farkas Istvánnak, sem Hegymegi Kiss Pál-
nak nem adta meg az engedélyt a napirend 
előtti felszólalásokra. 

Ezután 

az üzleti hirdetésekről 

rfzóló törvényjavaslatot tárgyalták. Erődy-
Harrach Tihamér hangoztatta, hogy a javas-
lat korlátozza a hirdetéseket, de liberálisan 
kezeli a kérdést és csak a visszaéléseket üldö-
zi. Helvesli, hogy a javaslat a kereskedelmi 
kamarák számára ebben az ügyben nagy ha-
táskört biztosit. 

Gál Jenő szólalt fel a javaslat ellen, majd 
Vázsonyl János mentelmi jogának megsértését 
jelentette be, mert február 12-re beszámoló 
gyűlést hirdetett s azt nem tarthatja meg. 

Éber Antal elfogadja a javaslatot. 

Malasits Géza fejtegeti, hogy a kereskede-
lem és ipar helyzetén úgyszólván semmit sem 
segítenek a javaslat intézkedései. 

FaMnyi Tihamér kereskedelmi miniszter vá-
lasza után a javaslatot elfogadták. 

Hozzászólás nélkül fogadták el ezután Gör-
gey István előadásában a kábitószerek forgal-
mának korlátozásáról szóló törvény javaslatot. 

Bessenvey Zénó alelnök napirendi javasla-
tot tett olyan értelemben, hogy a Ház legkö-
zelebbi ülését jövő szerdán délután 5 órakor 
tartsa. 

Eckhardt Tibor szerint 

a Ház az ország első munkanélkülije. 

A törvényhozás kitér az ország szempontjából 
fontos problémák tárgyalása elől s az ellen-
zéket elütik attól, hogy gondolatait kifejez-
hesse. 

A gyűlések betiltásával lehetetlenné teszik« 
kritikát A belügv miniszter ezt a rendelkezést 
izgatásokkal indokolja. Az ország házából is 
felszólít mindenkit, hogy őrizze meg a nyu-
galmat és a rendet és tisztelje a löivényeket. 
Az elnök indítványát nem fogadja el s ezzel 
pártja nevében is bizalmatlanságának ad k1' 
iejezést. 

Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 
megköszöni Eckhardtnak azt a nyilatkozatát, 
mellyel a rendre, fegvelemre és az adók fize-
tésére hivta fel mindenki figyelmét. Nehezen 
és nem azért szánta el magát a kormány a 
gvülekezési tilalmi rendeletre, mert a birálat 
elől elzárkózni kívánt, hanem, mert különö-
sen a legutóbbi időkben olyan tüneteket ész-
lelt, amelyek kényszeritették ennek a lépés-
nek a megtételére. 

Pilis Károly elfogadja az elnöki indítványt. 

Propper Sándor javasolja, hogy a Ház hol-
nap tartson ülést s azon a gyülekezési tilalom 
és az adórendelettel foglalkozzék. Kijelentet-
te, hogy a szociáldemokrata párt nem veszi 
tudomásnl a gyüléstilalmat, hanem módot 
keres arra, hogy érintkezhessek választóival. 

— Házról-házra, lakásról-Iakásra me-
gyünk! — kiáltotta a kormánypárt felé. 

A kormánypárt viharos tiltakozással .fo-
gadta Propper kijelentéseit. 

— Nem lesz még egyszer 1918! — kiáltja 
Tabódy Tibor a szociáldemokraták felé. 

— Maga tékozló fiút — kiáltja Györki Maver 
felé, aki felháborodva tiltakozik. (Nagy zaj). 

Mintán nz elnök a rendet helyreállította, 
Zsindely Ferenc felszólalása után a többség 
az elnök napirendjét fogadja el. 

Hegymegi Kiss Pál mentelmi jogsérelmet 
jelentett be, mert nem engedélyezték beszámo-
lóját Debrecenben. 

Eckhardt Tibor személyes megtámadtatás 
timén szólalt fel. A belügyminiszter válaszá-
ban azt hangoztatta, hogy az országban folyó 
izgatás tette elkerülhetetlenné a gyüléstilalom 
elrendelését. Követeli, hogy konkretizálja vú. 

jait s nevezze meg azt, aki izgatott 
Az elnök ezután felhatalmazást kért, hogy 

a jászberényi kerületben 

a választás megtartására a szükséges intézke-
déseket megtegye. 

Farkas István a határozatképesség megálla-
pítását kért 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az el-
múlt évben — mint emlékezetes — a Tisza 
nagyarányú áradása időszerűvé tette a tiszai 
védőtöltések megerősítésének kérdését. A víz-
állás meghaladta az eddig mért legnagyobb 
magasságot, a vízmérő lécek még az 1919. évi 
vízállásnál is magasabbat mutattak néhány 
centiméterrel és a mérnöki hivatal kénytelen 
volt elfalaztatni a Stefániái töltés oromfalá-
nak nyílásait, mert különben a Tisza vize be-
özönlött volna a városba. 

A tavaszi áradás tanulságai alapján az ille-
tékes körök szakszerűen foglalkoztak az árvé-
delem felmerült kérdéseivel és megállapítot-
ták, hogy a Tisza, valamint a mellékfolyók 
medrének fokozatos eliszaposodása miatt évről-
évre magasabb vízállásra kell számítani. Ép-
pen ezért szükséges a meglevő árvédelmi tölté-
sek fölemelése, különösen Szegeden és Szeged 
környékén. A Tisza szegedi töltése az ujsze-
gedi oldalon körülbelül egy méterrel maga-
sabb. mint a szegedi oldalon és igy a balpartot 
nem fenyegeti veszedelem. A körtöltés megvé-
delmezi a várost abban az esetben, ha a víz 
a Tisza felső szakaszán törné át a gátat és há-
tulról özönlene a város felé, azonban a töltés 
városi szakasza csak akkor nyújt biztonságot, 
hogyha a vízállás nem emelkedik a mult évi 
vonal fölé. A szakértők megállapítása szerint 
azonban számolni kell a mult évinél lényege-
sen magasabb vízállással is és ezért szükség 
van a szegcdi töltésszakasz felemelésére. Á 
mérnökök a töltésnek egy méterrel való eme-
lését javasolták és a töltés átépítési terv is ezen 
az alapon készült el. 

Szeged törvényhatósági bizottsága vitéz dr. 
Gárgyán Imre indítványára még a mult évben 
felterjesztést intézett a földművelésügyi mi-
niszterhez és hivatkozva az évről-évre foko-
zódó árvizveszedelemre, a város szorult pénz-
ügyi helyzetére és arra, hogy ezt a töltést a 
rekonstrukció idején az állam építtette, kérte, 
hogy a töltés felemelésére az állam utalja ki 
a szükséges költségeket illetve az állam vál-
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Minthogy csak 36 képviselő van jelen, az 
ülést háromnegyed 10-kor az elnök felfüg-
geszti. Szünet után a Ház ismét határozatkép-
telen, mire az elnök 10 órakor elrendeli a kép-
viselők névjegyzékének felolvasását. Névsor-
olvasás után a Ház hozzájárult az elnök ja-
vaslatához s ezzel az ülés negyed 11-kor vé-
get ért. 

B jugoszláv parlament szembefordult a kormánnyal 
a választójogi javaslat miatt 

(Budapesti tudósítónk telefonjelertsz.) 
Belgrádból jelentik: A jugoszláv kormány sú-
lyos helyzetbe jutott a parlamentben. Amire 
a nyilt válasz 1 s 1 összehozott szkupstinában 
eddig még nem volt példa, a kénviselők szem-
befordultak a kormánnyal és nem hajlandók 
teljesíteni a kormány akaratát a ráhs-t '>jogi 

reform kérdésében. A vita során valamennyi 
szónok a javaslat módosítását követelte. A 
szávai bánság képviselői nyilt ellenzékire men-
tek és kijelentették, hogyha a kormány nem 
módosítja a javaslatot, akkor valamennyien 
ellene fognak szavazni. 

Megszüntetik a vidéki vasúti üzletigazgajóságokat? 
»Ilyen tervről nem tudunk" — mondja dr. Veress Gábor 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tavaly 
került nyilvánosságra az első terv a Máv. üz-
letigazgatóságának megszüntetésével, illetőleg 
átcsoportosításával kapcsolatban. Az eddig 
ismert tervek közül azonhan egyik sem való-
sult meg. Most Miskolcról értesítenek bennün-
ket, hogy az ottani Máv. üzletigazgatóság le-
építése folytatódik és hogy az odaérkezett ter-
vek szerint már közeljövőben megszüntetik 
nemcsak a miskolci, hanem az összes vidéki 
üzletigazgatóságokat és — mondja a miskolci 
értesítés — a budapestin kivül csak Debrecen-

ben maradna fenn az üzletigazgatóság. Dr. 
Veress Gábor üzletigazgatóhoz fordultunk eb-
ben az ügyben, aki a következőket mondotta: 

— A dologról semmit sem tudok, ilyen terv 
az utolsó hónapokban fel sem merült. Bégeb-
ben volt egy olyan akció, hogy meg kell vizs-
gálni a vidéki üzletigazgatóságok üzletkörét az 
esetleges összevonások erdekében, de hogy ez 
a terv újból felmerült volna, pláne ilyen hatá-
rozott formában, arról nekünk tudomásunk 
nincs. 

A földmivelésügyi miniszter 
szakértői bizottságot küld Szegedre 
a liszai töltés felemelése Ügyében 

lalja el a töltés felemelését A hozzávetőleges 
költségvetés szerint a töltésnek a körtöltés közé 
eső szakaszán háromszázhatvanezer pengőbe 
kerülne a munka. 

Berzenczev Domokos műszaki főtanácsos a 
hét elején Budapesten járt és a földművelés-
ügyi minisztériumban érdeklődött a közgyű-
lési felirat sorsa iránt. Megtudta, hogy a föld-
mivelésügyi miniszter kilátásba helyezte a kért 
összeg kiutalását mielőtt azonban végleges ha-
tározatot hozna, szükségesnek tartja n kérdés 
szakértői megvizsgálását. Ezért szakértői bizott-
ságot küld Szegedre, amely a helyszínen fogja 
tanulmányozni az árvédelmi berendezkedé-
seket és azután megteszi jelentését a minisz-
ternek. Ez a bizottság a napokban megérkezik 
Szegedre. 

Szénfo'vafok támadása 
egy vonat ellen 

Budapest, február 9. Kőbánya-Felsőpályaud-
varon és Rákosszentmihály állomások között 
nyo'c ember megtámadott egy lassan haladó 
tehervonatot és szenet akart elvinni. A féke-
zek revolverlövései tudták csak megriasztani 
a támadókat, akik azután eltűntek. 

Hajnali két órakor egy gyüjtősvonat Rákos-
szentmibáiyról Kőbánya-Felsőpályaudvar felé 
haladt. A tehervonat mintegy 4—5 kilométeres 
sebességgel haladhatott, amikor a vonat egyik 
kocsijára nyolc ember ugrott fel és nekiesett 
a szénrakomány rak. A szenesvagon után kö-
vetkező k02si fékezőfülkéjéfcen ülő kocsikísé-
rő kiabálni kezdett, majd revolveréből a tá-
madók felé lőtt. 

Az ese et /e'eníették a rendőrkapitányság-
nak, ahon an bizottság szállott ki a helyszínre. 
A rendőri bizottság megállapította, hogy a vo-
natkísérő egyik lövése talált, mert a menekülés 
utvonalán vérfoltokat találtak. 


