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zottságra nincs semmi szükség. 
F a r k a s Tibor szerint a 33-as bizottság 

munkássága teljesen illuzórikus. Nincs szükség 
arra, hogy az ilyen rendkívüli felhatalmazáso-
kat továbbra is fenntartsuk, mert a parlament 
semmiféle akadályt nem gördit a kormány 
munkássága elé. 

P a l l a v i c i n i György őrgróf hangoztatta, 
hogy a 33-as bizottság elvesztette jelentfiségét 
és ezért semmi szükség sincs a felhatalmazás 
meghosszabbítására. Kifogásolta, hogy a köz-
vélemény nincs tájékoztatva arról, hogy mi 
van a római megegyezés gazdasági részében, 
továbbá nem tudja, hogy mi lesz a boletta-
alappal. A kormánynak le kell vonnia az orosz 
szerződés kérdésének konzekvenciáit, mert köz. 
ben megdőlt az a feltevés, hogy Oroszország 
csatlakozik a revíziós blokkhoz. Kifogásolta, 
hogy a szerb határsértés ügyében a Népszövet-
ség Tanácsához intézett panaszt előzőleg nem 
publikálták. A jegyzékben csak adminisztratív 
kérdésekről volt szó. amelyekét egyedül is el 
lehetett volna intézni. A 33-as bizottság, ha 
már beavatkozott az állami színházak tagjai-
nak fizetésleszállitásába, miért nem járt el 
ngyanngy Ruttkav Udó tiszteletdijával is. A 
javaslatot nem fogadta el_ 

Ezután L á z á r Andor igazságügyminiszter 
szólalt fel. Hangoztatta, hogy a szerb határsér-
tés ügyében beadott panaszt nem lehet admi-
nisztratív kérdésnek mondani akkor, amikor 
magvar állampolgárok a határon "degen fegy-
verek áldozatául esnek. A gvenge félnek a jog-
ba vetett hitével igenis Genf elé kellett vinni 
az figvet. A mai gazdasági helyzet ismerői előtt 
nem lehet vitás, hogy a kormánvnak szüksége 
van bizonyos szélesebhkörü felhatalmazásra. 
'A javaslat egyáltalában nem sérti a magyar 
alkotmánvos gondolatot, őszintén óhaj t ja , 
hogy az ellenzék is rósztvegyen a 33-as bizott-
ság munkájában. 

A Ház ezután elfogadta a javaslatot. 
Az elnök ezután napirendi inditvánvt tett, 

hogy a Ház legközelebbi ülését csütörtök dél-
után tartsa. 

'A napirendi vita 
során elsőnek U l a i n Ferenc szólalt fel. El-
mondotta, hogy tagja volt annak a választott 
bíróságnak, amely Ruttkay Udónak megítélte 
a tiszteletdijat. Bethlen Tstván spanyolországi 
Utján ismerte meg Ruttkay Udót. magánlevél, 
ben felkérte Ruttkayt, hogy foglalkozzék a ma-
gyar Alföld öntözési terveinek elkészítésével. 
Soha minisztertanács ezzel a kérdéssel nem 
foglalkozott. Bethlen és kormánya a képvise-
lőháztól soha felhatalmazást nem kapott, hogv 
megbízást adjon Ruttkavnak. Ruttkay irodát 
állított fel, amely 25 emberrel dolgozott 1929 
és 1931 között. 1931. októberében Ivádv Béla 
földművelésügyi miniszter levélben felszólí-
totta Ruttkayt, hogy szüntesse be a munkála-
tokat. Ruttkay 12 millió pengőt kért a munká-
latokért, a földművelésügyi miniszter 500 ezer 
pengőt ajánlott fel. Ruttkay igazolta, hogy csu-
pán n kés/kiadásai 570 ezer pengőt tettek ki. A 
választott bíróság ezután letárgyalta az ügyet 
és ngy döntött, hogy a készkindásokon felül 
W8 ezer pengő iár Ruttknynak. 

Ulain felszólalása 
viliaros légkörben 

folyt le. az elnöki csengőnek sok dolga akadt. 
Uláin végül is nem tudta befejezni beszédét és 
bejelentette, hogy az ügvben személves meg-
támadtatás címen újból fel fog szólalni. 

H e g v m e g i K i s s Pál arra kérte a kor-
niánvt. hogv az ifjúság ügyét sürgősen hozza 
a Ház elé. 

Ezután áttértek 
az interpellációkra. 

H e g y m e g i K i s s Pál a debreceni egye-
temi építkezések ügveben, maid a revolveres 
algvfii incidens ügvében kifogásolta a csongrá-
di alispán szerepét. 

A belügyminiszter válasza után a következő 
interpellációban H e g y m e g i K i s s Pál Vay 
László báró debreceni főispán a város legutób-
bi törvényhatósági gyűlésén tanúsított maga-
tartása ügyében interpellált. 

B a j e s 1 - 2 s i l i n s t k y Endre inlerpellá. 
ríójáhan sürgős intézkedést kért a katasztrofá-
lis szárazság következtében súlyos helyzetbe 
került vidékek résxére. 

M o . j z e s János az illetékhátralékok ügyé-
ben interpellált. 

Az ülés éjfél előtt végződőlt. 

A pénzügyminiszter torvénufavaslaía 
a nemzetközi oatdnt szegedi szakaszának 

építéséről 
Budapesf, junius 6. A képviselőház szerdai 

ülésén ímrédy Béla pénzügyminiszter törvény-
javaslatot terjesztett be egyes közmunkák költ-
ségeinek fedezéséről. A javaslatban felhatal-
mazást kér a pénzügyminiszter arra, hogy az 
államvasuti beruházásokra, utépitési és vizi-
munkálatokra a transzferalapból toyábbi tíz-
millió pengőt vehessen fel. Felhatalmazást kér 
továbbá arra, hogy utépitési munkálatokat 10 
és fél millió pengő keretben kötelező .jegyek ki-

bocsájtása melTett lehessen folytatni. Ennek' az 
összegnek keretében a london—stambuli trans-
kontinentális ut magyar rcszét alkotó budapest 
—szeged—horgosi ut kiépítésének folytatása, 
a Budapest—Siófok—Keszthely közötti ut 
egyes szakaszainak, továbbá a Balatonig már 
kiepitett úthálózatnak a külfölddel való össze-
köttetését biztosító utaknak kiépítése, illetve 
átépítése van tervbe véve. 

Finn és észt vendégek Szegeden 

hUztartJM (m kedreeft flcetfct (Altételek mellett 
lrrol<M¿bhan b e u e r u h e t f k 

F e k e t e N A n d o r . Koasutti t . «uqAr.il IS . Tel. 211—72. 

(A Délmagyarország munkatársától) Szerda 
este érkeztek Szegedre a finn és észt vendégek, 
akiket az állomáson ünnepélyesen fogadtak-
Megjelent a^ állomáson a szegedi egyetem ta-
nácsa, élén dr. Széki Tibor rektorral, a leány-
giimiiázium növendékei ós a Baross Gábor fő-
reáliskola cserkészcsapata dr. Firbds Oszkár 
igazgató vezetésével. A vendégek csoportjában 
van Onm Tplas budapesti finn követ és meg-
hatalmazott miniszter, továbbá Tulenhcimó, 
volt finn miniszterelnök, aki jelenleg Helsinki 
főpolgármestere, Loiwarartta, fitim közoktatás-
ügyi államtitkár, Personen tanügyi tanácsos, 
főfelügyelő, dr. Hiisteskó líceumi igazgató. Az 
észt vendégek névsara a következő: Jiirgenson 
közlekedésügyi államtitkár és Ney, a közokta-
tásügyi minisztériumban a tudományos és mű-
vészet osztál - főnöke. A vendégekkel együtt ér-
kezett Szegedre dr. Csekey István egyetemi ta-
nár, aki résztvett a Budaoesten megtartott finn-
ugor közmüve1 odési kongresszuson. 

A fim és észt vendégeket az egyetemi ének-
kar a fiitm és a magyar Himnusszal fogadta, 
majd német nyielven dr. Kogutowttz Károly 
egyetemi tanár mondott üdvözlő beszédet. 

— Északi testvérek most a jelenlegi Magyar-
ország legdélibb határára érkeztek d — mon-
dotta —. de a mesterséges határon tuí még mil-
liói élnek a magyar testvérnemzet fiai közül. Itt 
Szegeden, az -rszág második városában akarjuk 
bemutatni a megszállt területről idehozott egye-
temet, klinikákat és kulturánkait, gazdaságun-
kat. Magyar testvéreik örömmel köszöntik ked-
ves Mindannyiójukai 

Az üdvözlésre magyar ny Ivett Persorten ta-
nácsos válaszolt: 

— Mélyen tisztelt Magyar Testvéreim! — 
igy kezdte szavait. Köszönöm a szép fogadta-
tást, a finn nép szivből fakadó üdvözletét ho-
zom magyar testvéreimnek. 

Ney, az észt közoktatásügyi minisztérium 
ügyosztálv főnöke szintén magvarul mondott 

WOLF MIK/A 
ülléspusztai szőlőgazdaságának minta-

pij cCSZ'öt'O, 
SZEGED, HORTHY MIKLÓS U « A 16. SZ. 
Telefon: 2 0 - 6 0 . Te fc fon : 20 60. 

Ajánlja, aranyoklevelekkel többszörö-
sen kitüntetett, közismert és közkedvelt 
kiváló fajborait alábbi mérsékelt árakon: 
Zöldfehér asztali literje 50 fillér 
Üllésj aranyas literie 66 fillér 
Rizling literje 80 fillér 
Burgundi literje 80 fillér 
Veltelini literje 1.— P 

Butéliás borok méltányos áron. 
Viszonteladóknak és egyesületeknek megfelelő 

e n g e d m é n y ! 

Trencsénteplicz 
fürdő hét évszázad óta bevált módszerrel 
gyógyít: reumát, köszvénvt, ischiászt, neu-
rálgiiikat. Olcsó pausálkurák. 
Prospektus, felvilágosítások: a Színházi Élet 
utazási irodájában Budapest VII., Erzsébet-
kdrut 7. Telefon: 41-SW0. 

néhány köszön'' szót. 
A megjelentek ezután harsányan éljeneztél«-

Észt- és Finnországot. Este az egyetem banket-
tet adott a finn ér az és':t ve'dégek tiszteletére. 

Csütörtökön a vendégek megtekintik a várost* 
az egyetemi intézeteket, majd kirándulnak a 
trianoni határra megnézik a fehértói halgazda* 
ságot, több szatymazi gyümölcsöst, egy alsóvá-
rosi paprikamalimot és este utaznak vissza Bu-
dapestre. 

Magyar kisebbségi petíció 
Románia ellen 

Genf, junius 6. Szerdán vált ismeretessé ai 
legújabb kisebbségi petíció, amelyet magyar 
részről adtak be a román kormány ellen. Dr. 
Kövér Gusztávot, a magyar párt nagyváradi 
tagozatának elnökét Erdélyből kiutasították. 
Kövér Gusztáv peticiót nyújtott be a kisebbségi 
osztály igazgatójához, azon agrársérelmek el-» 
len, amelyeket családjának tönkretétele céljá-
ból a romániai hatóságok a kisebbségi szerző-» 
dés határozott intézkedései ellenére elkövettek., 
Csak ma vált köztudomásúvá, hogy a Népszö-> 
vétség főtitkársága elfogadhatónak minősítette 
a petíciót és már át is tette az egész anyagot a 
román kormány genfi megbízottjához válasz-
adás céljából. 

Doronggal agyonverte 
fuvarosfársáf 

(A Délmagyaronz'ág munkatársától.) Kedden? 
este Szentes közelében két fuvaros összevered 
kedett. A két ember doronggal támadt egymás-; 
ra. Kiss Antal ¿6 éves fuvaros társának, Tótti 
Andrásnak ar ütésedtől olyan sérüléseiket szen-
vedett, hogy eszméletlenül, véres fejjel terült et 
az országúton. A fuvarost a mentők vitték ha 
a szentesi kórházba, ahol ápolás alá vették. 
Merállapitották, hogy koponyája, több helyen 
bezuzódott. életveszélyes sérüléseket szenve-
áett a dorongcsapásoktól. Kiss Antal beszállí-
tása után nems. '"kai meghalt. 

A csendőrség rövidesen elfogta Tóth AndrástJ 
aki bevallotta, hogy az ő ütései következtébe^ 
halt meg Kiss Antal. Védekezéséül azt adta élői 
hogy Kiss támadta meg őt. védekeznie kelleti 
a támadás ellen és eközben ütötte meg társát 
Tóth Anrtrncf a csendőrség őrizetbe vette. 

A szegedi egyetem u j magántanárai. Budapest* 
ről jelentik: Á vallás, és közoktatásügyi m i 
niszter B e r k e s y László egyetemi tanárse^ 
gédnek „A fertőző betegségek dinamikája" cfJ 
mü tárgykörből, dr. K ö h l b a c h e r Fer<=ni 
egyetemi tanársegédnek a „Szülészeti patolo. 
gia" című tárgykörből, deési D a d a y Andráj 
OTI. ellenőrző orvosnak, állatorvosi főisknlá 
magántanárnak „Fejezetek a magyar orvostör-
ténelemből, különös tekintettel egeszségügyiinl 
kialakulására" cimü tárgykörből, dr. M é h e i 
Gyulának a Biológiai Kutató Intézet ad junk 
tusának a „Gyógyszerhatástani gyakorlatok 
cimü tárgykörből és dr. R e j t ő Kálmán tanár 
segédnek „Bőrgyógyászati diagnosztika" ciml 
tárgykörből a sz'egeiji Ferenc József Tudománj 
Egyetem orvostudományi karán egyetemi m a 
gántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tw 
domásul vette és óket e minőségükben megerő 
silette. 


