
Pusztító országszerte 
Súlyos hóakadályok a Dunáníulon 

Pécs, február ő. A bonyhádi orvzóguton más-
félméteres hóakadályok vannak. Péesvánad kör-
nyékén a távbeszélő vezeték oszlopait és több 
fal kicsavart a vihar. 

A Körmend község felett átvonuló orkán ki-
csavart hat villamos oszlopot, beszakította • 
polgári iskola tetőzetét, valamint a Batthvány-
Strattmann hercegi parkban 30—40 darab év-
százados fát csavart ki. 

Sierencs, február 5. Szerencsen és környékén 
a tegnap óta dühöngő szélvihar háztetőket el-
sodort és fákat döntött ki. 

Kiskörös, február 5. Éjfél óta havaseső esik 
és orkánszerii szélvihar tombol. 

Orosháza, február 5 A szélvihar Orkánná vál-
lozott, amely reggel súlyos szerencsétlenséget 
is okozott. Az egyik deszkakerítést az orkán 
kidöntötte és az ráesett Á r v á i Ferenc nyolc 
éves kisfiúra, aki éppen az iskolába igyekezett. 
A mentők sulvos állapotban kórházba vitték. 

Szekszárd, február 5. A vihar a Szekszárdra 
vezető távolsági telefonvezetéket elpusztította, 
a Hungária villamossági vállalat szászvári ve-
zetékét a reggeli órákban sok helven megron-

gálta. Emiatt Bonyhád, Tolna, Szekszárd, 
öcsény, Decs, Kun szentgyörgy és Paks világí-
tás nélkül maradt 

Tolna vármegye ut jain a nagy hóvihar miatt 
a forgalomban zavarok álltak be. S z e k s z á r d -
Tamási—Siófok közötti utón a gépkocsik meg-
akadtak. 

Budapestről jelentik: Az államvasutak-
tól vett értesülés szerint az egész 
lamvasutaktól vett értesítés szerint az egész 
hálózaton a reggeli órákban igen erős szélvihar 
és havazás volt, ezért Zirz—Veszprém külső 
pályaudvar kőzött további intézkedésig az egész 
forgalmat be kellett szüntetni. Az óriási szél-
vihar több helyen, így a pécsi fővonalon Sza-
kály, Hőgyész és Abaligetnél, a Székesfehérvár 
és nagykanizsai vonalon Bánhida—Kőrőny— 
Komárom—Nagyigmánd között a táviró és te-
lefonvezetékeket megrongálta és számos táv-
iró és telefonoszlopot kidöntött, minek követ-
keztében a vonatok jelentékeny késéssel közle-
kednek. Az akadályok elhárítása folyamatban 
van. 

A bőripari mnnkások 
és a cipészkisiparosok a 48 Órás icnnkaldd 

es a legkisebb munkabérek bevezetését kérik 
(A Délmagyarország munkatársától) A Ma-

gyarországi Bőripari Munkások Szövetségének 
szegedi csoportja tegnap délután a Munkásott-
honban értekezletet tartott, amelye« Ldjer De-
zső titkár ismertette a 48 órás munkahét és a 
legkisebb munkabérek megállapításának jelen-
tőségét. A gyűlés egyhangúlag elhatározta, hogv 
a 48 órai munkaidőnek és a legkisebb munka-
béreknek bevezetését kéri a cipészt parban is-
A gyűlés után Láier Dezső a bőripari munkás-
ság állásfoglalásáról a következőket mondotta: 

— A bőripari munkásság határozatához csat-
lakoztak a kismesterek is. A legkisebb munka-
bérek megállapításának szükségessége mellett 
szólnak azok a lehetetlen kis keresetek, amelyek 
a cipészipairban ezidőszerint érvényben vannak-
Az a szomorú helyzeit áll fenn. hogy az év né-
hány hetéil át 70—72 órás munkaidő teljesítése 

mellett tudnak osak elérni a cipészmunkások 
olyan kereseteket, amdyek éppen hogy a leg-
sziikösebb megélhetésre elegendők- Amikor azon-
ban 48 órát dolgoznak heteinkint, srfVt időnkint 
még ennéí is kevesebbet — a szezon elején és 
a végén — , a kereset távolról sem elégséges a 
meg éihetésre. Ha eh/hez hozzávesszük, hogy 6—8 
héten át egyáltalán nem dolgoznak' akkor ki-
bontakozik előttünk az a borzalmas kép. amely 
a cipészmunkásság valódi helyzetét je^emzi-

- Beszélni kell - - folytatta Lájer — a döm-
p lngcipőkről is, amelyek az egész cipőipart le-
zülléssei fenyegetik- Midőn egyik gyár ilyen 
konkurrenciát csinál a többi gyáraknak, 

ugyanakkor munkásainak keresetét irgalmat-
tanul letöri- Ez eflen a munkások minden ren-
delkezésre áUó eszközzel védekeznek-

Olaszország íolijtotfa az ellenállást 
és oz airlkal háborút 

Róma, február 5- A fasiszta nagytanács teg-
nap a késő éjszakai órákig tanácskozott, hogy 
megvitassa Olaszország helyzetét. A nagytanács 
a szankciók esetleges szigorításával kapcsolat-
bin elihntS'^zta. hopy O'ts'.orszfá at 
esetben fokogott erővel folytatja az ellenállást A 
részleteket a nagytanács határozatáról csak ak-
kor közlik, ha az olajtilalom tényleg bekövet-
kezik- Az ülésről ldadott kommüniké szerin* 

Olaszország Keletafrikában minden 

körülmények között folytatja a hdfxr 

rat-

Egy másik rónia* jelentés szerint airról számo1 

be, hogy Olaszország az olajzárlatot nem te-
kintené kifejezett ellenséges cselekménynek; 
nem válaszol háborúval. de nem is maradna tét-
len-

Dolgozik az olafbizottság 
Genf. február 5- A kőolajzárlat ügyében ki-

küldött albizottság folytatta munkálatait- Való-
színű. ho$y az albizottság munkája alapján a 
szakértőbizottság már a hét végén megszerkesz-
ti ielentését A 18-as bizottsáz február máso-

. dik felébe® ül össze- hogy megvizsgálja a szak-
I értői Jelentést, továbbá annak a bizottságnak 

előterjesztését» amelyet a már eddig b életbe-
léptetett megtorlások alkalmazásának figyelem-
mel k'sírésérc alakítottak-

Graziani ujabb győzelme 
Róma- február 5- A sajtó- és propagandaűgyi 

minisztérium szerdán a következő hadijelentést 
adta közzé: 

— Badoglio tábornagy táviratozza: A szomá-
liai harctéren Graziani tábornok csapatai foly-
tatják előrenyomulásukat Vebi . Gcstron át. 
Egyik Dukura'ébŐl kiinduló osztagunk elűzte 
egy törzs főnökét és megszállta LamaM Bimbit. 
ahol hatalmas készleteket találtak- Az e<ryik 
olasz felderítő különítmény Malca-Gabánál, 

Daua-Parma mentén erős ellenséges csapa-
tokra bukkant- Katonáink elkeseredett harcban 
megverték az ellenséget, amely elmeneküH Az 
abesszin osapatok veszteségei igen súlyosak-
Csapataink foglyokat ejtettek, fegyvereket és 
e g y tel jes é le lmiszerszáMitmány oszlonnf zsák-
mányoltak- A haroban különösen az austai ulá-
nusok egy százada büntette ki magát-

— Az eritreai harctéren különösebb jelenten'-
való n'ncs-

Egyórás interpellácfós vita 
Izgalmak nttkill 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentbe.) A leg* 
utóbbi nagy napok után szerdán szokatlanul ose^> 
deu és rövid ülése volt • képviselőháznak. Annak 
ellenére, hogy imterpellációs n a p volt és több el-
lenzéki képviselő nagyobb érdeklődésre számot-
tevő interpellációt jegyzett be, az ülés szokatla-
nul korán, már délután 6 órakor véget ért. Az in-
terpellációk egy részét elhalasztották, a többit 
pedig szinte expressztempóban mondották el, a fo-
lyosói élet is csöndesebb volt, egy-egy csoport 
még élénken tárgyalta Bethlen és Eckhardt leg-
utóbbi beszédeit. Az ülésről 

részletes jelentésünk 
a következő: 

A képviselőház szerdai ülését 4 órakor nyitot-
ta meg Bobory György alelnök. Folytatták a 
hitbizományi javaslat vitáját. 

Ángyán Béla szerint a javasilat jó és lénye«« 
nem céloz mást, mint a hitbizományoknak a 
modern jog és kor szellemében való m e g r e f o r 
mátását- Nem az a fontos, hogy Deák mit mon-
dott 100 évvel ezelőtt, hanem az. hogy mit mon-
dana most- . . . . . . , 

Gömbös GyuLt m iüszterelnök: Az a fontos, 
hogy mit cselekedne most felelősség mellett. 

Ángyán Bé'a: Bethlen bizonyos gúnnyal mon-
dotta, hogy a javaslat rendelkezései nem azon-
nal5 hatásúak és nem őszinte a javaslat- Ugyan-
ezt hangoztatta Eckhardt Tibor i s A javaslat 
igenis őszinte és azokat a célokat valósítja 
meg, amelyeket Bethlen és Eckhardt fo'yto« 

h a A z ° e S a ezután napirendi i M ^ á n y t tett, a 
Ház legközelebbi ülését c s ü t ö r t ö k i délután 
tartja-

Áttértek . _ , . . . _ 
az Interpellációkra. 

Fábián Béla a rákospalotai útburkolatok után 
fizetendő magas járulékokról intejpellált^Hanig-
sulyozta. hogy ez a szegény emberek érdekelt 
sérti és orvoslást kért. 

Kozma Miklós belügyminiszter: A kérdés 15 
esztendős, néhány évvel ezelőtt végleg és telje-
sen lezárult. A tulajdonosoknak módjukban van 
az útra kitorkoló részt házhellyé átalakítani 

Vázsonyi lános a hUfelekezeti izgatásról 
akart inerpellálni- A kérdést kellő óvatossággal 
akarja kezelni- ezért interpellációjának törléséi 

k é<Csoór Lajos az állathizlaló gazdák és cégek 
megadóztatásáról interpellált- Kifogásolta, hogy 
az állathizlalókra az adót a takarmányfogyasz-
tás a'apján vetik ki- , . , -

Csoór Lajos ezután a bor ellenőrzésekor kive-
tendő dijakról beszélt- A büntetések sokszor 
4—5 pengőre rúgnak, a mellékdijak azonban 
20—30 pengőre emelik-

Darányi Kálmán földmiyelésügyi miniszter: 
A bortörvény végrehajtási utasításában gondos-
kodni fog arról, hogy eleget tegyen a kívánsá-
goknak 

Vitéz Nagy Iván a Kóburg-féle hitbizomány 
pusz'dvacsi birtokán történő erdősítésről. i;i!er-
pelíált és kérte a fö'dmivelésügyi minisztert, 
hasson oda. hogy sokszáz magyar munkás az 
eirdfísités révén ne veszítse el kenyerét-

Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter 
kijelentette, hosry a hitbizomány az erdősítést 
nem most kezdte eh 1700 hold földet már előbb 
erdősiitett- leien esetben az erdősítés beleil-
leszkedik az Alföld fásításának kérdésébe- Gon-
doskodás történt arról, hogy munkáselbocsótá* 
sok ne történjenek-

Dinnyés Lajos ugyanezen kérdésrő1 interpel-
lált és néhány olyan kérdést világitott meg. 
amelyeik azt bizonyítják, hogy a pusztavacsi 
erdősítés nem az Alföld fásítását célozza, ha-
nem azt, hogy a hitbizományi b lrtokos tovább-
ra is kötöttségben tarthassa birtokát-

Darányi Kálmán föMmivélésügyi miniszter 
u'alt arra, hogy részben már megadta a választ-
Ami Dinnyésnek azt a megjegyzését illeti.hogy 
más uradalmak szintén el akarják vonni föld-
jüket a telepi'és elől, kijelentette, hogy ezeket 
a kísérleteket csirájában elfojtsa-

Dinnyés ujabb felszólalása ulán a többség a 
választ tudomásul vette. 

Az ülés 6 óra után ért vée©t 


