
Péntek, 1938. március A. D É t M A T . Y A P O R S Z A G 

A belügyminiszter jóváhagyta 
a szabadtéri játékok költségvetését, 

de ulasilolía a városi, hogy a herei lul nem 
léplielő 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
idei szabadtéri játékok ügyében még a mult, év 
szeptemberében határozott a város jrezjyüléS 
60 és megállapította az előadások hitelkere-
tét. Tekintettel arra, hogy az idén 15 elő-
adásra bővítették ki a játékok programját, a 
közgyűlés ugy határozott, hogv az idei sza-
badtéri játékok hitelkeretét 220.000 pengőben 
ál lapít ja meg. 

A közgyűlési határozatot jóváhagyás végett 
felterjesztették a belügyminiszterhez, akinek 
most érkezett meg a döntése a polgármester-
hez ; A belügyminiszter értesítette a város ha-
tóságát. hogv a közgyűlésnek azt a határo-
zatát , hogy 220.000 pengőt bocsát a szabad-

téri játékok megrendezési költségeire, felül-
vizsgáltatta a pénzügyminiszterrel, valamint 
a kultuszminisztered és a közgyűlési határo-
zatot a maga részéről jóváhagyólag tudomá-
sul veszi azzal a megjegyzéssel azonban, hogy 
a 220.000 pengős hitelkeret tul nem léphető. 

A belügyminiszteri határozatnak ez a kikö-
tése körültekintő részletes költségvetés készí-
tésére fogja késztetni a' játékok rendezőségét, 
Eddig még minden évben tul kellett lépni az 
előre megállapított kereteket, az idén gon-
dosan kell vigyázni arra a belügyminiszter 
rendelete szerint, hogv a felterjesztett költ-
ségvetést: szigorúan betartsák. 

Felejthetetlen 
élmény I Benianinó Gigli csodálatosan szép filmje 

S o r e n f ó i k a l a n d 
NAGY KATá-val a hét eseménye. 

A miniszterelnök beszéde 
az öregségi biztosítás vitájában 

„A demagógia akér fehér, akár vörös, akár barna, végered-
ményben mind kommunista" — A képviselőház csütörtöki 

Ölése 

Budapest, március 3. ötnapos szünet után 
a képviselőház folytatta a mezőgazdasági 
munkásság öregségi biztosításáról szóló ja-
vaslat tárgyalását. 

Sztranyavszky Sándor elnök az ülés meg-
nyitása után elparentálta Griger Miklóst, Po-
litikai életét — mondotta — nem a szereplés 
vágya irányította, hanem a hivatás tudata, 
amelyet önfeláldozó módon az elesettek vé-
delmében harcolt végig. Született ellenzéki 
volt, akinek a harc volt az eleme. Ellenfelei 
6em tagadták meg tőle soha az erkölcsi tisz-
taságnak, az egyenes, férfias jellemének ki-
járó elismerést és megbecsülést. 

A Ház tagjai állva hallgatták végig az el-
nök szavait. Griger Miklós emlékét jegyző-
könyvben örökítették meg. 

Antal István volt az ülés első szónoka. 

— A mai ker politikusai előtt egyetlen 
nagy központi feladat áll — mondotta —, 
minden rendelkezésre álló erővel fokozni az 
agrár néprétegek ellentálló erejét. Harminc 
év múlva. 11 milliós magyarság fog szemben-
allani egy 66 milliós kisantanttal. Minden 
igyekezetnek oda kell hatni, hogv a magyar 
faj biológjai ellenállóereje az elkövetkezendő 
évtizedekben növekedjék. 

Gaál Olivér, a következő szónok kijelen-
tette, hogy a javaslatot fontos szociális lépés-
nek tart ja ós ezért elfogadja. 

— Akár elismerik, akár nem, katonai 
egyenjogúságunkat — mondotta —, nekünk 
fel kell fegyverkeznünk, mert nem nézhetjük 
tétlenül a szomszédállamok hatalmas fegy-

BELVÁROS l MOZ I Mától mindennap 

Maga lesz 
a férjem 

Nót i Károly pompás vígjátéka. Rendezte 

Gaál Béla. Zene Márkus Alfréd. Főszerep-

lők: Agai Irén, Jávor Pál, Csortos Gyu-
la, Kabos, Vízvári, Hajmássy Miklós, Kiss 
Manv'. Sulynk Mária. 

KORZÓ MOZI Ma utoljára 

/ z e r e l e m s z é l h á m o s a 

Ilr.nsi Knoteck és Viktor Staal. 

verkezéset. A szélsőséges agitációt csak ugy 
lehet megszüntetni, ha a legelhanyagoltabb 
reteget, az agrárproletáriátust megsegítjük. 

Schandl Károly elismeréssel szólott a há-
rom hete tartó értékes vitáról. A javaslat 
nem oldja meg a földmunkásság problémáinak 
egeszet, csupán az öregségi biztosítást, mégis 
a keresztenv politikának tiz év óta nem volt 
alapvetőbb kezdeményezése ennél a- javaslat-
nál. 

Ezután 

Darányi Kálmán miniszterelnök 

beszélt; 
— A keresztény nemzeti 

alapokon álló jobboldali po-
lit ikánk természetes követ-
kezménye — mondotta —, 
hogv a kormány ilyen javas-
latokkal jön a Ház elé. Nem 
csupán szociálpolitikai, ha® 
nem nemzetpolitikai és ter-
melési szempontok is vezet-
tek ennek a javaslatnak a 
megalkotása során. Magyar-

Darányi Kálmán országon aránylag igen sok 
történt az ipari munkásság 
javára, 

Fropper Sándor: Amennyit a munkásság ki-
vívott magának. (Nagv zaj a iobboldalon.) 

Darányi Kálmán: Sokat kellett gondolkozni 
azon, hogv milyen keretekben valósítsuk meg 
ezt a javaslatot., melyek azok az észszerű ke-
retek, amelyeket óvatosan alkalmazni kell. Nem 
akarunk . olyan helyzetbe kerülni, amilyenbe 
egyes államok jutottak az ipari munkásság 
biztosítása szempontjából. 

A miniszterelnök ezután egyes képviselők 
felszólalásával foglalkozott. Egyes képviselők 
azt kívánják, hogv a biztosítás lebonyolítása 
minél egyszerűbb és bürokráciamentesen tör-
ténjék. 

— Megnyugtatom a Házat — mondotta —. 
liogy a kormány ennek érdekében mindent el-
követ. Természetes, hogv a lebonyolítás al-
kalmával minden költséget nem lehet mellőz-
ni. mprt sok nyilvántartásra van szükség. 
Egyik legfőbb törekvésünk lesz azonban, hogv 
a végrehajtás során a költségeket a lehető 
legkisebb mértékben csökkentsük. Nvugodtan 
megállapíthatom, hogv elmentünk a lehetősé-
geknek addig á' határig, ameddig az ország 

I jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetében cl-

j menni lehetett. Az időközben, sajnos, elhunyt 
í Griger Miklós képviselőtársunk, aki őt jel-
i lemző nemes szociális érzéssel szólt a javas-
: lathoz, valamint Tildy Zoltán, Ernszt Sándor 

és más képviselő urak is azt kívánták, hogy 
az özvegyi járadékot is valósítsuk meg. A 
mai viszonyok között ezt nem tartom lehető-
nek. Törekedni fogunk arra, hogy az özve-
gyek ügyét intézményesen rendezhessük és a 
számukra korábban jut tatott segélyből intéz-
ményesen jog váljék. 

A miniszterelnök ezután a népszaporodás 
csökkentéséről beszélt, amely külföldön is ál-
talános jelenség. 

— A magyar kormánynak fokozottabb kö-
telessége — mondotta —, hogy minden aka-
dályt elhárítson a magyar faj és a magyar 
nemzet fejlődésének útjából. Sokkal helyesebb, 
ha ezekkel a kérdésekkel felelős helyen foglal-
kozunk, mintha ezt műkedvelő statisztikusok 
tennék. 

— Az t hiszem, cz a javaslat a mezőgazda-
sági munkásság egyik szektorát érdekli és 
minden más állítással szemben jelentős segít-
séget nvujt a mezőgazdasági munkásságnak, 
öregségét elviselhetővé fogja tenni és nemcsak 
példaadás lesz az ifjúság számára, hanem az 
öregek eltartásának terhét is csökkenti és e 
rsökkentés által az ifjúságnak, a magyar jö-
vendőnek a sorsán is bizonyos mértékben ja-
vít ani fog. 

A miniszterelnök után Propper Sándor be-
szélt. Szerinte csak alamizsna az, amit a me-
zőgazdaságból élő nők részére rendkívüli se-
gélyként juttatnak. Vannak falvak, ahol nz 
egészségügyi viszonyok borzalmasak. Tla 
ezekről az irók megemlékeznek, akkor perbe-
fogják őket. Gyökeresen kell segíteni a prob-
lémákon. de semmiesetre sem frázisokkal ét 
demagógiával. 

Farkasfalvy Farkas Géza: .4 demagógia 
akár fehér, akár vörös, akár barna, végered-
ményben mind kommunista. 

Propper Sándor végüT a munkapélkülistig 
esetére szóló kötelező biztosítás bevezetésit 
sürgette. 

Patacsy Dénes: Ha most nem is adhatunk 
többet, szorgalmaznunk kell, hogy idővel töb-
bet adhassunk. 

Esztergályos János: Addigra n ipái tizen-
nyolcéveseknek térdigérő szakálluk lesz. 

A2 ülés háromnegyed kettő után ért veget. 

Niemöller lelkész! 
elbocsájfották a fog-

házból -
és védöörizetbe vették 
Berlin, március 3. Dahlemben a Krisztus-

templom tegnap az esti istentisztelet alkal-
mából zsúfolásig megtelt hivekkel, akik ?z( 
várták, hogy Niemöller lelkész is megjelenik 
az ájtatosságon, miután héthónapos várfog-
ságát a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek 
vették. A gyülekezet megdöbbenéssel hallgat-
ta Müller lelkésznek a szószékről bejelentett 
közlését, hogy Niemöllert elbocsátották 
ugyan a törvényszék fogházából, de átadták 
a titkos politikai rendőrségnek. Niemöller — 
Müller lelkész 6zerint — a rendőrségi fogház-
ban van és valószínűleg egyelőre védőőr.zet-
ben fogják tartani. 

II felkelők bombázták 
Mmeriát,a köztársaságiak 
az „Mmiranle Cerverá'M 

Barcelona, március 3. Hivatalosan jelentik, 
hogv a felkelők három vizirepülőgépe tegnap 
bombázta Almeriát, A bombázásnak 18 hi-
lálos áldozata és 7 sebesültje van. 

Ugyancsak hivatalosan jelentik; hogv a 
köztársasági repülők bombázták a felkelik 
hadihajóit megtorlásul azért, mert a felkelők 

: február 22-én bombázták Sagontet. Az Al-
mirante Cervera gőzön legénységének 12 tagja 
életét resztette. 20 megsebesült. A bombá-

• zás következtében a gőzös is megrongáló-
l dott. 


