kérdések a képviselőház előtt
Budapest, április 2. A képviselőház szerdán
folytatta a közellátás érdekeit
veszélyeztető
cselekmények büntetéséről szóló javaslat tárgyalását.
Kéthly Anna szerint ma, am;kör a Cenzúra
a lapoknak lehetetlenné teszi az egyes kérdésekkel való foglalkozást és így a közönség megehetosen tájékozatlan, akkor a javaslat indokolása is hiányos. A cipőrendelet intézkedéseivel foglalkozott; az elöljáróságokon sorfea állanak az igénylőlapokért.
Közi-Horváth József a javaslattal igen nagy
hatalmat adnak a kormánynak.
Zerinyáry Szilárd hangoztatta, Hogy a toro n y y e g r e t a ; i t á s a során fokozott tapintattal
t^eH elmarni a falusi kisemberekkel szemben.
ügy órakor áttértek
az interpellációk
tárgyalására.
Maróthy-Mcizler Károly a miniszterelnökhöz intézett két interpellációjában a Kereskedelmi Hivatal átszervezésével kapcsolatos kifogásait tette szóvá.
^Mosonyi
Kálmán a sajtócenzura
eltWését
Horváth István a buzabesZolgáltatáei kötelezettség enyhítését kérte.
PaUó Imre az OTI-kórhazakban fennáljó
helyhiány kiküszöbölését sürgette.
/ M é r Béla a felvidéki mezőgazdasági cselédek rokkantsági és betegségi hátralékos táppénzeinek kiutalását kérte.
Molnár Lajos és Eálmay János az idei dunai árvíz és talajvíz pusztításairól és az árvízvédelemről mondott interpellációt.
Matoldsy Mátyás a földművelésügyi míníszWPh'e® interpellált, a zsidóföldélt elvételét és a
fSldbirtokrefofmtörvény
végrehajtását
sürgette. Második interpellációjában a rosszindulatú
prgpaganda megakadályozását kérte.

Tóth János a rézgáliöellátás biztosítását
sürgette.
Ifjú Tatár Imre a közellátás terén tapasztalható rendszertelen állapotokról intézett interpellációt a közellátási miniszterhez.
Gál Csaba, Kölcsey István MÉP alelnöknek
az Első Magyar Biztosító Társaságnál kifejtett működését tette szóvá.
Mosonyi Kálmán az országgyűlési képviselők mentelmi jogának sorozatos megsértése tárgyában interpellált.
Gróf Apponyi György a Magyar Labdarugók Szövetsége élére kirendelt miniszteri biztos különös múltja tárgyában interpellált és
azt állította, hogy dr. Gidófalvy Pál főispáni
titkár korában hosszú ideig nem számolt el
bizonyos pénzekkel. Vitéz
Keresztes-Fischer
Ferenc belügyminiszter válaszában hangsúlyozta, hogy erről a vádról értesült rövidesen
Gidófalvy Pálnak miniszteri biztossá történt
kinevezése után", vizsgálatot indított, de az negatív eredménnyel végződött. Amennyiben az
interpelláló képviselő új adatokat bocsát rendelkezésére, amelyek alapján vizsgálatot kell
indítani, azt megteszi.
Oláh György az „Ártatlanok" című színdarab betiltása tárgyában interpellált a belügyminiszterhez.
A belügyminiszter válaszában Hangsúlyozta,
Hogy a darabot saját meggyőződése alapján
tiltotta be, mert az a véleménye, hogy a magyar nép erkölcsi nívóját olyan züllöttnek tünteti fel, hogy az önbizalmat megrendítheti.
A
Faluszínpad kitűnő munkát végez, azonban ezt
a darabot nem tartja alkalmasnak és megengedhetőnek az előadásra.
A Ház a miniszter válaszát tudomásul vette.
Végül Kölcsey István személyes megtámadtat'ás visszautasítása címén szólalt fel és viszszautasította Gál Csaba vádjait.
Az ülés háromnegyed 6 órakor véget ért.

Megkezdődik a nép- és családvédelmi alap
munkája Szegeden
S zegetii kiküldötfek a belügyminisztériumi tisztviselő-tanfolyamon
(A Délmagyarország munkatársától) A népéi Családvédelmi alap, amely a megszüntetett
inségmunkarendszer helyébe lép, rövidesen
megkezdi működését. Mielőtt az erre vonatkozó
törvény végrehajtsa megkezdődnék, a belügyminisztériumban tanfolyamot rendeztek azoknak a tisztviselőknek számára, akiknek a t ö *
vény végrehajtása körül a városokban és falVakban szerepük lesz. Szegedről dr. Biaxjsy Béla tb. tanácsnok, a népjóléti hivatal vezetője,
dr. Ddbay Pál népjóléti hivatali előadó és Dékány Sándor számvevőségi főtanácsos, a számvevőség főnöke vettek részt a tanfolyamon,
amelynek szerdán volt az ntolsó előadási napja. A szegedi tisztviselők csütörtökön térnek
Baiváreal Mozi

Ma

ut0]jára

Vadnyugati becsület

Izgalmakkal túlfűtött c o w b o y
történet
II" Yadnyugati lovasok. IV. Éjféli ostrom.
II. A banditák nyomában. V. A szénásszekér titka
tKa '
Hl. Fel a kezekkel 1
VI. Életre halálra.
Azonkívül: A világ elsőszámú kedvencének
ragyogó filmje:

Szivek csalogánya

Bűbájos vidám történet egy cukros kislányról,
aki férjhez adja a mamáját
A főszerepben:
DEANNA DURBIN és HERBERT MARSCHAL
Előadások 5, 7, 9 órakor.
Péntektől

Pompéji pusztulása

Haza Szegedre és a Budapesten nyert utasítások alapján nyomban megkezdik a nép- és Családvédelmi alap kereteinek
megszervezését.
Az alap működése két részre oszlik. Az egyik
rész a városi költségvetés keretében kerül megszervezésre, ebben azok a szellemi szükségmunkások jutnak foglalkoztatáshoz, akiket a belügyminisztériumi értekezlet visszatartott a város alkalmazásában. A másik rész ettől különállóan, önálló költségvetéssel szövetkezeti alapon kerül megszervezésre. A nép- és Családvédelmi alap keretében megalakul a közjóléti
szövetkezet. Ennek tagjai azok a munkanélküliek és más szegényemherek, akiket a város eddig inségmunkán foglalkoztatott, mint önálló
egzisztenciák ipari és mezőgazdasági kölcsönö-

KORZÓBAN

Ma nfóljára!

fél 5, Vi 7 és 9

OLAJVAROS

CLARK GABLE SPENCER TRACY
CLAUDETTE C O L B E R T - H E D Y LAMÀRR

Holnapután,

II

Pető
Bankház
ezúton is figyelmezteti igen t.
ügyfeleit, hogy sorsjegyeiket
legkésőbbed
a húzás megkezdéséig rendezni
szíveskedjenek.

ket kapnak, állattenyésztésre, háziipari készítmények gyártására, stb.
Á nagyarányú program végrehajtására Szegeden a belügyminiszter által kiutalt öszeggel, az erre a célra befolyó adóval és a városi
hozzájárulással együtt 600.000 pengő áll rendelkezésére. Ezt a tekintélyes összeget úgy oszt-»
jak be, hogy legnagyobb része a megalakítani
dó szövetkezetek céliait szolgálja-

Elítéllek a szegedi üzleteit
fosztogatóiát
(A Délmagyarország munkatársától) A z el«
mnlt év decemberében történt, hogy az Excelsior árúház alkalmazottai a reggeli üzletnyitás«
kor észrevették, hogy az éjszaka folyamán aa
üzletben betörő garázdálkodott. A betörő ál«
kulcs és feszítővas segítségével kinyitotta a t
üzlet kirakatait, ahonnan többszáz pengő értékű fehérneműt lopott el. 'K nyomozás sokáigf
nem vezetett eredményre, míg január első nap«
jaiban a Kölosey-utcában szolgálatot teljesít <?
próbarendőr egy gyanúsan
viselkedő
férfire,
lett figyelmes. Lesben állt s alig néhány per?
múlva a Ráez-eipőüzlet felől ablakcsörömpölée
hallatszott, majd a gyanúsan viselkedő férfi
futásnak eredt. A rendőrnek rövid üldözés utáni
sikerült a menekülőt elfognia és a központi'
ügyeletre kísérni. Itt kiderült, hogy az elfogott
férfit Túró Józsefnek Hívják, többszörösen!
büntetett előéletű asztalossegéd. Túrónál aZ elV
fogatás alkalmával több álkulcsot és egy ügye^
sen elkészített feszítővasat találtak. Turó a de*
tektívek előtt több betörést, köztük az EkCet*
siód árúház kárára elkövetett betörést ís Beismerő.
A rovottmultú asztalossegéd felett szerdád
ítélkezett lopás miatt a törvényszéken dr. Molnár István törvényszéki bíró. Turó beismerő
vallomást tett, nyomorával védekezett. A perbeszédek elhangzása utan a törvényszék a vádban mondotta ki bűnösnek és jogerősen egyévi
börtönbüntetésre
ítélte.

SZÉCHENYI NOZI
Csütörtök, péntek 5, 7, %

A jazz-zongorás, világhíres művész
és az asszony forró szerelmi szenvedélye

Péntektől

HANS ALBERS

DÉCMAGYARORSZAG
CSÜTÖRTÖK, 1941. ÁPRILIS 3.

parádés szerepében

ïrenk, a pandar

ELSODORT 0SSZONY
HA6DA SCHNEIDER és PETROVICS IVAN
Kíséretül: KÉT POMPAS FILMRIPORT
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