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A választójogi nyolcórás t á rgya lás 
első napja. 

Nagy vihar támadt a híielnöknek egy nyilatkozata mifttt. 
Budapest, május 25. A nemzetgyűlés 

mai ülését féltizenegy e'őít nyitotta 
meg Scitovszky Béla elnök. Napirend 
szerint következik a választójogi Ja-
vaslat fo'yt tólag03 vitája. 

Fáy Gyula szerint a nyilt szavazás 
védekezés a forradalom ellei, mert a 
titkos szavazás a baloldali elemeket 
erősiti. A javaslatot elfogadja. 

Gömb ös Gyula a következő szónok. 
A világon mindenütt a világnézletek 
harca du', a konzervatív világnézlet 
harca a radikálisa'. N ncs középút és 
nincs kompromisszum. A középutas 
politika, amely Ripka személyében fe-
jeződött ki, csődöt mondott. A Wo ff-
pírton is le kell vonni a tanu'ságot. 
Megállapítja, hogy sok keresztény nem 
szavjzott, mert elttilte Wolffék eddigi 
működését. (Helyeslés a jobboldalon.) 
Az antiszemitizmust a zsidólakta vidé-
keken a kormány résziről intézménye• 
sen kell támogatat, ha azt akarják, 
hogy ott a magyarságnak valaha még 
szerepe legyen. 

Eckhatdl Tibor: D; nem támogat-
ják, hane n üldözik az ébredő ellenőröket. 

Rakovszky Iván belügyminiszter: Nem 
ellenőrzés, amit csinálnak, hanem Izga 
tás. (Zaj a fajvédőknél.) 

Gömbös Gyula: Az arányos válasz ási 
rendszer híve, de h i ezt nem lehet meg-
valósítani, elfogadja a többségi rendszeri 
is. Helyteleníti a régi, aránytalanul nagy 
kerületek fenn'artásá'. Az országos lajst-

Fricdrich szerint a titkosságot Bethlen támogatta. 

romokra vonatkozólag ő inkább Ernizt ja* 
vaslatát fogadj < el. Helyesli az eskü pa-
ragrafus in'ézfcedését, mert aki törvény-
hozó munkában résztvesz, annak köteles-
sége a magyar érdekeket sze n előtt tarló 
esküt letenni. A választói jogmk az 
volna a hivalásá, hogy a konzervatív 
világnézetet erősítse, minthogy pedig 
ezt a célt nem szolgálj i, a javaslatot 
nem fogadom el. (Tapsok a kormány-
párion és a fdjvéd:knél.) 

A kormány-párt örömmel 
hallgatta Gömböst. 

Rabinek István szólalt fel ezután: 
Azt hiszi, hogy a kormánypárt minden 
egyes tagja örömmel hallotta Gömbös 
beszédét. (Felkiáltások a kormány-
párton: Ugy vanl U/y vanl) Ez is 
jele annak, hogy a kormánypárt öröm-
mel hallgatja a komoly ellenzéki fel-
szólalásokat és mérlegelés tárgyává 
teszi azokat. Nem tudja azonbin le-
vonni Gömbös konzekvenciáit a tit-
kosság terén. A jogkiterjesztés terén 
az ts sok már, ameddig elmentünk. 
A legélesebben elitéli, hogy polgári 
pirtok po'itikai piktumra léptek a 
szodáiistákkal. 

Dénes István: A kormányelnök kö-
tött paktumot a szocialistákkal l 

Rublnek István: A titkossággal szem-
ben a nyiltszavizás helyességét igyek-
szik bizonyítani. A javaslatol elfo-
gadja. (T«pj a jobboldalon.) 

Frtedrtch István a kővetkező szónok: 
Rubinek Gyula beizéde után ugy érzi, 
hogy ő a legnagyobb bűnös, akit va-
laha a magyar politika teremtett, mert 
egy rendelettel ő statuálta az ország-
ban cz egyenlő általános titkos vá-
lasztójogot. Hivatkozik gróf Beth'en 
István miniszterelnökre, akivel súlyos 
napokat töltött együtt és akinek igen 
sokszor követte kocoly tanácsait, aki 
sokat foglalkozott a választójoggal s 
az ő álláspontjához szintén hozzájárult. 
Azóta azonban sok idő telt el. h* «na 

Vihar egy elnöki 
Frledrlch Isiván: Szomorú és vala-

mennyi képviselőt súlyosan érintő el-
nöki nyilatkozatot kell szóvüemiem. 
Nagy meglepetéssel olvastam siombat 
délután egy elnöki nyilatkozató', még 
pedig Szcltovszky Bélának, a Hiz el-
nökének nyilatkozatát, amelyet egy 
újságírónak adott és amelyben le-
sújtó kritikát gyakorolt a nemzetgyű-
lésről (Z-j) . 

Szilig fi Lijos (az elnöklő Sici-
fovsxky felé); Dicső elődei nem tettek 
ilyet. 

Frledrlch István: Etek u'án mi azon 
az álláspmton vagyunk, hogy abban 
ai esetben, h i példás elégtételt nem 
szolgáltatnak nekünk, akkor ajánljuk 
magunkat. 

A Dinich-eset felelt elsiklott a több-
ségi párt, mos1 pedig in kö jetilem az 
elégtételt a leghatározottabb formában 
az elnökség részéről. Felolvassa a cikk 
egyes részleteit. A felolvasást az ellen-
zéki képviselők folytonos közbeszólá-
sokkal kisérik. 

Az elnök többször csenget és figyel-
mezteti a képviselőket, hogy tartózkod-
janak a közbeszólásoktól. Ez azonban 
csak ujabb alkalom arra, hogy a kép-
viselők az elnök ellen kifakadjanak. Az 
elnök csendet kér. 

Rakovszky István az elnök felé kiállja : 
— Kérem itt nem lehet önnek csen-

det kérni I (Óriási zaj.) 
Scitovszky Brla en3k hosszasan csen-

get, majd a következő kijelen ést teszi: 
-— Én nem akarta n a képviselő urat 

beszédében megakasztani, habár e tért 
a tárgytól. A választ természetesen 
rem eíről a helyről leszek kénytelen 
elmond mi. 

Frledrich István: Egyszer már ha-
sonló értelemben nyilatkozott a nem-
ze'gyülísrői. 

Szilágyi Lajos: Reméljük, hogy az 
elnökség perbí fogja Scitovszkit (Zaj.) 

Frledrlch Istvái: Nigy bibi, hojy 
a munkástársadalmat még miniig ala-
csony ibb rendű társidalmi rétegnek 
tartják. Egf moidjnyvezetőt fontoiabb-
rak tarlók, mint egy szolgabírót. A 

azt látná, hogy az általános titkos vá-
lasztójog nem szolgálja a nemzet ér-
dekeit, volna annyi ereje, hogy ezt 
bevallja és kijelen'se. 

A fővárosi váásztások bírálatára tér 
át ezután és azt tárgyalj*, miért nyert 
a keresztény párt csak 91 mandátumot ? 
A többség szemére veli, hogy csak 
ennyi mandá urnot nyertek. Mert ha a 
többség tényleg azt akarta volna, hogy 
a fővárost keresztény nemzeti alapon 
kormányozzák, nem kísérletezett volna 
a keresztény párt háta mögött Ripkával. 

nyilatkozat körül. 
polgári társadalmat megmenteni csak 
ugy lehet, ba a polgárság és a mun-
kásság összefog.! 

Frledrlch István rátér ezután a for-
radalmi események tárgya'ására és 
ír;Ó1 beszél, hogy a polgárság nem 
viselkedett gerincesen. Betsél a vá-
lasztójogi javaslatban kontemplált kép-
viie'ői eiküröl és kijelenti, hogy e té-
ren szomorú tapasztalatat vannak. 
Annyi esküt tettek az utóbbi Időben, 
hogy jogszokás lett, hogy azokat nem 
kell komolyan megtartani, csak meg 
kell okolni, miért nem tartották meg. 
Végfll kijelenti, hogy a j .vaslatot nem 
fogadja el. 

Eckhardt Tibor hosszasan ismerteti 
a választój)gi helyzetet a különböző 
külföldi álamokban, mire u elnök 
figyelmezteti, hogy most a magyar vá-
Imlójogról sióló törvényjavaslat van 
napirenden, nem p:dig a külpolitikai 
kérdés 8 ezért felhívja, hogy maradjon 
a tárgynál. 

Eckhardt azonban tovább fej'egeti a 
külfoliiksi kérdéseket, mig végül kij > 
lenti, hojy általában nem híve a túl-
ságos jogki erjesztésnek. A javaslatot 
nem fogadja el. 

Eőry S abó Dezső a javaslatot nem 
fogadja el. 

Jegyzőkönyvi megrovás 
Lendvainak. 

Az elnök ezután a vi át megszakítja. 
Rabinek István e'őadó a mentei ni bi-

zottság jelentését terjeszti elő Lendvai 
Uvánt a nerze'gyülés enöke, a nem-
zetgyűlés egyik legutóbbi ülésén tanú-
sított magatartása miatt a mentelmi 
bizottsághoz u'asitotta. A bizottság te-
kintettel arra, higy Lendvai már egy-
i ben a mentelmi bizottsághoz volt 
utasítva, a nemzetgyűlés mé<tóságának 
megsértése miatt ezúttal Lendvai Ist-
vánnak jegyzőkönyvi megrovását java-
solja. A nemzetgyűlés többsége a bi-
zottság jelentését elfogadja. 

Az elnök ezután napirendi jav.slatot 
tesz, mire kimondja a Ház, hogy leg-
közelebbi ülését holnap délelőit tartja 
a mai napirenddel. 

Az elnök felszólalása. 
Ezután Scitovszky Béla személyes 

kérdésben szólal fel. Szóvá teszi Az 
Est-ben megjelent nyilatkozatot. Ki-
jelenti, hogy mindazok a nyilatkozatok, 
amelyeket az ellenzék magára nézve 
sértőnek tart, az ő ajkáról el nem 
hangzottak. Magáról a parlamentről 
csak annyit mondott, hogy a mi par-
lamen'ünk nem rosszabb, mint a többi 
európai parlamentek. Eddig tartó t az 
interjú, a többi már csak bizalmas be-
szélgetés volt, de még ennek során 

sem használt egyetlen egy olyan kife-' 
jezést sem, mint amilyent az újságíró 
adott szájába, amelyek valóban nem 
volnának méltók a parlament elnöké-
hez. Nagyon rosszul esett neki, hogy 
éppen vele történik meg, hogy egy 
magyar hírlapíró gondo'atait ilyen sza-
vakkal adja vissza, ilyei elferdített for-
mában. Elvárja Szomaházy litván hír-
lapírótól, hogy a való tényállásnak 
megfelelően fogja ezt a cikket rektifi* 
kálni. Az ütés vége 6 órakor. 

Óriási kárt okozott Japánban a földrengés* 
A halottak száma másfélezer. 
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London, május 25. A japán földren-
gés területe nem több, mint 25 négy-
zetmértföld. Az eddigi becslések sze-
rint 1500 ember pusztult el. 

Tokioból jelentik: A pániktól Ozött 
lakosság vi3szaszátlingózik Toyooka 
városkába. Megállapítható, hogy ez a 
város szenvedett a földrengéstől legtöb-
bet, de Ninatoban és Thuiyamaban is 

.nagy a kár. Mintegy kétezer ház dült 
romba. Az anyagi kárt tízmillió Jont 
sterlingre becsülik. 

Newyork, május 25. Tokioi jelenté-

A tanács nem ad segélyt a színháznak-
A gázgyár beszünteti az áramszolgáltatást, ha az igazgató nem 

fizeti ki a szinház ötvenmillió koronás számláját. 
Megírta a DMagyarország, hojy 

Andor Zsiga színtársulta küldöttségileg 
kereste fel szombaton dr. Somogyi Szil-
veszter polgármestert hogy a szinház 
lehetetlen pénzügyi helyzetének szaná-
lását szorgalmazza. A polgármester 
fnsszabb, de meddő eszmecsere u 'á i 
aizal bocsájtotta el a síinésleket, hogy 
kívánságaikat nyújtsák be Írásban a 
tanácshoz és beadványukban közöljék 
a szinhiz szaná'ására vonatkozó terve-
zetüket is. 

A polgármester kívánsága szerint a 
társulit nevében Harsányt Miklós nyúj-
totta be a tanácshoz a szinészek be-
adványát, amely sötét színekkel ecseteli 
a szegedi szinház, kdlönösena szegedi 
szinészek lehetetlen helyzetét. Kifejti, 
hogy a mai gazdisági he'yzit egyálta-
lában nem kedvez a színháziknak és 
kivétel nélkül minden szinház, a fővá-
rosiak éppen ugy, mint a vidékiek, 
erősen rá vannak utalva a hatóság 
támogatására, meri a kényes igényű 
közönség gyér támogatásából n-m él 
meg. Ha a város hatósági nem találna 
módot a városi szinház támogatására, 
annak súlyos és elviselh Mellen követ-
keznényét e'sősorban a társulat tagjai 
éreznék meg, mert hiszen gázsi hát ra-
iékuk miatt képtelenek cxisitenciájuk 
biztosítására. A városi segítség elma-
radása föltétlenül maga után vonná a 
színház jelenlegi nívójának sülyedését 
is, ami nem lehet érdeke a városnak, 
de maga után vonná azt it, hogy Andor 
Ztfga elvesztené a szinház meg nenté-
sének egy másik Ieh;tőségét is. Ez a 
lehe'őiég az lenne, ha a társulat egyik 
rfsze már a j5vő héten átköltözne a 
nyári állomásra, Hódmezővásárhelyre 
és igy a színház szegedi segélyforrása 
mell: Hódmezővásárhelyt is belekap-
csolhatná a direktor. Abban az esetben 
azonban, ha a város nem adna segélyt, 
az igazgató nem fizethetné ki szinészti-
nek a hátralékos gázsit és tgy a szí-
nészek nem mehetnének át Vásárhelyre. 

Hivatkozik a szinészek b:adványi a 
főváros példájtra. A főváros tekintélyes 
rögtöni segélyt adott a csődbe került 
Unió-siitiháiak társulatának, pedig az 
Unió nwgán érdekeltség volt, a szegedi 
szinház p t d g a város szlnhiia. 

A színészek a város hitóságári bíz-
zák a segélynyújtás módjának meg-
választását, lehel az előleg a jövő évi 
szubvencióra, lehet kölcsön, de lehet kész • 
pénzsegély ts. 

A beadványt a hMfői tanácsülésen 
mutatta be dr. Gail Endre kulturta-
nácsnok, illetve csak mutatta volna, 
mert mihelyt a szinhhról beszélt, a 
tanácstagok legnagyobb részén különít 
idegesség tüne'ei mutatkoitak. 

— Adtunk már oz idén eleget — 
mondta ingerülten a polgármester —, 
maga a színház meszilése kétszázmil-
lióba került. 

— Az nem színházt segély volt — 

sek szerint a földrengéssé egy Időben sá 
szökőár pusztított a partvidéken. Minaii ej 
és Thuiyami pusztulása igy vált azután 82 
teljessé. A lakosság nagy tömegekben D 
m nekült a föld engés és szökőár síin* sz 
helyéről. A kormány katonaságot és re 
több cirkálót küldött ki segélynyújtás rei 
végett. Eddig megállapították, hogy } 8*' 
pusztulás napjaibin sok fosztogatás is a " 
történt. «'» 

Oszaka, május 25. A toyookai Ü Sá 

kínosokat tüzet eloltották. Ei a két vi- <és 
. ros teljesen elpusztult. Oszaka és KoÜ SY 
I sértetlen maródi. "" 
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védekezett Qaál Endre. ÉnZmost szál• 
milliót akartam javisolnt, de Andii 
csak ötvenet kér. Adjuk meg neki ei'> 
h szen a gázsikat sem tudja fizetni. 

— Dehogy adjuk — repikázoltapol* 
gármester —, nincs felesleges pénzünk 
aztán meg nem lehet bevezetni, hogf 
minden héten színházi segélyt adjunk 
L-gu óbb a közgyűlés ugy adta meí 
az ötvenmilliót, hogy az idén n>v 
többet nem ad. 

D/. Gaál Endre látta, hogy nem ér; 
het el eredményt. N:m szóli többe1 

egy szót sem. A polgármester pedig 
sorra kérdezte a tanács tagjait, bog) 
idnak-e segélyt? Bokor Pal, dr. Tv 
róczy M hály, Rack Lipót sietve jelefl' 
telték ki, hogy nem adnak. Mivel» 
tanácsülésen raj uk kivül már csak d'1 

Gaál Esdre és dr. Szendrey Jenő vol-
tak Jelen, a polgármester megállapí-
totta, hogy a többség nem ad segély 
a színháznak. 

Hiába ismertette ezután a ku tuf 
tanácsnok a gázgyár beadványát, ams>| 
radikális n alátámasztja a szinésw 
kérelmét és érveléseit. A gázgyár igazgf 
tósága ugyanis azt jelenti be a tanárt' 
mk, hogy Andor Zsiga több rW 
ötvenmillióval tartozik már a légszesF 
gyárnak az elhasznált gázért és vf. 
lányért. Mivel a gárgyár nem hajlani Dávíi 
tovább hite'eini, felszólította a szijj; Maid 
igazgatót, hogy május 31-ig fizesse &J 
tartozását, mert ellenkedő esetben' 
gizgySr beszünteti a gáz- és az árofl'. 
szolgáltatást. A tanácsot azért érted1 

az igazgatóság erről a megmásithil9; 
lan elhatározásáról, hogy jóe'őri 

telctb 
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Róbei 
Dávid •ou Kiutasaiul, uu&j |us uii ĤViC 

hárítsa magától az eselleg bekövetkef dr. St 
kul urbotrányért a fe e'ősséget. A t5' Béla, 
nicsot a gázgyár beadványa sem 
tolta meg. 

— Egy fillért sem adunk — fflOfi 
dotta Turóciy Mhíly és ezzfcl k i j 
jezte a tanács többségének merev 
láspontját. 

A tanácsülés u'án felkereste a P°r 

rlo 
II. je* 
szágh 
válasz 

A k 
(tették 

gármestert Wrimmer Fülöp és af'! ményé 
kérle, hogy segélyt ne adjon a vároV A ^ 
színháznak, de adjon előleget a f £«tó, u 
évi szubvencióra és biztosítékul M fc8jmná 
lalja le Andor Zsiga egész felszere1' h jj 
sét. A polgármester r e ,i közölte WiJ m. 
mer Fűiöppel elhitározásá', csak r Uszió 
jelentette ki, hogy a kérdés még i* 
közgyűlésen dől eí. 

Felkeresi Ok Andor Ziigát, aki 
deklödésünkre a következőket tti<r 
dotta: 

tanuló, v'- Szel 
A 22C H°pper 

szegedi 
|e«H áll. 

Á í í ; 1 

nincs szükségem, mert a szinház f'"'-, Ba 
íetileg nem áll rosszu', azonban W ™ ^ 
pénzzel nem rendelkezem és igy ^ Párdy íí 
teljesíthetem fhetési köteleiettségeiWéia, s 
Ha a várostól kölcsönt kapnék, I^b«8ci 
előleget a jövő évi szabvenciómra, rendfwS 
tétlenül megnenthelném a hely*4'^ tüisó 
hs azonban nem kipok pénzt, köflw l ^ ö j Mg 

- Nekem segélyre tulajdonképp 
incs szükségem, mert a szinház f ' 

felborulhat minden. fk„ j 


