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azért vaunak a programban, hogy megvalósít-
tassanak és olyanok, amelyek azért vannak ott, 
hogy meg ne valósuljanak. (Nagy tetszés és he-
lyeslés a baloldalon.) őszintén szólva, a lelki-
ismeretem parancsolja nekem, hogy a legsürgő-
sebben felszólaljak ebben a kérdésben, ámbár azc 
huzamosabb idő óta nem tettem, nem mintha meg-
győződésem megkötött volna, hanem azért, mert 
azt tapasztaltam, ami igen kellemetlenül érintett, 
hogy azután az ország ellenségei az én nyilatko-
zatomat felhasználták a magyarországi állapotok 
befeketitésére. 

— Semmi sem gátolhat meg abban, hogy fel 
ne emeljem szavamat és ne mutassak rá a kor-
mány ebbeli sine die halogató taktikájának és 
eljárásának közveszélyes voltára. Közveszélyes ez 
éppen azoknak a konzervatív érdekeknek a szem-
pontjából, amelyeket a kormány szerintem nem 
helyesen képvisel, de amelyeknek megóvása két-
ségtelenül szándéka. Nem méltóztatnak talán az 
urak tndni, vagy nem akarják tudomásul venni, 
hogy milyen 

mélyreható elkeseredettség uralkodik az 
ország lakosságának széles rétegeiben. 

De engedelmet kérek, 
nincs veszélyesebb dolog, mini az ilyen 

elkeseredéstől, az Ilyen elkesercd.it han-
gulatoktól elvonni a legális megnyilvánu-

lás lehetőségél. 

(Zajoa helyeslés a bal- és a szélsőbaloldalon.) 
Az a hangulat, az a meggyőződés, az az elkese-
redés, az a kritika, amely nem tud legális mó-
don megnyilvánulni, elmérgesedik és 

valamikor erőszakos kitörés veszélyével 
fenyeget. 

Erre a históriában számtalan példa van. 

Erkölcsi lehetetlenségnek taríom, hogy 
még egyszer válasszunk az edd gí válasz-

tási módszerrel. 

A* egész baloldal zajosan és lelkesen tapsol 
Apponyinak. 

Apponyi Albert gróf: Ennek a mai választási 
eljárásnak három szervei hibája van. 

•— Az egyik a nyilt szavazás fentartása az or-
szág legnagyobb részében, amit akárhogy orga-
nizálnak, végre mégis csak arra jön ki, hogy a 
választó ne ugy szavazzon, ahogy ő akar, ha-
nem ugy, ahogyan másvalaki akarja. (Ugy van, 
ugy van, a baloldalon.) Ennél sokkal jobbnak 
tartom a szavazati jog teljes megtagadását. (Za-
jos helyeslés.) Ebben legalább őszinteség van, de 
amaz elmérgesiti a hangulatot, mert azt a tudatot 
viszi be a közönség lelkébe, hogy a törvény, az 
alkotmány nem őszinte. 

— A második az ajánlási rendszer. Két szava-
záson kell keresztülmennie annak a jelöltnek, aki 
tudja, hogy a nem hivatalos, de különösen az 
ellenzéki jelöltnek minden akadályt útjába gördí-
tenek, hogy meg ne szerezhesse az aláírásokat 

— A harmadik az agliatórikus szabadságnak 
olyan korlá'ozása, amelyre én egész hossm el-
lenzéki pályám a'a't nem emlékszem. Ismétlem, 
én közveszélyesnek tartom ennek a rendszernek 
fentartásM. 

— Mindezekből a szempontokból én Igazán lei-
kiismereli kötelességemnek tartottam, hogy fel-
szólaljak és a kormányt arra kérjem, hogy ve-
gyék tekintetbe sokaknak azl a meggyőződéséi, 
az egész országban elterjedt az a meggyőződés, 
amely felháborodva azon a gondolaton, hogy » 
válas/lás még egyszer változatlanul a jelenlegi 
remiszer alapján történhessék (Zajos helyeslés és 
taps a baloldalon, nagy éljenzés és taps a bal-
oldalon egészen a középig.), hogy még egyszer 
válasszanak változatlanul a jelenlegi rendszeren 
alapulólag. (Élénk éljenzés és taps az egész bal-
oldalon.) 

Soitovszky belügyminiszter állt fel most szólásra. 
Megismétlem a miniszterelnök ezév május 6-án 
Farkas István egyik határozati javaslatára elmon-
dott válaszát A miniszterelnök ebben azt mon-
dotta, hogy nem kiván rövid időn belül fogtál-
korai a kérdéssel. A kormány, mindig komoly 

Egy szegedi halófütő 
Algyőn a vonat elé vetette magát 

Borzalmas öngyilkosság az állomáson 

(A Délmagyarország munkatársától.') Pénteken 
délután borzalmas módon végrehajtott öngyilkos-
ság tőrtént Algyő vasúti állomásán. A Szeged felé 
induló vonat kocdjai közé vetette magát Kormá-
nyos Sándor 27 éves szegedi hajófütő. A vonat 

kerekei a felismerhetetlenségig összeroncsolták. 
Kormányos Sándor fiatal házas volt Itt teljesített 

szolgálatot Szegeden az »Ödön« hajón. Meglehetős 
könnyelmű életet élt, szeretett kocsmázni. Csü-
törtökön is ivott, amikor visszatért a hajóra, össze-
veszett feleségével, mert az nem adott neki vacso-
rát Kormányos dühében a kapitánytól kért 40 
pengő előleggel újra kezdte a mulatozást, majd 
pénteken délelőtt, amikor pénze már elfogyott, is-
mét visszament a hajóra és újból 20 pengő előleget 

kért. Miután ezt is megkapta, leitta magát, majd at 
Tisza előtt autótaxiba ült és kiment a rókusi állo-
másra, ahol a vasúti étteremben ismét ivott, végflj: 
felült a vásárhelyi vonatra és elutazott Algyőre. ; 

Az állomáson megvárta, amig befut a Szegedi 
felé érkező vonat és annak a vasúti kocsinak (t 
folyosójáról, amelyen utazott, a Szeged felé W-i 
induló vonat utolsó kocsijai közé dobta magát. Aí 
kerekek Kormányos Sándor fejét lemetszették, ke* 
zeit, lábait, darabokra törték, ugy, hogy mikor at 
vonatot megállították, csak alaktalan véres hus* 
tömeget húztak ki a kerekek közül. Az öngyi.'koü 
zsebeiben talált iratokból állapították meg személy 
azonosságát Kormányos Sándor holttestét pénte* 
ken este beszállították Szegedre. 

meggondolás tárgyává tette és teszi, hogy az or-
szág vitális érdekeinek szem előtt tartásával mikor 
veti fel az általános titkos választójog kérdését 
Ugylálszik a képviselő urak nem ismerik azt az 
irányzatot, mely ezzel a felfogással szemben áll 
és éppen azokban az országokban terjed, ahol az 
általános titkos választójog kérdése rendezett 

A képviselők hangosan integetnek a miniszter 
felé és a padot verik. 

Sci(ovSzky belügyminiszter: Ne méltóztassanak 
struccpolitikát folytatni és ne méltóztassanak ve-
lünk elhitetni akarni azt, hogy minden bajnak 
egyedüli orvossága az általános titkos választójog. 

Rassay Károly: Nincs senki, aki ilyen hülyesé-
get mondana. 

SciíovSzky belügyminiszter most élesen Bassay 
ellen fordul, mert félreértette az előbbi kifeje-
zést 

Rassay Károly (ülve válaszol a miniszternek): 
Én azt mondottam, hogy hülyeség, ha akad va-
laki, aki azt mondja, hogy az általános titkos 
választójogtól függ az ország boldogulása. 

ScHovSzky belügyminiszter ezután részletesen vá-
laszolt a vita során elhangzott felszólalásokra A 
választói névjegyzék összeál'itá'át illetően szigorú 
utasítást fog kiadni, hogy senkit jogtalanul ki ne 
hagyhassanak, de jogtalanul se kerüljön senki 
a névjegyzékbe. A névjegyzék összeállítására vo-
natkozóan nem akar olyan végrehajtási utasítást 
adni, hogy annak zaklatás legyen a következ-
ménye. 

— Szóvátették a magyar—olasz futballmeccset 
is — mondotta ezután — az olaszokkal szemben 
szenvedett vereség okát a rendszerben és a gya-
korla'ozásban látja. Nemzeti büszkeség ügye ez, 
senkísem érzi jól magát^ ha megverik a nemzet 
futballcsapatát. 

Mikor a belügyminiszter beszédét befejezte, az 
elnök szünetet rendelt el. 

Tanácskozóképesség hiányában csak 

délután 4 órakor 

nyitották meg újból az ülést. 
Szilágyi Lajos a II. cimnél óvatosságot ajánl 

a miniszternek a fővárosi tőrvény életbeléptetésé-
vel kapcsolatban. Szomorú helyzet, hogy a pol-
gári pártok előreláthatólag 6 listán indulnak a 
választási küzdelembe az egységes szociáldemok-
rata párttal szemben. A törvényhatósági tanács 
időelőlti életbeléptetése a polgári társadalom ro-
vására a szociáldemokrata párl javát fogja szol-
gálni. 

Erődi Harrach Tihamér a jegyzői árvákra 
hívja fel a kormány figyelmét, további megértő 
támogatást kérve. 

Wolff Károly hangoztatja, hogy a városok és 
a megyék nehezen tudják eltartani kórházaikat. 
\ főváros naponta 50.000 pengőt fizet rá a kór-
házakra és ilyen körülmények közt az uj Rókus-
kórházat sem lehet felépíteni. 

ScHovSzky belügyminiszter a törvényhatósági ta-
nács egybehivását illetően utal arra, hogy a vá-
lasztások megejtéséig körülbelül fél év fog el-
telni. Erre az átmeneti időre okvetlenül szükség 
van, mert minél hosszabb az átmenet, annál köny-
nyebb lesz az átalakulás. 

Wolff Károly kéri a közlekedési rendelet túlzá-
sainak egyhitését 

Malas,;s Géza nem helyesli a rendőrségnek a po-
litikai mozgalmakkal szemben tanúsított magatar-
tását. Kifogásolja a különböző kulturális és mun-
kás sportegyesületek állandó rendőri zaklatását. 

Szilágyi Lajos a legnagyobb elismeréssel szól a 
rendőrségről, ugy látja azonban, hogy legutóbb 
a fogalmazói és felügyelői kart a fizetésrendezés 
kérdésében szembeállították egymással Kéri a 
belső egység helyreállítását, örömmel látja, hogy 
a közlekedési rendőrség napról-napva jobban tel-
jesíti feladatát Dicséri a közlekedési szabályzatot. 

amelyet a legjobb rendeletnek tart 
Rotheiistein Mór kifogásolja, hogy a munka*' 

védelmi szervezet céljaira előirányzót összegek jó-i 
val nagyobbak, mint a leánykereskedelem leküz-
désére szánt tételek. 

Sel'ovSzky belügyminiszter reflektálva a felszó-
lalásokra, kijelenti, hogy a rendőrlegénység és 
a felügyelői kar illetményeit már rendezték. Ren-i 
dezni kívánja a fogalmazói kar fizetését Is, az 
erről szóló törvényjavaslat előkészítés alatt ál l j 
Szeretné, ha a közlekedési szabályzat egyes ren-
delkezéseit már az iskolákban is tanítanák. Ma-
gyarországon a géperejű kocsik száma 1929. \é>-
gén 30.000 volt s ez a rohamos szaporodás i$> 
szükségessé teszi a közlekedési rendészet megfe-
lelő kiépítését. Túloldalról kifogásolták, hogy 
egyes munkás sportegyesületek állítólag rendőri 
zaklatásnak volnának kitéve. Tény, hogy vannak 
egyes egyesületek, amelyekben olyan visszásság 
gok történtek, amelyeket ö nem hajlandó eltűrni, 
Utal itt elsősorban a Természetbarátok Egyesük 
létére. A munkavédelmi szervezet közérdeket szol« 
gál, jogos ennek az intézménynek a fentartása.) 
Az öngyilkosok száma 1928-ban Budapesten 190Í 
volt, tavaly már csak 1695, tehát itt is Javulá» 
tapasztalható- A Dunából 205 öngyilkost mentet* 
tek ki, 96-ot sikeresen. 

A tárca többi tételeit ezután vita nélkül elfogad-
ták s ezzel a belügyi költségvetést részleteiben is 
elfogadta a Ház. 

Az elnök napirendi javaslata szerint a Ház leg< 
közelebbi ülését hétfőn délelőtt tartja, amelyen 
folytatják a költségvetés tárgyalását * 

Az ülés 6 órakor ért véget 

Albrecht hOségeskOje Ottónak 
Budapest, május 23. Gróf Cziráky József pén-J 

teken délelőtt megerősítette azt az egyes lapok-! 
ban megjelent hírt, hogy Albrecht királyi her-
ceg hűségnyilatkozatot telt Ot?ó királyfinak. Czi-
ráky kijelentette, hogy Albrecht a mult hét pén-
tekjén jelentkezett kihallgatásra a belgiumi 
sleeneckeroeeli kastélyban, ö maga is ott volfc 
és ő kisérte be Albrechtet Ottóhoz. Albrecht hű-
ségnyilatkozatának lényege az, hogy kijelentettel 
a kővetkezőket: »ElWnieri Ottót a királyi ésaládl 
fejének és magára vállalja az összes ezzel járói 
kötelezettségeket a családfővel szemben, ugy* 
ahogy az a pragmalica aanetio és a családi 
törvények előírják.« Albrecht ezután azonnal el-
hagyta a kastélyt s Brüsszelbe ment, onnan pe-
dig repülőgépen Párisba. Három nappal ezelőtt 
Barcelonába érkezett, tegnap pedig hajóra szállt 
Rio de Janeiro felé. 

tálcák, evőeszközfilc. brilllíns 
ékszerek, órák o lcsón 
készpénzért, valamint ííT^n ked-

vező részletfizetésre. 855a 
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