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jelöltje maradt Doumer-nek: .1 laraud szená-

tor, akit az utolsó pi l lanatban jelöltek. Az 

eredményt negyed 9-kor hirdették ki. amely 
Merlnt 

Az elnökválasztás eredménye alaposan fel-
kavarta a politikai életet. Á késő éjszakai 
órákban elterjedt hirek szerint az elnökvá-
lasztás eredményeképen 

nemcsak Briand teljes visszavo-
nuláséval kell számolni, hanem 
azzal Is, hogy a Laval-kormány 

Budapest, niájus 13. A képviselőház mai ülésén 
megkezdték a belügyi tárca költségvetésének rész 
letes vitáját. Maday Gyula felszólalásában « név-
magyarosítás szükségességét hangoztatta és rá-
mutatott arra. hogy még nn is megtörténik, hogy 
magvar embereket a külföldön idegennek tün-
tetnek fel. mert a nevük idegen hangzású. 

Várnai Dániel kifogásolta, hogy a belügyminisz-
térium közigazgatási szervei, a főszolgabirák és 
a csendörök visszaélnek hak ni ikkal és valóságos 
közigazgatási lakft (szolgálatot végeznek. 

Az elnök rendreutasítja. 
Várnnl azt kívánja, hogv legalább a párlszer-

vezetek működését ne zavarják a csendőrök és 
a főszolgabirák. 

Petrovlcs György kéri t minisztert, hogv intéz-
kedjék a városok pénzkezelése és számvitelének 
egyszerűsítése érdekében. 

Pako's József Apponyi Albert gróf tegnapi be-
szédével foglalkozott is kifogásolta, hogy » kor 
mány semmiféle haladási nem mulal a Iltkos 
választójog terén. Ha a kormány a titkos vá< 
lasztójog kérdésében a fokozatos fejlődés alapján 
áll, akkor legalább lassankint terjesszék ki az or 
M i í O ' M kerületeire • titkos választójogol Ma-
dayval szemben vitatja, hogy a névmagyarosí-
tás! kérelmek elé a belügyminisztériumban külön 
böző akadályokat gördítsenek. 

Propper Sándor Apponyi tegnapi beszédét ma-
gyarázta. a többségi pártot többizben eiősen tá-
madta Az elnök többször rendreutasította 

t.ry Márton szerint az általános tltfcos választó-
jog bevezetése a mai körülmények kőzött nem 
időszerű. 

Kéthly Anna a csendőrség magatartását bírálta 
a nyomozásoknál. Beszédében szóvátelt egy jász-
árokszállási esetet, amelynél a csendőrök brutá-
lisan bántak egy asszonnyal. 

Mojzes János a közigazgatás egyszerűsítéséről 
neszéit. . . . 

Fsttergáivos János hangoztatta, hogy a cserd 
őrök a szociáldemokrata pártállásuakkal szemben 
brutális bánásmódot lanusltanak és nem engedik 
a szociáldemokratáknak jelvényeiket viselni Kérdi 
a belügyminisztert, joga van-e egy szociáldemok-
ratának a szocialista jelvényt viselni. 

Slrausz István azt mondja, hogy a magyar 
csendőrség mindig hiven teljesiti kötelességét. 

Hegymegi Kis* Pál kifogásolta, hogy a belügy-
minisztériumban igen lassan intézkednek és az 
oda beérkező aklák hosszú hónapokon keresztül 
nem nyernek elintézést. 

Szilágyi Lajos tiltakozott az ellen, hogy a pár-
tok között különbséget tegyenek. Minden párt szá-
mára egyformán kell biztosítani az akciószabfld-
ságot, még a szociáldemokrata párt számára is. 

Ezután a belügyi tárca költségvetésének követ-
kező tételeit hozzászólás nélkül elfogadlak, majd 
Scllovszky Béla belügyminiszter válaszolt az észre-
vételekre. Nem tartja helyesnek, hogy az ország 
mai állapotában választójogi kérdésekkel felizgas-
sák a közvéleményt. A választójog politikai kérdés, 
melynek elintézéséért a kormány és a többségi 
párt vállalja a felelősséget. A gazdasági kérdé-
sek annyira nagyjelen tőségüek, hogy igen nagy 
bölcsességre, józanságra és higgadtságra van szük-
ség. N^m zárkózik el mereven a titkos választó-
jog bevezetésétől és csak az időpontban és a 
mérték tekintetében van különbség közte cs az 
ellenzéki képviselők között. 

Ezután a csendörségröl beszélt. A/:L moudüUi, 
bogy bizonyos tendencia nyilvánul meg i Iá-
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szavazatot kapott, tehát Doumer szenátor tett 
Doumergue utóda. 

válságba kerfll 
és kénytelen lesz helyét átadni, mert Laval 
olyan nyiltan exponálta magát Briand mellett, 
hogy annak konzekvenciáit le kell vonni. El 
vannak készülve arra ls, hogv Prbnd bukása 
a francirt külpolitikában rendszerváltozást von 
maga után. 

madások tekintetében,. A szociáldemokratáknak az 
a céljuk, hogy destruálják a csendőrséget. Ha 
történlek visszaélések, mindig megtette a szük-
séges intézkedéseket, hogy ezeket megtorolja. 
Sokan kifogásolták a szocialista felszólalók közül 
azt is. hogy nem engedélyezi gyűléseiket. Ezzel 
-szemben tény az, hogy a mult évben a szociál-
demokraták 940 gyűlés tartására kértek engedélyt 
és ezek közül esak tizennyolcat nem engedélyezett. 
Tiszteletben tartja az egyesülési és gyülekezési 
jog szabadságát, de ennek fölébe helyezi az or-
szág nyugalmának és rendjének fentartását. A 
névmagyarosítás kérdésében álláspontja nem vái 
tozotl. Nincs semmi akadálya annak, hogy akiknek 
nem magyar hangzású a nevük, azt megmagyaro-
sitsák. Ez azonban csak bizonyos koriatok mellet! 
történhetik. Beszéde további folyamán kijelentette, 
hogy az álláshalmozási és összeférhetetlenségi 
ügyeket alapos e'.őkészités után későbbi időpont, 
ban kívánja rendezni. 

A többség ezután a költségvetést részleteiben is 
elfogadta. 

A délutáni ülésen megkezdték 

a kultusztárca 

költségvetésének tárgyalását. 

ftslfir József előadó ismertet^ a költségvetést. 

Az első felszólaló Pakots József volt, aki a ma-
gyar irodalom nemzetne velő hatására hivta fel t 
miniszter figyelmét. Helytelenítette, hogy idegen 
származású munkákat népszerűsítenek Magyar-
országon. Kijelentette, hogy mini ellenzéki képvi-
selőnek ls elismeréssel kell adózni a kultusz-
miniszter nagyvonulu munkásságának. 

Kornlss Gyula- A tömegek kultúrájának a n<".\o 
kedésével a nemzet vagjonosodása is növekszik. 
A tömeg müvelése, amely Klebelsberg kultuszmi-
niszter legnagyobb alkotása, ugy gazdaságilag, mint 
jvolitikailag meg fogja szerezni a maga gyümöl-
cseit. A népoktatás terén még nagv lennivalók 
* annak hátra. Népiskoláink még mindig túlzsúfol-
tak. Bár egyetemi oktatásunk nincsen túlmére-
tezve, mert hiszen az egyetemi költségek 80 szá-
zaléka egészségügyi kiadásokra megy. tegfon'osabb 
feladatunk mégis" a népoktatás továbbfejlesztése. 

Ezután 

Klebelsberg Kuné kultuszminiszter 

szólalt fel. Utalt arra, hogy a legutolsó két évben 
elért megtakarítás igen messzemenő. A reduk-
ciónak ebben az idejében kétszeres hálával fo 
gadta azokat a leveleket, amelyeket a Rockefeller, 
alaptói épen tegnap kapott, amelyekben ez a 
nagy alapítvány tudatja, hogy 

hajlandó koüabOrációba lépni a szegedi 
egyetemmel 

és a tihanyi biologiai intézettel s e kettős célra 
egymilliótizennyoleezer pengőt ajánl fel. A Rocke-
feller-alapítvány a szegedi egyelem számára 878.M0 
pengőt juttat azzal a kikötéssel, hogy ez az Asz 
szeg a mathemalikai és természettudományi kar. 
nak, valamint az orvosi kar elméleti intézetei labo 
ratoln mainak tudományos felszerelésére adassék. 
Csak annyit köt ki, hogy mi a magunk részéről 
150.000 pengőt szintén fordítsunk a lennészettudo-
mán>1 karra. 

A miniszter ezután a felsőfokú oktatás kérdé-
seifői beszélt. 

A két llszal egyetemnél a jövőben csak 
' a r o l j L i u : : ^ építkezések lebonyolítása. 

s "V rét lehet szó, 

ellenben a Dunánlul egvcteménél ebben az évben 
már számottevő lépést tehetünk előre. Ami Bu-
dapest főiskoláit illeti, nélkülözhetetlen lesz, hogy 
a székesfőváros is hozzájáruljon egyetemeinek 
költségeihez, neki is meg kell hoznia azokat 
az áldozatokat, amelyeket a vidéki városok hozlak 

Klebelsberg ezután a középoktatás reformját Is-
mertette. Első dolga volt s modern nyelvek okta-
lásának fokzása. Hogy ezt elérhessem, a latin 
nyelvet az első oszláíyból a harmadikba kellett 
áthelyezni. Ez lehetővé telte, hogy a magyar, a 
német és földrajz tanóráit felemelhesse Nagy 
baj volt hogy a múltban a történelmet csak 
48-ig tanították. Jövőben a VII. osztályban • fran-
cia forradalomtól napjaikig fogják tanítani a tőr 
lénelmel. 

Ezután bejelentette 

a tanulási Idő megrövfdltésA. 

Junius 20-ával bezárják a tanévet és csak szep-
tember 9-én fogják a tanítást megkezdeni. A nép-
iskolai kérdésekről beszélve, rámutatott arra. hógv 
országos átlagban 52 tanuló hit *gy lanllóra. fip 
ezért szükséges volna a tanítói létszám szaporítása 
és mintegv 940 uj tanitói állás kreálása. 

Végül az 
Irodalompolitikáról 

beszélt. Fájdalommal látja — mondotta —, hogy 
egyik- jó irónk felfedezett magában román vért, 
egy másik meg kedvezően itéli meg a cseh—tót 
állapotokat Teljesség okából most még azt várja, 
hogy mikor fog egyik irónk a szerb dolgokért 
lelkesedni. Kijelenti, hogy ő a magas műveltség 
terén a klasszikus HberáUztmiM képviseli és lehe-
tetlennek tartaná, hogy egy kultuszminiszter meg-
rendszabályozzon egy egyetemi tanárt tanításiért, 
ha az a büntetőtörvénybe nem ütközik. Amennyire 
hangsúlyozza tehát a katedra és a toll szabad-
ságát és azt nemcsak respektálja, hanem meg is 
védi, ép annyira kötelessége erről a helyről figyel-
meztetni arra. hogy tartsuk mindig összhangban 
az irodalmat és a nemzeti gondolatot. 

A Ház ezután 

as Interpellációitra 

tért át. 
Kéthly Anna a szarvasi főszolgabíró eljárása 

ellen tiltakozott, aki a rendezők vörös karszalag-
jait leszedette a szocialisták ottani kulturgyüló-
sén és a vörősruhábs öltözött leányokat eltávo-
líttatta. 

Sci'ovszky belügyminiszter azzal válaszolt, h^gy, 
a szocialisták igazságtalanul támadják a köteles-
ségét teljesítő főszolgabírót. A vörös szin tenden-
ciózus használatát nem fogja megengedni, .sem 
azt, hogy a kulturösszejöveteleket más burkolt cé-
lokra használják fel. 

Az interpellációt és a választ állandó zajjál és 
közbeszólásokkal kisérték. 

Az ülés 7 óra után ért véget. 

F I G Y E L E M ! ! ! 
Hajéi akar mulatni, o k v e t l e n I 611 8 n el a 

Belvárosi M o z i b a n 

ma délelőtt fél 11 órakor tartandó 

Micky m a t i , é r a ? 
5'ereppitripk: 

nichu mint hegedűművész 
fllchu min! urlovas 

SÍM tavaszi szerelme 
fllchu és a kísértetek 

fflchu o dutyiban 
Hipp mint borbély. 
Howau idill 

Soha nem látott humoros mdsor ! ! ! 
Rendes helyárak! 

Svájci órák, ékszerek 6—8 havi, Alpakka 
evőeszközök, „His Masters" gramofonok 

Í L Í Í S Í e * T ó t h ó r á s n á l 
Tört aram ortrt bevittte ít óm>, tkuerjavit&s. BBC betZBKÓS, 

Briand teljesen visszavonul a politikai éleiből? 

A szegedi egyetem 870 ezer pengőt Kap 
a Rockeleller-alapltfánotOl 

A kultuszminiszter beszéde a közoktatásügyi tárca vitájában — Bejelentette a 
tanulási Idő megrövidítését 

Az ellenzék tovább folytatta a küzdelmet a titkos választófogért és a közszabad-
ságokért 


