
Titkos választójogot 
és rendszerváltozást 

követeltek a felsőházban 
Gróf Széchenyi Aladár éles beszéde 

a Bethlen-kormányról 

Budapest, december 18. A felsőház pénteki ülé-
sén gróf Széchenyi Aladár súlyos bírálatot mondott 
a Bethlen-kormányról és pártjáról. Súlyosan kifő 
gásolta, hogy a Bethlen-kormány az állami bevé-
teleket luxuscélokra költötte el, ahelyett, hogy tar. 
talékolt volna. Kifogásolta, hogy, az országgyűlés 
megajánlása nélkül 

közel egymilliárd pengőt költött el a volt 
kormány az ország pénzébői, ezért megér 
demelné, hogy az országgyűlés felelősségre 

vonja, 

vagy legalább is rosszalását fejezze Id. 
— Az eseményekért a világválságon és a volt 

kormány eléggé el nem ítélhető gazdálkodásán ki-
vül okolni kell az országgyűlést is — mondotta —, 
de okotm keli elsősorban "azt a nagy pártot, amely 
a volt kormány mögött áll és a Jelenlegi kormányt 
Is támogatja. Ez fedezte a volt kormány minden 
mulasztását és bűnét. 

Meg kellett volna kérdezni az orszígot, 
hajlandó-e többségnek elismerni azt a 
többséget, amelyet nem annyira választot-

tak, mint Inkább kineveztek. 

A népszövetségi jelentést bírálva, kijelentette 
Széchenyi Aladár, hogy nem szégyen, ha tiz tést-
képlelenségünket bevalljuk. Figyelmezteti a kor-
mányt, hogy ne feszítse tul az adóbehajtások te-
rén a húrt A korrupcióról azt mondotta, hogy az 
óriási módon elterjedt az egész országban és azt 
vaskézzel kell kiirtani. 

Változást kiván az országgyűlési képviselők vá-
1 osztásánál is, mert 

a választójogi törvény kétségbeejtően rossz. 

Az ajánlási rendszer egyenesen Invitálja az em-

bereket a csalásra. A választókat most hajmeresz. 

tőén becsapják, meggyőződése szerint mindezekre 

eaak egyetlen orvosság van: a titkos sza-
vazás. 

Ami pedig a nyilt és titkos szavazás közötti arányt 
illeti, az egyenesen nevetséges. Amig a vidéken lakó 
kisgazdatársadalom, a falusi intelligencia, a föld-
birtokososztály el van zárva a titkos szavazástól, 
addig a városokban élő, sokszor kétes megbízha-
tóságú elemek titkosan szavazhatnak. Egyidőben 
nagyon kiábrándult a titkos választásból, de amit a 
legutóbbi választások alkalmával két választókért, 
letben látott teljesen kinyitotta a szeméi. Végűi 
kijelentette, hogy a kormány leghűségesebb kato-
nája lesz, ha a Jelenlegi választási törvényt s itba-
(tobják és törvénybe Iktatják a titkos szavtazást. A 
jelentést nem vette tudomásul. 

Vitéz Endrei Antal beszédét azzal kezdte, hogy 
»Bethlen István államférfiúi képességére a nem-
zetnek még szüksége lehet*. Elismerését a mai 
nemzedék sem tagadhatja meg tőle, az érdemek 
és a hibák mérlegelése a történelem feladata. Ká-
rolyi Gyulától azt várja a közvélemény, hogy ké-
szítse elő az uj választójogi törvényt, helyezze a 
választást a titkosság alapjára és valósítsa meg 
mielőbb a szigorú összeférhetetlenségi tőrvényt 

Szeberényl Lajos rendszerváltozást sürgetett Kö-
vetelte az általános titkos választójog bevezetését 
a sajtószabadságot és a gyülekezési jogot. Somaija 
» négy egyetemet, ha fenn is tartják mind a négy 
egyetemet nem kell mindegyiknek megadni az 
oklevéladás jogát. 

Borbély György általános moratóriumot kért ka-
rácsonyi ajándékul. 

Bt'tner János sajnálja, hogy a kormányjelen-
tésben nincs szó a kisiparosok érdekeinek támo-
gatásáról, ezért azt nem veszi tudomásul. 

Koós Zoltán szerint azok az intézkedések, ame-
lyeket a kormány eddig hozott, alkalmasak arra, 
hogy az országot kivezessék mai súlyos helyze-
téből. 

Madarász István volt az ülés utolsó szónoka. 
Az ülés félháromkor ért véget 

SZÉCHENYI MOZ I 
Szombaton december hó 19-én 

16 é v e n f e l ü l i e k n e k ! 

A budapesti Royal Apollo kiváló repertoárjából 

JOE MAY grandiózus filmje 

HARRY LIEDTKE kimagasló alakításával 

Mámoros éjszaka 
Kalandos detektivtörténet 10 felvonásban. 

Főszereplő: Harry Liedtke. Partnere: Nóra Gregor. 

Előadások: 6, 7. 9 órakor. 
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OLCSÓN OROMÉT SZEREZNI 

VÁSÁROLJON NŐNEK, 

FÉRFINEK, 

GYERMEKNEK „ 

HASZNOS, FINOM 

ELSŐRANGÚ SZOLID SZAKÜZLETÜNKBEN 

L A M P E L E S H E G Y I C É G N É L 

Felmentették a hazaárulással vádolt 
osztrák Helmwehr-vezéreket 

fBudapesti tudósítónk telefonjrlentése.) 

Grázból jelentik: A Pfriemer-perben pénte-

ken este fél 7 órakor az esküdtek vezetője ki-

hirdette, hogy az esküdtek 12 nem-mel vála-

szoltak arra az első fökérdésre, hogy dr. Pfrie-

mer bünös-e hazaárulásban. Ezután megkezd-

ték a további főkérdések felolvasását. A má-

sodik fökérdésre, hogy Kammerhofer vádlott 

bünös-e hazaárulásban, szintén 12 nem-

mel feleltek az esküdtek. Ugyanilyen verdik-

tet mondtak ki a többi vádlott ügyében is. 

Miután az esküdtek' a hozzájuk intézett fő-

kérdésekre kivétel nélkül nem-mel válaszoltak, 

bevezették a terembe a vádlottakat, akik előtt 

az elnök kihirdette valamennyiük felmentését. 

Amikor a vádlottak a terembe léptek, a hall-

gatóság soraiban sokan jobbkar juk felemeló. 

sével üdvözölték őket. A vádlottak hasonló mó-

don viszonozták a köszöntést. A verdikt és a 

felmentés kihirdetése folyamán incidens nem' 

volt. 

Nem kapnak karácsonyi segélyt 
a szegedi munkanélküliek 

és nem emelik fel a szükségmunkák napibérét 
Pénteken 20.000 pengd Inségsegély érkezel! a városhoz 

(A Délmagyarország munkatársától) Pén-

teken délben ült össze dr. Pálfy József polgár-

mesterhelyettes elnökletével a népjóléti bizott-

ság, hogy letárgyalja a szegedi inségakcióval 

kapcsolatban felmerült problémákat és I/ifer 

Dezsőnek azt a régebben benyújtott indít-

ványát, amelyben nyolc pengő karácsonyi se-

gélyt kért a várostól a munkanélkül iek szá-

mára, ^ munkanélkül iek gyermekei számára 

pedig fejenkint két-két pengőt. 

A polgármesterhelyettes elö l járójában be-

jelentette, hogy a népjólét i miniszter pénteken 

u jabb 

húszezer penoől utalt kl a sze-
gedi Inséqenyhltés céllalro, 

így a mul t héten kiutalt tizennyolcezer pen-

gővel együtt harmincmjolcezcr pengőt kapott 

a város. Ebből a húszezer pengőből karácsony, 

illetve újév után foglalkoztatják ma jd a mun-

kanélkülieket. Megállapította a polgármester-

helyettes, hogy Szeged ebben az évben 142.000 

pengő értékű segítséget kapott az államtól. 

A kiutalt hét vagon buza segély értéke 45.000 

pengő készpénzben kiutalt a kormány 38.000 

pengőt, a főispán kisrongyos-akcíója kereté-

ben kiosztásra kerülő gyermekcipők és ruhák 

értéke 15.000, a társulati adóból átengedett 

15 százalék, amelyből a város a faakciót bo-

nyolítja le 37.000 pengő és a mul t évi állam-

segélyből megmaradt 7000 pengő. Bejelentette 

még a polgármesterhelyettes, hogy a főispán 

szorgalmazni fogja további segélyösszegek ki-

utalását is. 

A népjóléti bizottság tudomásul vette a pol-

gármesterhelyettes bejelentését, de megállapí-

totta, hogy 

am<l Szeged eddln kapott, az el-
enyészően kevés a szükséglethez. 

Elhatározta a bizottság, hogy a város ható-

ságát a további segélyösszegek kiutalásának 

szorgalmazására kéri fel, javasolja, hogy 

Szetted város hatásává az itt befolyt szüksécr 

adónak legalább a felit kérje vissza a szegedi 

inség enyhítésére. 

Foglalkozott ezután a bizottság Lájer Dezső-

nek 

a karácsonyi segélyek 

kiutalását kérő indítványával. A bizottság ugy, 

határozott, hogy nem javasolja az inditvány; 

elfogadását, mert »helytelennek tartja az ellen-

szolgáltatás nélkül i segélyezés rendszerét*. 

Lájer Dezső arra kérte a bizottságot, hogy) 

tegyen javaslatot 

az 1 pengd 50 filléres szükség-
napszám 

két pengőre való felemelésére. A bizottság 

ezt az indítványt sem fogadta él, mert a több-

ség felfogása szerint a másfélpengős nap-

számok fentartása esetén a rendelkezésre á l lá 

keretek kőzött több munkané lkü l i t tud kere-

sethez juttatni a város. 

Foglalkozott a bizottság ezután azzal a jelenJ 

téssel, amely szerint a téli hónapokban igen 

sok szegény szivárog be a környékbeli falvak-

ból Szegedre, mert tudják, hogy itt közse-

gélyre számíthatnak. A bizottság ezért azt 

javasolja, hogy az inségakció keretében csak 

azoknak juttasson segítséget a város hatósága, 

akik legalább három év óta Szegeden laknak. 

Karácsonyi Guidó a népjóléti miniszter is-

mert ínségrendeletére való hivatkozással nagy-

arányú társadalmi gyűjtés meginditását java-

solta. Dr . Szamek Sára azt indítványozta, hogy 

a bizottság a jótékony egyesületek közremükő-

Ekszerek alkalmi eladása 
Magánostól b l zományban 

14 karátos arany nöi kar>, és férfi zsebórák. Bril-
liáns áru. Ezüst és arany cigaretta tárcák, stb. 
Minden dsrabol irn. Órák léságát garantálom. Csakis 
készpénzért. M nden elfogadható árakon elárusítom 

Kirakatomban árakkal megtekinthetők. 

Pr . Bárány i á k i u r t a i , Klauzál t á r 9. 


