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Karácsony napján w » "«ea a próféta 
és «Mint* tiltakozását fejezte ki a történteken. 
Ugyanaznap este Titulescu külügyminiszter meg-
Jelent a bukaresti magyar követségen, hogy hiva-
talosan fejezze ki sajnálkozását Ennek a gyors 
eljárásnak a hírét — mondotta a hadügyminiszter 
—, Magyarországon kedvezően fogadták és az ese-
tet most már lezártnak tekintik. 

Az angol alsóházban 
1« uöbakerflltefc az erdélyi események. Rhya Daviet 
képviseJö interpellációt Intézett a külügyminisz-
terhez. Az* kérdezte, hogy tud-e a külügyminisz-
térium arról, a petícióról amelyet a békeszerző-

dések békés revíziójáért küzdő magyarok decem-
ber 8-án a Népszövetaógbez tatéltek. 

Éden külügyi államtitkár válaszolt aa Inter-
pellációra és közölte, hogy az angol külflgymlnlsz-
térium részletes jelentést kapott as erdélyi ese-
ményekről, arról azonban nem kapott értesítést, 
hogy Erdély magyar lakosságát olyan fokban ter-
rorizálták volna, mint ahogy azt aa Interpelláló 
leirt!. Nem tud a Népszövetséghez intézett petíció-
ról sem. Miután pedig a román külügyminiszter a 
történtek felett sajnálkozását fejezte ki és ezzel as 
ügy elintézést nyert, an angol kormány közbelépé-
sére nincs szükség. 

Kéthly Unna szerda esti beszámolójában válaszolt 
Gfimbüs Gyula szegedi beszédére 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kéthly 
Anna Szeged szociáldemokrata képviselője szer-
űén este a felsővárosi Turcsányi-vendéslöben 
politikai beszámolót mondott nagy érdeklődés 
mellett. A gyűlést a felsővárosi pártszervezet 
nevében Dánl János nyitotta meg. Kéthly Anna 
beszélt ezután. 

— A Gömbös-kormány bemutatkozását -
kezdte — nagy érdeklődés előzte meg és most 
megállapíthatjuk, hogy ez a bemutatkozás nem 
járt sikerrel. Nagy várakozással tekintettek az 
uj kormány elé. Gömbös 95 pontja elé Is Ilyen 
várekozással tekintettek, azonban a 96 pont 
megjelenése után sokat vesztett, mert az érdek-
lődés megcsappant iránta. Ebben a program-
ban minden csak szó, holott tettek kellenének, 
az egész ország lakossága cselekedeteket vár. 

Válaszolt ezután Kéthly Anna Gömbös keddi 
szegedi beszédére. A miniszterelnök azt mon-
dotta, hogy tőle már aratást várnak, holott még 
csak nem ég volt a vetés. Elismeri hogy ahoz, 
hogy valaki eredményt érjen el, idő kell. De 
manapság, amikor az ország olyan súlyos hely-
zetben van, amikor ég a tető. haladéktalanul 
az oltáshoz kell fognU 

— A kormány bemutatkozása — folytatta — 
nem tartalmazza azt a programot, amellyel az 
égő tüz oltásához lehetne fogni. Azt vártuk, 
hogy uj rendszert hoz és szakit atzal a múlt-
tal, amelyhez oly sok pazarlás és mulasztás 
tapad és amelynek nyomasztó súlya még ma 
is ránehezedik az ország népére. Fellebbezni 
kell a néphez, amely tiszta választást nkar; 
iiyen választáson kell megkérdezni a népet. 
Az adómorált megvalósították, de adómorál 
nem képzelhető el az adók Igazságos kivetése, 
igazságos behajtása és igazságos felhasználása 
nélkül. A befolyt adókból munkaalkalmat kelt 
teremteni azok számára, akiknek nincs mun-
kájuk. 

— A miniszterelnök arról is beszélt - mon-
dotta tovább Kéthly Anna —, bogy a közgyűlés 
szocialista szónokának nem válaszolhatott ott 
helyben. A miniszterelnök nem sérelmezheti 
ezt, mert ö is olyan helyen szokott beszélni, 
ahol viszont neki nem lehet válaszolni A Ház-
ban megvolna ennek a lehetősége, de a szüne-
telő Házban nem lehet beszélni 

Kéthly Anna ezután a rokkanttőrvényről, a 
hadikölcsönök valorizációjáról beszélt és ki-
jelentette, hogy ezek olyan problémák, amelye-
ket meg lehet és meg kell valósítani. Tiltako-

rott Gömbösnek azon kijelentére ellen, hogy 
uniformisba kell öltöztetni a nemzetet Nem 
lehet elsikkasztani az egyént, minden egyes 
ember akaratának szabad fo'yást kell engedni, 

A munkanélküliség problémájáról beszélt ez-
után és kijelentette, hogy nem a munkanélküli 
segély a fontos, hanem az, hogy munka legyen. 
A nélkülözők, az Ínségesek lelki veszedelmet 
jelentenek, amelynek az ország látja kárát. 
Gömbös Gyula kijelentette, bogy ö a kapita-
lista világnézet elve alapján álL A kapita-
lizmus lefelé halad a lejtőn, ezt a rendszert 
nem lehet tovább fentartanL 

— Nem marad számunkra más hátra — fe-
jezte be beszédét Kéthly Anna —, mint a harc, 
amelyet meg kell vívni, ha kell, egyenlő fegyve-
rekkel, ha nem lehet, azokkal a módszerekkel, 
amelyeket a munkásmozgalmakból Ismerünk. 
Mellettünk van most már az Iparosságon kí-
vül a gazda Is, a földmunkás is, az ifjúság is, 
az az ifjúság, amelyből protekció hijján nem 
lehetett malomellenőr, adóellenőr. "Együtt va-
gyunk valamennyien, akik szabadon akarunk 
cselekedni, akik azt az utat keresik, amely a 
fejlődést jelenti 

Kéthly Anna beszámolóját a zsúfolt terem 
nagy figyelemmel hallgatta és lelkes tapsokkal 
köszönte meg. J 

A felsőház elfogadta 
összeférhetetlenségi Javaslatot 

F.les felszólalás a zárszámadások miatt 

Budapest, december, 21. A felsőház mai ülésén 
a zárszámadásokat kezdték tárgyalni. 

. Gr5f Széchenyi Aladár volt az első felszólaló. 
— Tiltakoznom kell az elien a gyorstalpaló el-

járás eTlen, amellyel a zárszámadásokat és a je-
lentéseket letárgyalták a bizottságokban, majd pe-
dig tüstént napirendre tűzték — mondotta. Ez az 
e'jaras illuzóriussá teszi a törvényhozó kötelessé-
gének teljesítését. Nagyon különös eljárás ez, de 
még különösebb az, hogy négy év zárszámadását 
egyszerre kívánják letárgyalni. Meg kell akali-
Ijozni, hogy a jövöben ehhez hasonló dolgok tör-
ténhessenek. A jelenlegi kormány a Bethlen-kor-
mányt menteni kivánja, akkor azt ajánlom, hogy 
ne egyszerű házhatározattal térjen napirendre efe-
lett, mert a felelősség snlyos kérdése ezzel nincs 
megoldva. 

Imrédy Béla pénzügyminiszter a kormánvnak 
az az intenciója, hogy a mult aktált lehetőleg gyor-

san lezárják. Hogy az 1923—24. évi zárszámadás 
csak most került a törvényhozás elé, annak az az 
oka, hogy elsősorban azokat a zárszámadásod 
kivánta a kormány a törvényhozás által letáv 

gyaltatnl, amelyek a váltó élethez közel állottak 
és ezáltal a gazdálkodásra tanulságul szolgáltak. 
Kijelentem azonban, hogy azon lesz<*: a zárszám-
adási és számvevőségi jelentések időben kerülje-
nek a felsőház elé. 

A felsóház többsége ezután a zárszámadási je-
lentéseket elfogadta. 

Ezután áttértek az országgyűlés tagjainak ösz-
szeférhetetlenségéről szóló javaslat tárgyalására. 

Papp József volt az *lső felszólaló. Nem tarta-
ná helyesnek, ha a képviselőházban a köztisztvise-
lők tulnagy számban jutnának mandátumhoz. Há-
ti -ozati javaslatot nyújtott be, amelyben az össze-
fcrhetetlenségi bíráskodást a közigazgatási bíró-
ságra kivánja átruházni. 

Lázár Andor Igazságftgyralnlaster u t hangú, 
tatta, hogy aa összeférhetetlenség aköaé a káráé, 
sek közé tartozik, amelyeknek szabályozását aea 
a kormány álláspontjának kell eldöntenie, hanta 
a Háa belső ftgyének kell tekiatent Ha nem a 
parlamentre bízzák as összeférhetetlenségi bírás-
kodást az azt a látszatot keltené, mintha a pari*, 
ment nem tartaná magát alkalmasnak arra, hagy 
az összeférhetetlenség kérdésében Ítélkezzék..Hogr 
azonhaa az esetleges aggodalmakat előadassa, 
hozzájárni ahhoz a határosatt javaslathoz, hogy 
as összeférhetetlenségi bíráskodás eredményéről 
legkésőbb három év mntva tegyenek Jelentést « 
Háznak ás akkor a kérdést esetleg njból megri-

A miniszter felszólalása után a Javaslatot ált«, 
lánosságban elfogadták. A vitát csütörtökön Mr 
tatják. • * 

Borzalmas robbanás 
Cslkágóban 

(Budapesti tndóattónk teletonjelentése.) Csiká 
góból jelentik: Borzalmas erejű robbanás pusztí-
tott el egy házcsoportot A robbanást nagy H> 
követte. A lángok ijesztő gyorsasággal terjedtek 
és Igen sok lakást elhamvasztottak. A robbanát 
nyomán óriáai pánik keletkesett, a házak lakát 
kétségbeesetten menekültek. Félő, hogy az égi 
házakban Igen sokan elpusztultak. A katasztrófi 
okát és az áldozatok számát még nem slkertt 
megállapítani. 

Változások 
o diplomáciai ksrbon 

Budapest, december 21. A Budapesti Kőzlőaj 
holnapi száma közli a kormányzó kéziratait 
lyékkel báró Rubido-Zleby Iván rendkívüli kör» 
tet és meghatalmazott minisztert a londoni 15-
vétség vezetése és a brltt birodalom kiterje«, 
valamint gróf Ambrózy Lajos rendkívüli köret, 
meghatalmazott minisztert a bécsi követség veze-
tése, végül Nelky Jenő követségi tanácsot, mtnki-
terrezidenst a bueoosayresl követség vezetése alél 
(elmenti. A kormányzó Nelky Jenőnek a rendkí-
vüli követi és meghatalmazott miniszteri elmet é % 
Jelleget adományozza és öt a bécsi követség veat- ; 
tésével bizta meg. 

PÁRISBAN TAVASZ 
VAN 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentáae.) Párti-
ból jelentik: Franciaországnak csaknem egész te 
rü'etén egészen tavaaziasTa, sőt sok helyen ay*-
ríasra fordult az Időjárás. Párlsban szerdán W 
fok meleg volt 

Belvárosi Mozi 
Csütörtök, péntek, vasárnap SlOOtbalOO ulBCi 

Világsztárok világhírű vígjátéka I 

Kitűnő vígjáték. Kiváló szereposztás t 

Ralph A. Róberfs 
Lucle Englisch 

Georg Alexander 
Ida W0«< 

Azonkívül: 

Fox hangas híradó 6. Fox varázssziipl 
Előadások 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, » ¿rak*. 

1 Széchenyi és Ko r z ó ma nem lart 
előadást. . 
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