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Hóman és Lázár miniszterek 
szegedi látogatása 

(A Délmagyarország munkatársától.) Megírta 
B Délmagyarország, hogy szombaton délután 
Szegedre érkezik Hóman Bálint kultuszminisz-
ter és Lázár Andor igazságügyminiszter az íté-
lőtábla és a központi egyetem elhelyezésével 
kapcsolatos kérdések megbeszélése céljából. A 
Miniszterekkel együtt jön Szegedre dr. Szily 
Kálmán kultuszminiszteri államtitkár, az egye-
bmi ügyosztály vezetője, dr. Gaál László igaz-
fcágügyminiszteri tanácsos és vitéz Terbócz Mik-
lós igazságügyminiszteri titkár, ugyanakkor Sze-
gedre érkezik gróf Teleki Pál ny. miniszter-
elnök, aki a cserkészjamborre ügyében folytat 
megbeszéléseket 

A minisztereket az állomáson hivatalos fogad-
tatásban részesiíik. A város hatóságát dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester képvissli; Bá-
rányi Tibor főispán, aki csütörtökön délután 
Budapestre utazott, együtt érkezik meg a ven-
dégekkel. A szegedi ítélőtáblát dr. Láng-Ml-
tlczky Ernő táblaelnök és dr. Rácz Andor táb-
lai titkár képviseli, az egyetemet dr. Schmidt 
Henrik rektor két egyetemi proresszorral, az 
Ügyvédi kamarát dr. Széli Gyula elnök. 

A vendégeket az állomásról a püspöki pa-

lotába kisérik, Hóman kultuszminisztert, aki mi-
nisztersége óta most jön először Szegedre, az 
ggyetem rektora elkíséri az egyetemi intézetek-
hez, hogy azokat bemutassa a miniszternek. Este 
az egyetem vacsorát ad a vendégek tisztele-
tére. 

A vasárnapi programot a miniszterek állapít-
ják meg. Valószínű, hogy a délelőtti órákban 
megtekintik a központi egyetem és a tábla 
jelenlegi hajlékát, valamint azokat az épülete-
ket, amelyek a két intézmény elhelyezésével 
kapcsolatosan kombinációba kerültek. Tárgyal-
ni fognak a tábla tervezett kibővítésével idő-
szerűvé váló tennivalókról és megtekintik azo-
kat az intézményeket is, amelyeknek a két intéz-
mény elhelyezése következtében esetleg haj-
lékot változtatniuk. 

Hóman kultuszminiszter — értesülésünk sze-
rint — külön tanácskozásra ül össze vasárnap 
az egyetem tanácsával, hogy megbeszélje az 
egyetem aktuális problémáit. Vasárnap dr. 
Glattfelder Gyula püspök ad ebédet a püs-
pöki palotában a vendégek tiszteletére, akik dél-
után utaznak vissza Budapestre. 

Peking felé közeledik a Japán sereg 
Kivégezték Jeltol kormányzöfftt 

Peking, március 9. Japán borr.bavetS repülő-
gépek bombázzák a Nagyfal mentén húzódó 
kinai hadállásokat. A japánok számos bombát 
dobtak le a Nagyfaltól délre fekvő vidékekre 
Is, amikkel elpusztították a Mukdenból Peking-
be vezető országút egyrészét. 

A japán hadsereg zöme szerdán elhagyta 
Csendét és Lingjuant A fővárosban csak ki-
sebb biztonsági őrség maradt vissza. A k :nii 

csapatok Szuicsungból a peking-mukdeni vasút 
mentén a Nagyfal felé nyomulnak. 

A legutóbbi jelentések szerint Jehol tarto-
mány kormányzóját, Tangju'in tábornokot, nem 
gyilkolták meg, hanem kivégezték. A tábornokot 
a Hszifengkau-hágó köze'.ében kinai katonák 
letartóztatták és kivégezték, mert Jehol védel-
ménél gyáván viselkedett. 

A kormány ellenőrzési 
és felügyeleti jogát intézményesen ki akarja 

épiteni a belügyminiszter 
A képviselőház elfogadta a közigazgatás reformjáról szóló javaslatot 

Budapest, március 9. A képviselőház csü-
törtök délutáni ülésnének elején Kánya Kálmán 
külügyminiszter beterjesztette Magyarország 
és Csehszlovákia között a mult év decemberé-
ben aláirt árucsereforgalmi megállapodás élet-
beléptetéséről, valamint a hántolt rizs behoza-
tali vámjának feloldása tárgyában Spanyolor-
szággal kötött kereskedelmi pótegyezmény mó-
dosításáról szóló jelentést. Ezután folytatták 
a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvény-
javaslat vitáját 

Györki Imre a vármegyék közigazgatási sze-
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repét bírálta és azt mondotta, hogy a várme-
gyék nem egyebek, mint egyes családok-
nak klikkuralmi területei. Az eddigi 
közigazgatási rendeleek és törvények 
tömkelegében a tisztviselők sem tud-
nak eligazodni, éppen ezért jobb lett volna, ha 
a belügyminiszter az egész közigazgatást uj 
alapokra helvezi, törvényjavaslattal lépett 
volna a Ház elé. A kormánynak el kell dönte-
nie azt is, hogy a központosítások hive-e, vagy 
a vidékicsitésé. Ha a mai rendszert meg nem 
változtatják, akkor tovább folytatódik a köz-
életi korrupció. 

Az elnök Győrkit rendreutasította. 
Hegymegí-Kiss Pá]: Az ellenzék súlyos kifo-

gást emel a törvényjavaslat megszerkesztése 
és tartalma iránt. A magyar közigazgatást min-
denki szereti, de nem tudja, bogv azok szere-
tik-e jobban, akik mindig csak dicsérik, vagy 
azok, akik feltárják hibáit és orvoslást sür-
getnek. Egyszerű, jó, olcsó, emberies és igaz-
ságos közigazgatásra van szükség. A közigaz-
gatási autonómiák további működtetése nem-
zeti és népnevelési érdek. 

Hegymegi-Kiss Pál a javaslatot nem fogad-
ja el. 

Farkas Tibor szerint a javaslat se nem jó, 
se nem rossz. Fellebbezési lehetőséget kíván a 
fegyelmi terén. Uj, modern alapokra kell he-
lyezni a gyámügyi igazgatást. A község köz-
igazgatás színvonalát emelni kell. A községi 
jegyzőket nem szabad eltiltani a magánmun-
kától, hanem fokozott ellenőrzést kell gyako-
rolni. 

Több szónok nem jelentkezett. 
Keresstes-Físcher Ferenc belügyminiszter a 

felszólalásokra válaszolva kifejtette, hogy mi-
lyen reformokot tervez 

a közigazgatás korszerű átszervezésére. 

Közismert Nor-Coc es Pullmann 

svájci sapkák 
P 1'70 171 

Olfichstiial éslársae"ke",cs 
!ucca 3. 

A jelenlegi törvényjavaslat csak egy részlete a 
reformmunkának és azt nem is akarja életbe-
léptetni addig, amíg a további reformokat meg 
nem valósította. Programja a következő pon-
tokat öleli fel: 

alsófoku közigazgatási bíróságot akar 
megszervezni a királyi táblákkal kap-

csolatban. 

Az egész gyámügyet reformálni akarja s a 
mai szervezetek mellett állami gyámhatóságot 
akar felállítani. A Ház elé akarja hozni hama-
rosan a középfokú közigazgatási hatóság meg-
felelő átszervezésére irányuló törvény javasla-
tát is. A középfokú közigazgatási hatóságokat 
ugy akarja megszervezni, hogy az egyes köz-
igazgatási ágazatok közt az összemüködést az 
eddiginél sokkal szorosabbá tegye. Hangsú-
lyozza, hogj 

a minisztériumok által gyakorolt el-
lenőrzési és felügyeleti jogkört intézmé-

nyesen ki kell épiteni. 

Feltétlenül szabályozásra vár még a községi 
szervezet is. A községek számára a maguk 
életfeladataik körében biztosítani kell az au-
tonómiát Azután hangsúlyozta, hogy a köz-
ségek háztartásának kérdésével kapcsolatban 
most csak az az egv törekvésünk lrhet, bogv 
millió az önkormányzati teher, egyelőre tehát 
a terheket csökkentsük, mert már ma is 500 

bizonyos pénzügyi diktatúrára van 
szükség. 
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Végül hangoztatta, hogy reformtörekvései ke-
retében a községek és városok építkezéseinek 
ügyét is rendezni kívánja. 

Ezután a javaslatot általánosságban elfogad-
tak s a benyújtott határozati javaslatokat el-
utasították s áttértek a részletes tárgyalásra. 

A törvényjavaslatot elfogadták. 
Következett ezután a kiadatási és bünügyi 

jogsegély tárgyában Ankarában kötött török-
magyar egyezmény becikkelyezéséről szóló 
törvényjavaslat, amelyet általánosságban és 
részleteiben vita nélkül egyhangúlag elfogadott 
a Ház. 

Áttértek ezután az államkölcsön felvételéről 
szóló törvényjavaslat tárgyalására, amelyet 
Temcsváry Imre előadó ismertetett. 

Az előadó beszéde után az elnök javasolta, 
hogy az államkölcsön felvételéről szóló tör-
vényjavaslat vitáját a holnapi ülésen kezdj í 
meg. 

A Ház így határozott. Az ülés 9 órakor vé-
get ért. 

A Belváros i legközelebbi 
publikum filmje. 


