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m a névmagyarosításnál. A törvényjavaslatot nem 
fogadta el. 

Shvov Kálmán 

srflzbeszédében hangoztatta, hogy bizalommal vi-
seltetik a kormánynak mind külpolitikája, mint 
belpolitikája iránt. A külpolitikában az Olasz-
országgal és Ausztriával való barátkozás 06 a ró-
mai paktum az egyedüli helyes ut. Azoknak, akik 
a francia barátságot sürgetik, azt feleli, hogy 
ez kettőn múlik és mindaddig, amig ert nem akar-
ja mindkét fél, csak ax lehet az egyedüli he ly » 
felfogás, hogy minden irányban barátságot mu-
latunk. A Gömbös-kormány belpolitikája iránti 
bizalmát részben múltbeli, részben a kormány jövő 
teendőiből menti, óriási érdeme a Gömbös-kor-
mánynak, hogy kormányra lépése után első tény-
kedése az volt, hogy kijelentette, hogy a közéleti 
tisztaságot minden eszközzel helyre akarja állí-
tani és fejm akarja tartani. Felemelt fővel mond-
hatjuk, hogy Magyarországon van aránylag a leg-
kevesebb közéleti visszaélés. A kormány minden 
munkaképességét arra fordítja, hogy javítsa az 
ország helyzetét. Előbb kellenek a gazdasági re-
formok és csak azután jöjjön a titkos választójog. 
Az ellenzék ne sürgésén mindenáron reformokat 
olyan térm is, ahol megfelelő a mai helyzet. 

Részletesen foglalkozott ezután a gazdandóssá-
£ok rendezésével, a földreform során földhöz 
juttatottak kérdésével éa azok számára, akik ön-
hibájukon kivül adósodtak el, a kormány segít-
ségét kérte. Rámutatott arra, hogy Szeged városa 
méltányosságból ismét leszállította bérlőinek bér-

^Ősszegét. Az állam is hozzon ilyen áldozatokat 
{Ezután a nemzetnevelés kérdésében hangsúlyozta, 

hogy a« iskolai oktatást éppen ugy, mint az is-
kolán kivüli oktatást, továbhá a leventeok tatást,: 
cserkészet és fronthaoosmozgalmat, legelső sor-
ban pedig a hadsereget a nemzetnevelés szolgá-
latába kell állitani. Elismeréssel szólt a magyar 
tanítók és tanítónők, különösen a szegedi tanítók 
és tanítónők nemzetnevelő munkásságáról. Kérte 
a kormányt, hogy 

a szegedi ecetemtől, amelyre 
mint határszéli egyetemre fokozot-
tabb feladatok hárulnak és amely-
ért a város óriási anyagi áldozato-
kat hozott, ne vegyen el semmit. 

Rámutatott a frontharcos szervezkedés fontos-
ságára. Hangsúlyozta, hogy « nemzetnevelés leg-
hatásosabb eszköze a hadsereg, ezért kell áttér-
nünk az általános védkötelezettségre. (Lelkes taps 
a Ház minden oldalán.) A mai honvédségnek 
ugyanaz a szellem«, mint volt a régi hadsereg-
nek. A mai tisztikar komoly és hivatása magas-
latán áH. Kérte a kormányt, hogy a katonatisztek 
áthelyezését minimálisra szállítsa le ás vegye min-
dig figyelembe az illetők családi viszonyait. Meg-
nyugtató kijelentést kért a kormánytól, hogy a a 
ujabb fizetéslesrálliláiról szóló hírek alaptalanok. 

A törvényjavaslat» elfogadta. 

Magyar Pál 

hangoztatta, hogy a költségvetési egyensúly nincs 
biztosítva. I.ehetetlenség, hogy Magyarországon! 
a nemzeti 

jövedelemnek több mint 40 százaléka 
jut kőrferhekre. Valutapolitikánknak tulajdonítja 
külkereskedelmünk hanyatlását. A hadiköl sőn va-
lorizációját sürgette éa szociális, egyenletes adó-
wmdszert kért. A kormánynak a felhatathnazást 
nem adta meg. Makkal János 

rámutatott arra, hogy a parlamentek azért vesz-
tették el tekintélyüket, mert apró dolgokon rág-
csálódtak. A fiatalság nincs megelégedve az ed-
digi eredményekkel. Hangsúlyozta, hogy a kor-
mánypártiság nem jelent, mindenben való meg-
nyugvást. A választójogi kérdés szerinte kizáró-
lag politikai ós taktikai kérdés, amely nem oldja 
meg az ország nag> prob cmáit. Igazgatalan az el-
lenzéknek az a vádja, hogy a kormány diktatú-
rára készül. A költségvetési elfogadta. 

Reisinger Ferenc 

figyelmeztetett arra, hogy a lörténeúo.n n^, áT 
meg és hogy Makkai még fiatal ahhoz, lio,., a 
forradalmak utján létesült diktatúrák végét nie;:-
érie. A reform) iolilikával meg tudna barátkozni. 

de nem tudja elfogadni a fiatalság reakciós ál-
láspontját. A munkaidő ípegröviditését, a munka-
bérek szabályozását és a vasárnapi munkaszünet 
biztosítását kérte. Kijelentette, hogy a szociál-
demokrata párt is a revízió álláspontján áll. El-
ismeri. hogy Európa mintaállama lehet az az 
ország, ahol olyan a rend mint nálunk, ez azon -
ban nem egyedül a kormányzat érdeme, hanem 
a nagyrahivatott magyar nép lelki tulajdonságai-
ból fakad. A törvényjavaslatot nem fogadja el. 

Frieke Valér 

a líberálista l^pitalizmus túlkapásairól beszélt. 
Nem Iát más kivezető utat, mint a mnnkissáir 
nemzeti alapon való megvédését 

Dulrn Jenő 

beszédét majdnem kizárólag a választójog kér-

désének szentelte. Inkább a nyári szünidőt áldana 
fel a parlament, de hozza létre az uj választójogi 
törvényt. 

Csizmadia András 

szerint a gazdaadósságok végleges rendezése Sftr-
gősebb, mint a titkos választójog. 

Huszár Mihály 

hangoztatta, hogy a magyarság lelke nem a vá-
rosban, hanem a faln népében van. Hive a nem-
zeti egységnek, de ez nem jelenti a politikai 
uniformizálást. 

A vitát megszakították és a Ház az elnök ja-
vaslatára elhatározta, hogy a legközelebbi ülést 
i^sütörtökön délután négy órakor tartják. 

Ezután Rupert Rezső a Margit-híd kiszélesitési 
munkálatai ügyében interpellált. 

Az filés háromnegyed j órakor ért véget. 

[ A hél 
nagy ágyu ja Rabszolgavásár Grandi Azu» napke-

leti történet. Saotobat 
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A belügyminiszter elrendelte 
Vásáry polgármester nyugdíjazását 

Debrecen, junius 12. A debreceni közigazga-
tási bizottság junius 4-i ülésén elhatározta, 
hogy a belügyminiszterhez felterjesztést in-
téz, amelyben kéri, hogy dr. V á s á r y István 
polgármester ellen rendelje el a szabályszerű 

végelbánás alá vonó el járást. A mai napon ér-
kezeti meg a városhoz a belügyminiszteri irat, 
amely elrendelte a közigazgatási bizottság á l -
tal kért eljárást. 

KiujuInak a harcok Északkinában 
A nankingi kormány elutasította a |apón ultimátumot 

London, junius 12. A kínai—japán viszály vá-
ratlanul válságos módon kiéleződött, ugy, hogy 
a harcok kiújulásától kell tartani Északkinában. 
A Japán hadsereg vezetői el vannak szánva arra 
hogy a legerélyesebb eszközökkel irtják la a ja-
pánellenes és Mandzsukóellenes elemeket. 

Délután a japán katonai hatóságok a leg-
messzebbmenő ultimátumszerű követeléseket jut-
tatták el a nankingi kormányhoz, köztük a követ-
kezőket : 

Az összes japánellenes tisztviselők élhocsájtása, 
helyükbe japánbarát alkalmazottak kinevezése, to-
vábbá Szungpejuan tábornoknak, Csahár kor-
mányzójának elmozdítása. 

A japánok holnap éjfélig adtak határidót a 
nankingi kormány írásos válaszára. 

Ho tábornok, a nankingi kormány hadügy-
minisztere elutasította ezeket a követeléseket éa 
most attól tartanak, hogy az ultimátum határ-
idejének lejáratával kiujidnak a harcok. 

Változások 
a külkereskedelmi szer-

vezet vezetésében 
Budapest, junius 12. A miniszterelnök W i n -

chkler István dr. kereskedelmi államtitkárrá 
történt kínevezése folytán a külkereskedelmi 
ügyek kormánybiztosi megbízatása, valamint 
a külkereskedelmi hivatal elnöki teendőinek el-
látása alól felmentette, egyidejűleg Serbán Iván 
gazdasági főtanácsost a külkereskedelmi hi-
vatal elnökévé kinevezte, Gunder Antal had-
mérnök-századost. a magyar külkereskedelmi 
kompenzációs iroda helyettes vezetőjét kor-
mánybiztosi minőségben a külkereskedelmi 
hivatal és a kompenzációs iroda átszervezésé-
vel és mindkét szerv ügyvezetésével megbízta, 
B á r á n y i Károly földművelésügyi miniszteri 
titkárt pedig a külkereskedelmi hivatal alel-
nökévé kinevezte. 

9z olasz-német közelettes 
Róma, junius 12. Olaszország és Németor-

szág között a közeledés nagy lepésekkel halad 
előre. A diplomáciai tárgyalások a két 
ország között állandóan folynak. H a s-
s e l római német nagykövet állan-
dó összeköttetésben áll a német és olasz kor-
nánnyal . Kiszivárgott hírek szerint már nem-
r ak hogy áthidalhatatlan akadályok nem ál-
lanak fenn a két kormány között, hanem a vég-
leges és nagvobbméretü megegyezésre is ko-

i moly remény van. 

n kisantant szakértőinek 
gazdasági tanácskozása 

Bukarest, junius 12. A kisantant gazdasági 
szakértőinek tanácskozása szerdán kezdődött meg 
Bukarestben. Célja, hogy a Balkán-államokkal való 
gazdasági együttműködést megkönnyítse. 

Beteg az angol király 
London, junius 12. V. György király gége-

hurutban szenved. Ai orvosok legalább kétheti 
pihenést rendeltek az uralkodónak. 

II kormány kiutalta 
az esztergomi ásatások 

költségeit 
Budapest, junis 12. Gömbös miniszterelnök, 

mint ismeretes, a pünkösdi ünnepek alatt láto-
gatást tett Esztergomban, ahol Serédi Jusztinián 
hercegprímás társaságában megtekintett» a ré^si 
vár területén kezdett ásatásokat. A miniszterelnök 
most levelet irt a bíboros-hercegprímáshoz, aki-
vel közölte a kormány határozatát, hogy az Árpá-
dok és Hunyadiak palotájának restaurálásáhoa 
szükséges összeget rendelkezésre bocsijtja és 
gondoskodik arról, hogy a munkát 1938-ig, Szent 
István QOO éves évfordulóiáig befejezzék. 


