
DÉLMAG Y A KUK A 
az arra eső lajstromitételszámok határát; az 
ott feltüntetett határokon belül mindenki, 
könnyen megtalálja a saját tételét. Egy-egy 
napra mintegy 40—50 tétel tárgyalása van 
kitűzve. 

A polgárság a legnagyobb érdeklődéssel 
várja a jövő héten meginduló nyilvános tár-
gyalásokat. 

A képviselőház ülése. 
— Nyári obstrukció-felé. — 

(Saját tudósítónktól.) Az ellenzék egyik 
szónoka ma kijelentette, hogy nincs ob-
strukció. Ahogy mi ezt az ellenzéket ismer-
jük, kedvünk van az ellenkezőjét hinni. Tud 
niillik az ellenzéki szónokok olyan unalma 
san és olyan rőfhosszuan beszélnek, hogy ha 
nem is obstruálnak, de olyasfélét csinálnak. 
Lényegtelen kérdésekhez olyan komolyan 
hozzászólnak, hogy az avatlan összecsapja 
a kezét: —Is tenem, hát sarkalatos nagy 
kérdéseknél mit nem művelhet ez a ICIKÜS-
meretes ellenzék . . . Viszont mi már azt is 
tudjuk, ihogy nagy kérdésekhez ép az ellen 
ikező módon: kicsinyesen szólnak hozzá. Ta 
Ián mégis csak obstrukciónak kell nevezni te-
hát a parlamenti szereplésüket. Mindegy, az 
a fő, hogy bementek a t. Házba és készek is 
imét bebizonyítani, mennyi hasznát veszi ne-
kik a magyar parlamentizmus. 

A mai ülést 10 óra 10 perckor nyitotta 
meg Beöthy Pál elnök. Bejelentette, hogy a 
királyi a miniszterelnök utján megköszönte az 
országgyűlésnek a trónörököspár hulálu al-
kalmából kifejezett részvétét. Ezután áttértek 
a napirendre. 

Az illetékek felemeléséről szóló törvény-
javaslatot tárgyalták. Az ülés szónoka Tü-
dős János. 

— /A törvényjavaslat alapja — úgymond 
— az a cél, hogy az állam pénzügyi bevételei 
emelkedjenek. Ezáltal pedig elviselhetetlen, 
teher szakad a polgárságra. A törvényke-
zési közterlhekiben érvényesülnie Ikellene a 
progresszivitás igazi elvének. A törvényke-
zési tényezőkkel a javaslat mostohán báni'k. 
Kifogásolja a perbeli illetékek óriási emel-
kedését. Indokolatlannak tar t ja , hogy a .birói 
egyezség ítéleti illeték alá esik. A felebbvi-
teli eljárásban sérelmes az illetékek arány-
talan emelése. Nem fogadja el a javaslatot. 
(Élénk helyeslés a baloldalon.) 

A következő szónok Polónyi Dezső. 
— A kormánypárt i lapok már tegnap a 

vita második napján azt í r ták, — úgymond 
— hogy obstrukció van. Hát ha valahol in-
dokéit lenne az obstrulkció, ugy ennél a kér-
désnél, mely tömegérdeket sú j t , lehetne so-
kat beszélni. (Helyeslés a baloldalon.) 

Simoutsits elnök: Sümegi képviselő urat 
kérem, ne zavarja a szónokot. 

Polónyi Dezső: lEngern nem zavar. 
Sümegi Vilmos: Egy szót sean szóltam. 
Elnök: Sümegi képviselő ura t rendreuta-

sítom. 
Polónyi Dezső: Ugy tudom, ihoigy a rend-

reutasításnak csak alkkor van helye, ba a 
közbeszóló a szónokot zavarja. 

Elnök: Ezt én állapítom meg. Az elnök 
intézkedéseit kritizálni nem szabad. Sümegi 
képviselő urat másodszor is remdreiutasitom. 

Felkiáltások a haloldalon: U j fiu, Szász 
Pál tanítványa. 

Simontsits csönget a folyosón időző kép-
viselőiknek. A jobboldalt nagy tömegekben 
lepik el a betóduló képviselőik. Bejön Beöthy 
Pál is. 

Polónyi Dezső: Kerülni akar ja azt a lát-
szatot, mintha obstruálna. A javaslattól ki-
kiabál az állami bevételek fokozásának a 
szándéka. De miért éppen azt a rétegei súj t-
ja a miniszter, amely leginkább rászorul a 

Korzó-mozi 
nyári helyiségében. 
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Előleges jelentés 
5zo«tl>Jtonb Vasárnap 
julius 11-ái f j 12-íu 

Szenzációt keltő siker, 
falrengető kacagáh 
Uj kinemaszkecs. 

f herczegnő 
pongyolája. 

Bohózatos kinemaszkecs 5 felv. 
énekkel és tánccal. 

Szereplők: 

A hercegnő (csak filmen) 

M olnárAranka 
A herceg 

* 
* * 

Hinta Linka, primadonna 

Koppán Margit 
Zord Zuárd, detektiv-ezredes 

Horváth Kálmán 
Gyuszi Grom 

Gordlocz Vilma 
Lojzi, kutyamosó rendőr 

Újvári Lajos 
Rendező 

Kertész Mihály 

E l ő a d á s o k : 
Szombaton este 9 órakor. 
Vasárnap 5 és 9 órakor. 

Helyárak: Zsőlye 1-60 I. hely 1-20 II. hely 
80 fill. III. hely 50 fill. álló hely 60 fill. 

kíméletre? Miért nem adóztatják még 3 

nagybankokat? Ha olyan nagyon kell az n 
négy-öt millió, tessék megadóztatni a pénz-
intézeteket. Mindenütt a világon olcsó az 
igazságszolgáltatás, csak nálunk drágítják 
meg. Az állam valósággal utazik a l e l e t ek -
re. 

Kun Béla: Mit lehet várni a sóvitézek-

Polónyi Dezső: A túloldalról nincs fel-
szólalás. Mindennel gyorsan akarnak végez-
ni. 

Huszár Károly: Gyorstalpalás! 
Polónyi Dezső: Ezek nem törvények, ha-

nem kormányrendeletek. 
Barthos János: Tisza parancsára c s iná l -

ják! 
Polónyi Dezső: Ha a most hozott törvé-

nyeket nem ta r t j ák tiszteletben, a kormány 
magára vessen. A kormány utazik a milliók-
ra. Ad neki egy receptet, hogy a pénzt hon-
nan vegye. Ott vannak az u j bárók, az ud-
vari tanácsosok, a szeszbárók. 

Bari-has János: Mi maradna a púrtkasz-
szánakf 

Polónyi Dezső: Egy aradi választásból 
mennyi hasznot húzhatna az állaim! Miért 
mim csap le ezekre a pénzügyminiszter? 
Mért nem kérnek a spirituszbáréktől közcél-
ra egy milliót? 

Pla.tthy György: Miből élne «a munka-
párt? 

Polónyi Dezső: A pénzügyminiszter he-
lyéiben szégyellő volna az indokolás aláírá-
sát. Mert csupa valótlanságot tartalmaz. 

Farkas Pál a fejét rázza. 
Polónyi Dezső: Ezt egy szociológus ® 

konstatálhatja. 'Ebez nem kuli szaktudósának 
lenni. 

Farkas P á l : Én mégsem szóleik közbe. 
Mert az illeték terén — illetéktelen v a g y o k -

Polónyi Dezső: A pénzügyiminiszter jel-
szava az, liogy pénzt, péuzlt, pénzt! Ezért irta 
alá a lehetetlen indokolást. Ez nem illeték-
emelés, hanem közönséges adósróf. Részlete-
sen foglalkozik a javaslattal. 

Neon fogadja eh (Taps az ellenzéken.) 
Az elnök ezután háromnegyed kettőkor 

félórára felfüggesztette az ülést. A félórai 
ebédidő az ellenzéken méltatlankodás! kel-
tett. Máskor két óra volt az tíbédidő, ugy 

lát-
szik, ezzel is az ellenzéknek akartiak kelb" 
illetlenkedni, — mondották. 

Félháromkor ú j r a megnyitották az ülést-
Elsőnek Huszár Károly szólt hozzá a javas-
lathoz. Támadta a kormányt, a j a v a s l a t o t 

nem fogadja el. Barcsay Andor, .nagyatá^1 

Szabó Is tván és Preszly Elemér beszélj vaég-
Az ülés ihat óra előtt végződött. 

Vádol Szerbia! Belgrádból jelentik: A 

ihaladópárti Pravda mai cikke azt á-Witja* 
hogy Ausztria-Magyarország nem őszinte 
gyászolta Ferenc Ferdinánd főherceget. Csak 
a trónörököspár gyermekeinek a könny*1 

voltak igaziak, a többi mind krokodilkpny 
volt. Még a katholikusok és a mohamedá-
nok is csak a politikai előnyöket keresik. 

A Balkán azt irja, ihogy a trónörökös 
megöletése nek maga a monarchia az oka. É3 

meg akarták volna óvni a trónörököst a ka-
tasztrófától, visszatartották volna attól, h 
ép a szerb nemzeti ünnep napján lá togat 0 1 ' 
el Szerajevóba. A Balkán főmunkatárs3 ' 
Cicevaric, aki azelőtt anarkista volt, sai3 ' 
aláírásával megjelent cikkben azt irja 
trónörökösről, hogy nem a trónörökös s Z £ ' 
mélyét, hanem a trónörökösi méltóság vis*' 
lőjét gyászolták benne. Minthogy azonban 3 

megüresedett trónörökösi állást azonnal b e ' 
töltötték, nincs értelme annak, hogy a tt0'1 

örökösi címért gyászoljanak. 


