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Scitovszky claCk Malasití Qézát közbekiáltá-
sáért rendreutasítja. 

Bethlen: Elitélem azokat a sajtóbeli közlemé-
nyeket i s . . . 

A miniszterelnök hangja itt elvész a zajban. 
Egyes kiragadott szavakból azt lehet érteni, 
hogy azokat a sajtóközleményeket itéli el, ame-

lyek az elkövetett cse'ekményt dicsBitették. 
Felkiáltások a baloldalon: A Stádiumot önök 

tartják fenn! 
Bethlen eiu'án szünetet kér. Az elnök erre 

az Ölést felfüggeszti. 
Az ülés felfüggesztése után az egységes párt 

zajosass ünnepli Bethlent. 

Óriási FapScas és h w ü h 

meg Háromnegyedhárom órakor nyitolta 
Scitovszky Béla elnök újból az ülést. 

Az Qléiteremben csak nagyon kevesen van* 
nak. a képviselők a büffében ebédelnek. 

Bethlen: Egyes külföldi lapok hirei nem 
hagynak senkit sem szárazon országunkban, 
nem hagynak követ kövön. E külföldi lapje-
lentések legnagyobb része igen szomorú képet 
mutat. Nemzetünk becsülete és jóhirneve forog, 
kockán. 

— Hogy milyenek ezek a hirek, erre vonat-
kozólag idézni fogok főbb küifö di lapból. Az 
Arbeiter Zeitung január 8-iki száma budapesti 
kelettel a következő fantasztikus hirt közölte: 

— Az ellentétek Horthy és Bethlen közölt 
kiélesedtek. Bethlen ugylátssik felülkerekedett. 
Nádosy letartóztatása feörül isgafott viaikozás 
volt Belhl«n és Horthy körött. Bethlen kezes-
kedett a kormányzónak, hogy abban az eset-
ben, ha Nádosyt letartóztathatja, egyik lap 
sem fogja belekeverni Horthy nevét a frank-
ügybe Ha kei, ezt lapbetiltások árán is ke-
resztüiviszi. Ez az érv hatolt. 

— Az osztrák hatóságok — irja tovább az 
Arbeiier Zeitung — a magyar királyi testőrség 
palotájában házkutatást tartoltak, de egy nappal 
'előbb Horthy kitömi irodájából egy magas-
rangu katonatiszt érkezett Bécsbe, bogy a kom-
promittáló enpgot eltüntesse. Mindebből egy 
betű sem igaz. 

Bethlen István gróf: Most $ Mattn-aek egy 
cikkét fogom ismertetni. A cime a következő: 
Bethlen lemondott, de a kormányzó nem fo-
gadta el lemonodsát. A második cime: Albrecht 
főherceg érdekében történt a frankhamisítás, a 
kormányzó környezete és Magasházy is be van-
nak keverve. 

Felkiáltások a szocialistáknál: Ezt mások is 
mondták. 

Bethlen István gróf miniszterelnök : Ennél 
többet és ennél súlyosabbat igazán nem lehet 
iini. A Petit Jturnal azt irja, hogy a frank-
hamisítás fénye a Magyarországon mutatkozó 
revántpoii ikára vall. Minden elégtételt meg 
kell adni Franciaország számára, írja ez a lap. 
A Homme Libre erélyes vizsgálatot és kárpót-
lást követel. A Matin pedig egyenesen a kor-
mányzó politikai bünrészességéről ir. 

Farkas István : Igaz ! 
A jobboldalon és a középen a képviselők fel-

ugrálnak, Tomboló lárma tölti meg ismét a 
termet. A Jobboldali képviselők öklüket rásva 
kiabálnak Farkas István felé. 

Szabóky Jenő: Gazember I 
Az elnök: Fclhivom Farkas képviselő urat, 

bogy ezt a kifejezését kire értette? 
Farkas István: A kormányrendszerrel 
Felkiáltások a jobboldalon: Hazudik 1 
(Óriási és egyre fokozódó nagy zaj.) 
Zsilinszky Endre: Gázembr! 
Klárik Ferenc: Parlamenti bizottságot kérünk 1 
Horváth Zoltán: Nem alkaimts ez a pillanat 

a kormányzó melletti tüntetésre. 
Az elnök a gyorsirói Jegyzeteket magihoz 

kéri, hogy megaliapit hassa a tényállást. 
Bethlen István ezután folytatta a külföldi 

sajtó cikkeinek ismertetését, amelyek arról szól-
nak, bogy Bethlen és Horthy között ellentétek 
vannak, hogy a frankhamisítást ügyben Bartha 
Richárd, Prónay György, Fáy Zoltán és Pod-
maniczky Endre báró is kompromittálva van-
nak, akikkel különben a kormány is egyetért. 

— Tessék intézkedni, hogy ilyen cikkek ne 
jelenhessenek meg — szólnak közbe a bal-
oldalon. 

— Tegyék ezt azok az urak — válaszol a 
miniszterelnök —, akiknek összekötfe'éseik van-
nak a külföldi sajtónál ós tegyék lehetővé, 
bogy ilyen hazug hirek ne jelenhessenek meg 1 

Valaki valamit kiált a szociálisak padsorai-
ból, hogy mit, nem lehetett érteni a mind 
inkább növekvő zajban, csak Peidl Gyula 
hangja harsog ki a nagy zűrzavarból, amint a 
miniszterelnök felé kiált: 

— Szemtelen rágalmazó! 
Peidí kö b.'k á'tasára óriási vihar för ki, a 

képviselők felugrálnak hehükről és az egy-
éges párt tagjai fenyegetően közelednek Peidl 

felé, már-már azt hinni, hogy a képviselők é s  

az egységes pirt higöadtabb elemei közbevetik 
magukat és visszaterelik a fenyegető kép-
viselőket. 

Bethlen maga csittitja a hangos képviselő-
ket és már ugy latszik, hogy minden felborul. 
A szociálisak felállva várjak a jobboldal fenye-
gető közeled *sét. 

A zajt félóra múlva sikerül Bethlennek és az 
elnöknek lecsillapítani, mikor is az einök meg-
kérdi Peidltől, hogy kire értette előbb használt 
kifejezését. 

Peidl erre újból harsány hangon kiált: 
— A miniszterelnökre! 
A vihar erre ujult erővel tör ki, mire az 

elnök az ülést felfüggeszti. 
Az elnök rendreutastotta Peidll, majd a Hás 

mentelmi bizottsága elé utasltfa. 
A miniszterelnök állandó zajban tovább olvassa 

az ujságközleményt, amelyben arról van szó, 
hogy Gömbös Gyula elutazott a fővárosból, 
hogy lázadást készítsen elő. A cikk minden 
részét nem lehet megérteni a nagy zaj miatt. 

Bethlen István: Az a rendszer, amelyei a 
kormány képvisel, nemze i alapon álló rendszer 
és ba voltik a Jogrendnek hiányai, azt hiába 
keresik a kormány becsületes szándékának irá-
nyában. Rígen él a nemzet lelkében a félelem 
és a gyftlöiet a forrtdalo alól. 

As álltndó nagy zajban újra elvész a mi-
niszterelnök hangja. 

Bethlen István: Egy nemzet sem helyezked-
hetek arra az alipra, hogy összeesküvésekkel 
változtasson ezen a helyzeten, de nekünk csak 
egy köteletségünk lehet, bogy ezt a jogrendet, 
amelyet igazságtalannak tirtunk, fokról-fokra az 

igazság eaifeözeival megfelelően megváltoztas-
suk. A külföldön az eset kapcsán rosszinduls-
iulag is beállították ezt az ügyet és azt akarják 
kimutatni, hogy es az ország romiolt él balkáni 
színvonalon v«n . . . 

Zalos felkiáltások a baloldalon: Erről lehet 
beszélni! 

Bethlen: Ki kell irtani az álhazafiságnak 
ezeket a tüneteit. Fogjunk Össte e pillanatban, 
amibor a nemzet becsülelének megvédéséről 
van szó. Még esak egyet kell bejelentenem: 
Ha a frankhamisitási ügy teljes egészében fel 
lesz derítve, ujabb jelentést teszek a Háznak. 

A miniszterelnök ezzel b fejezte beszédét. A 
jobboldalon és a középen percekig éljenez ék a 
minis* erelnököt. Az ellenzék kórusban ki Htja 
Bethlen István felé: Lemondani! 

általános csönd, 

általános részvétlenség 

Népjóléti tárca -
Kisebb szünet ulán 

közben azután hozzáfogtak a ful*jdonképeni 
napirendhez, a népjóléti tárca vitájához. 

Bethlen nincs bent a teremben, Peidllel és 
Vázsonyival tanácskozik. 

Fábián Béla és Petrovácz Gyula szó'alnak 
fel röviden 9 tárgyhoz. Kiss Menyhárt, Frühwlrlh 
Mátyás és Soly Endre felszólalása után a vitát az 
e'nök berekeszti, de mivel Bethlen még mindig 
tárgyalt Scitovszkyval, Vázsonyival és Peidliel 
a kiküldendő parlamenti bizottságról és időt 
akart nyerni, Vuss Józsefnek adja át a szót, 
aki reflektált a vita során elhangzottakra. 

Aiig kezdett azonban beszélni a népjóléti 
miniszter, ufból kitört a lárma. 

Vass József ugyanis sajnálkozásának adóit 
kifejezés;, hogy a frankügy tárgyalása miatt 
megrövidült a népjóléti tárca költségvetésének 
vitáta. 

Esztergályos János: Ne tetszett volna frankot 
hamisítani! 

Huszár Károly alelnök ezután elparentálta 
Blshí Lujzát M;jd megtette napirendi Javasla-
tát, amely szerint a nemzetgyűlés legközelebbi 
ülése szerdán lesz és azon folytatják a költ-
ségvetés vitájának tárgyalását. 

Peyer Károly ezzel szemben ast javasolja, 
hogy a holnapi ülésen a frankhamisítás poli-
tikai vonatkozásainak kivizsgálására kikü dodő 
25 tagú parlamenti bizottság kérdésével fog-
lalkozzék a Ház. (Zajos e lentmondások a jobb-
oldalon is a közepén ) Nevetségesnek tartja 
azt a javaslatot, hogy olyan bizottság kü des-
sék ki, ame y csak a jogerős ítélet után tekint 
het be az iramokba. Mindenkinek foga van tudat, 
hogy kik voltak ebben az ügyben részesek, 
meri ez nem az első ügy, volt egy szokot-
hamisitás is, 

— Tisz'ázandónak tarlja, hogy volt lehetséges, 
hogy a belügyminiszter hónapokig Nádosy fő-
kapitány mellett dolgozott, még sem volt tud> 
mása semmiről, továbbá, hogy a térképészeti 
intézet tisztviselői, akiket tudomása szerint 

Parlamenti bizottságot! 
Zadravecz püspök titoktartásra esketett fel. 
kinek a rendelkezésére vállalkoztak a frank-
hamisításra, végül, hagy lehet az, hogy a tér-
képészeti intézet ilyen kalandos tervnek meg-
nyitotta kapuit. 

Szakáts József, Hegymegi Kiss Pál és Szabó 
Sándor napirendi felszólalása után Bethlen 
István gróf miniszterelnök szólalt fel. 

Elvileg nincs ellene a parlamenti vizsgáló-
bizottság kikü désánek abnól a célbői, hogy a 
frankügy politikai oldalit felderítse, nem tud 
azonban hozzájárulni ahhoz, hogy ugyanabban 
a bűnügyben parallel eHárást folytassanak a 
bíróságnál és a bizottságnál is. Ha a jogkört 
meg tudjuk állapítani, semmi akadálya annak, 
hogy ez a bizottság kiküldessék. 

„Mondjon le Nádosy ba r á t j a . " 
Nagy Vince szólalt feí ezután személyes kér-

désben. A miniszterelnök mai besiéde közben, 
amikor leszögezte, hogy a miniszterelnökség 
rosszhiszeműen valótlan jelentést adoti ki a 
frankhamisitás ügyéről, azt kiáltotta féléje, hogy 
rágalmazó. Kénytelen a következő konkrétumo-
kat kijelenteni: 

— A MTI Január 10-én kiadott hivatafos Je-
lentésében beismeri, bogy december 21-én ér-
kezett meg Budapestre a frankhamisitás ügyé-
ben az amszterdami rendőrség átirata, amey 
szerint a letartóztatottak azt állították, bogy 
Nádosy is tudott az ügyről. Eien hivatalos je-
lentéssel szemben Január 3*án azt jelentette a 
MTI, bogy a belügyminiszter és Nádosy között 
semmiféle ellentét nincsen, mig másnap már 
közölte a MTI a főkapitány felfüggesztéséről 
szóló hirt. 

Rassoy: Ez komoly adat, ez nem Rába 1 
Rakovszky belügyminiszter az ellenzék állandó 

iármá|a közoen védekezni akar, d j egyetlen 
szavát sem lehet érteni. 

— Mondjon le Nádosy barátja 1 Pfuj! Pfuj\ 
— kiállják feléje. 

A miniszter percekig szótlanul áll, máf-már 
ugy látszik, bogy nem tudja elmondani beszé-
dé*. Vígül a nagy lármában mégis be izélni 
kezd. Öyasmit mond, ho<?y az amszterdami 
távirat alapján, ameljben Nídosyra hivatkoz-

tak, azonnal intézkedett, hogy Nádosy beavat-
kozása nélkül folyassák le a nyomozást. 

A rettenetes fülsiketítő lármában Huszár Ká-
roly elnök nem tud rendet teremteni és kije-
lenti, hogy kényfelen lesz ismét felfüggeszteni 
az ülést. 

— Helyes! helyest — kiállják a baloldalon, 
legalább lesz idefe addig megint lemondáséi a 
belügyminiszternek. 

— Arról bestéjén, hogy miért meni Nádosy-
val aulón Wiadisctypaetzhez I 

— Sajtóhótsér, mondjon le I — kiáltja fe-
léje az ellenzék. 

— Megtettem kötelességemet — hangzik a 
b lűgyminisiter ajkáról, ml megesküdünk a 
hivatalos titoktartásra, mire a baloldal belekap: 

— Persze Zidravccinek I 
Végül is a belügyminiszter azzal fll le, bogy 

beismeri, bogy azért állították, bogy Nádosyt 
betegség ctmén szabadságolták, mert akkor 
még nem volt elegendő döntőbizonyiték ellene. 

Györki Imre szólalt fel még személyes kér-
désber, majd Patocsi Dénes, Rupert Rezső és 
iimét Györki beszélt, majd az ülés háromne-
gyed 10 órakor végei ért. 

A DÉLMAOYARORSZÁG jegyirodájában 
egész nap válthat színházjegyet. Telefon-
rendelésre a lakására .szállítja. Telefon 306. 


