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A tanyai Iskolák fejlesztéséről szóló javaslatot 
tárgyalta a nemzetgyűlés* 

Vihar volt iámét a belügyminiszter beszéde alatt. 

Budapest, február 1 1 . A nemzetgyűlés mai Ali-
sét 11 úra előtt néhány perccel nyitotta meg Sci-
tevszky Béla elnök. 

Az elnöki előterie8ztések után bemutatja a Ház-
nak a frankhamisítást ügyben kiküldött parla-
menti bizottság elnökének átiratát, amelyben arról 
értesiti, bogy valamelyik képviselő a páriái Matin, 
valamint a bécsi Abend cimű napilapok február 
S iki számában megjelent közleménnyel kapcsolat-
ban c titkos jellegű bizottsági tárgyalások tekin-
tetében fennálló titoktartási kötelezettséget meg-
szegte. Minthogy a bizottság a gyanú kérdését 
maga is tisztázni óhajtja, a bizottság elnöke átira-
tában arra kéri az elnökséget, hogy az ügyben 
Indítsa meg az eljárást; erre vonatkozóan tegyen 
javaslatot a nemzetgyűlésnek. Elnök a házszabá-
lyok értelmében azt javasolja a nemzetgyűlésnek, 
hogy utasítsa a mentelmi bizottságot az űgy meg-
vizsgálására. A nemzetgyűlés az elnök javaslatát 
elfogadja. 

Az elnök ezután rendreutasítja Farkas Istvánt, 
aki a keddi ülésen Olaszország belügyi viszo 
nyatt emlitetie olymódon, amely a parlamenti 
nemzetközi illemet sérti. (Nagy zaj.) 

Majd Rakovszky Iván belügyminiszter szólal 
HeU (A szocialistáknál kórusban kiáltják a belügy-
miniszter felé: Mondjon lei Mondjon lei 

Esztergályos: Most fogja a belügyminiszter ur 
bejelenteni a lemondását. 

Rakovsz&y belügyminiszter: Tegnap Hegymegi 
Kiss Pál Vázsonyi Vilmos mentelmi jogának meg-
sértéséi jelentette be. Azt mondotta a képviselő ur, 
kegy a belügyminiszter súlyos mulasztásokkal és 
hibákkal megvádolva állott a parlamenti bizottság 
előtt. Én nem vádlottként, hanem mint tanú jelen-
tem meg a bizottság előtt. (Nagy zaj a szociál-
demokratáknál) 

Esztergályos: Még lehet vádlott 
Rakovszky belügyminiszter: A közvélemény és 

a nemzetgyűlés lesz hivatva Ítéletet mondani, ha 
majd az egész anyag nyilvánosságra kerül. Tiszta 
lelkiismerettel állok ez elé a biró elé. Azt mondja 
továbbá a képviselő ur: „Ez a védelem bizonyára 
olyan hamis lesz, mint azok az útlevelek, ame-
lyekkel a frankhamisi'ók külföldre utaztak." Az 
egész ország polgárságát hivom magam mellé 
tanúbizonyságul. Kérdem, bogy négy esztendővel 
ezelőtt, amikor ezt a helyet elfoglaltam, milyenek 
voltak az ország közállapotai. 

Fcyer: Az ön minisztersége alatt voltak a me-
rényletek I 

Esztergályos: A csongrádi bombákról beszéljen. 
Rakovszky belügyminiszter: Miniszterségem első 

Idejében igazoltatták az embereket és merénylete-
ket követtek el. Hosszú, szívós munkával azonban 
sikerült a rendet helyreállítani és ha az ujabb po-
étikai zavarok ezt a helyzetet fel nem dúlják, akkor 
ez a rend végleges lett volna. Az ország polgár-
sága igazolhatja, hogy és az egyének megvédése 
érdekében megtettem a kötelességemet. 

Hegymegi-Kise Pál személyes kérdésben szólal 
fel: A belügyminiszter szerepének tisztázására a 
parlamenti bizottság hivatott. Hangsúlyozza, hogy 
i a frankhamisítást ügyben az igazságot akarja 
kideríteni. 

Gaál Oaszion félreértett szavainak megmagya-
rázása céljából bejelenti, hogy tegnap, Interpellá-
ciója előterjesztése során téves adattal állott elő; 
ezt kötelességének tartja helyreigazítani. 

Azután áttért a Ház a napirendre: a mezőgaz-
dasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák léte-
sítéséről és fenntartásáról szóló törvényfavaslat 
tárgyalására, amelyet Maday Gyula előadó ismer-
tetett. Rámutatva arra, hogy a mezőgazdasági 
lakosság beiskolázása mennyire elsőrendű nemzeti 
feladat. Kéri a javaslat elfogadását. 

KlebeCsbergKunógrót kultuszminiszter: Reméli, 
hogy a javaslattal szemben, amely a magyar gyer-
mekek érdekeit szolgálja, belátást, nyugalmat és 
pártatlanságot tanúsít a nemzetgyűlés. A népszö-
vetségi főbiztos a folyó költségvetési évre junius 
1-éig a már megállapított kereteken belül kétmillió 
aranykoronával nagyobb összeget bocsátolt tárcája 
rendelkezésére. Az ezután következő három költ-
ségvetési évben a pénzügyminiszterrel és a főbiz-
tossal történt megállapodás értelmében a beruhá-
zásokból ts tízmillió aranykoronát fordít az állam 
népiskolák létesítésére. 1930 lg 83800 tanterem és 
1800 tanítói lakás épül. Az építkezések egy része 
már folyamatban van. 1928 lunlusáig 1358 tan-
terem is 660 tanítói lakás épül fel Nem a nemzet 
van az iskoláért, hanem az iskola a nemzetért. 
Nem zárkózik el a városok helyes Iskoláztatásától 
sem. A kulturtárca mai helyzetében tényleg hon-
védelmi tárca. A javaslat elfogadását kéri. 

Cserty József főleg a tanítók súlyos anyagi 

_ ínyes 
Határozati javaslatot terjeszt elő, melyben azt kéri, 
hogy a községi és a felekezeti tanítók helyzetét 

rendezzék, ugy hogy ez az állami tanítókéval 
mindenben egyenlő legyen. 

Lovász János örömmel üdvözli a javaslatot, 
mert ugy latja, hogy a javaslat módot nyújt arra, 
hogy kiemeljék a fOldmives népet abból az el-
hagyatottságból, amelyben évtizedeken át volt 
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Rotbensteln Mór: Szükségesnek tartja agy a 
falusi, mint a városi Iskolák fejlesztését. A kormány 
iránt azonban bizalmatlan és ezért a javaslatot 
nem fogadja el. 

Elnök az ülést öt percre {elfüggeszti. 
Szünet után elnök az ülést njbúl megnyitja és 

kisorsolja Varga Gábor összeférhetetlenségi ügyében 
az Ítélő bizottságot. Ezután az elnök napirendi 
indítványt tett, melyet a Ház hozzászólás nélkül 
elfogadott. 

Az ülés a jegyzőkönyv hitelesítése után két 
órakor ért véget. 

A Bécsben letartóztatott pénzhamisítókat 
nem magyar közbenjárásra bocsájtották 

szabadon. 
(Budapettt tudósítónk telejoajelentése.) A bécsi 

Abend azt a vádat közölte, hogy a Bécsben el-
fogott magyar pénz* és hitcllevélbamisltók sza-
badonbocsátása érdekében magyar közbenjárás 
történt és hogy az üiyben német politikusok 
is kőiben jártak. Ezügyben interpelláltak a bécsi 
parlamentben Rtsler képvise ő és társai. 

Wcber alkancellár ma írásban idolt válasz) 
Risler képviselőnek és társainak a Mészáros és 
társai ellen nyilvános hitellevelek hamisítás® 
miatt inditott büntetőeljárás megszüntetése tár-
gyában beadoll interpellációjára. A válasz szerion 
a tulajdonképpeni hamisítók WotUtz Vilmos és 
társai az agy felderítésekor már elhagyták 

Ausztriát. Az Ausztriában letartóztatott KM*, 
Mészáros, Győrfi, Somogyi és Petrovácz négy 
havi letartóztatás után kérvényt nyújtottak be 
az igazsfgOgyminisztériumba és a büntető 
eljárásnak kegyelmi ulon való megszüntetését 
kértéi. Az ügyészség pártolta est a kérelmet. 
A vád sikere különben is kétségesnek látszott. 

Megáilapiija a válasz, hogy a magyar kor-
mány résztől a vádlottak javára közbenjárás 
nem történt, továbbá, hogy a vizsgálat ered-
ménye szerint cseh állampolgárok és különösen 
német politikusok az ügyben érintve semmiképp 
sem voltak. 

Nincsics szerb külügyminiszter vádja 
és hivatalos magyar cáfolat egy állítólag Szegeden 

történt dinárhamisitásról. 
Nincsics jugoszláv külügyminiszter a kisántánt 

temesvári konferenciája után hosszabb nyilatko-
zatot tett a sajtó képviselőinek. Többek között azt 
a kijelentést tette, hogy Magyarországon 1920 ban 
dinárbankjegyeket hamisítottak és ez ügyben 
a vizsgálat lefolytatását a magyar hatóság meg 
akadályozta. A miniszter szerint a nyomozás 
annak idején ugyanazon nyomokra vezetett, mint 
amelyek most a frankhamisítást üggyel kapcsolat-
ban nyilvánosságra kerültek. 

A nyilatkozattal szemben illetékes helyen a 
következőket jelentették ki: 

— A Magyarországon, közelebbről Szegeden 
1920-ban forgalomba került egyes hamis dlnáros 
bankjegyek ügyében az SHS állam budapesti 
követe február 8 án jegyzékben kért tájékoztatást 
a magyar külügyminisztériumtól az annak idején 
folyamatba tett hatósági eljárás eredményéről. Az 
SHS kormány Írásbeli jegyzéke, szemben a külügy-
miniszter kijelentéseivei, nem állítja azt, mintha a 
dinárbankjegyeket Magyarországon hamisították 

volna, valamint azt sem, mintha akkor a nyomozás 
során íelderitett nyomok a frankhamisításban szereplő 
személyekhez vezeUek volna. Nevezetesen a jegy-
zékben felsorolt nevek között egy sincs, akiknek 
a frankhamisítás ügyében bárminő részük volna. 
Az 1920. évben megindult hatósági eljárás rész-
leteinek teljes felderítése folyamatban van. Már 
most megállapítható azonban, hogy a szóbanlevő 
ügyben nemcsak rendőri nyomozás, hanem azt 
követően birói eljárás indult meg, de ennek során 
a vizsgálati fogságba helyezett, illetve gyanúsított 
személyek ellen a szegedi törvényszék vizsgáló-
bírója az eljárást végzéslleg beszüntette. 

Ki keil emelni, hogy az SHS kormány a szóban-
levö ügy iránt a magyar külügyminisztériumnál 
mindezideig egyáltalán nem érdeklődött, noha az 
eljárás során lefoglalt 27 darab hamis dinárbank-
jegyet az eljárás végleges beszüntetése utáa és e 
tények közlése mellett a belgrádi nemzeti bankhoz 
való eljuttatás végett a fennálló szokásoknak meg-
felelően az SHS kormánynak diplomáciai nton 
megküláték. (MTI.) 

A kamarai választások ügyének 
tárgyalásához sürgősen hozzáfog 

az Ipartestület elöl járósága. 
Amikor a kereskedelmi miniszter iz ipar-

kamarai választásokat kiírta, a Szegedi Keres-
kedők Szövetségén kívül esik az Ipsrtestfliet 
egyes szakosztályi! foglalkoztak a választás 
ügyével, anélkül, hogy az Ipartestület elöljáró-
sága nipirendre tűzte volna a mgyfontosságu 
kérdés tárgyalását. Legutóbb a cipészek szak-
osztálya foglalkozott a kamarai választások 
ügyével és olyan vélemény is elhangzott, hogy 
„az elöljáróság taktikai hallgatása ellenire is 
állandóan napirenden fogják tartani a kérdést 

A cipészkszako8ztály megmozdulása után az 
Ipartestület elöljárósága ts noplrendre tűzte a 

kamarai választások ügyét. A legutóbbi elöl-
járósági ülésen az Ipartestület belső adminisz-
trációs ügyeinek letárgyslása uián indítvány 
alakjában hangzott el először a kamarai válasz-
tások kérdésr. 

Az Ipartestület elöljáróságaJGodf József, Ker-
tész József, Gombos István és Kiss Géza fel-
szólalásai uián elhatározta, hogy sürgősen tár-
gyalás alá veszi a kamarai választások kérdé-
sét. E célból elhatározták, hogy felszólítják az 
egyes szakosztályokat : küldjék ki kebelükből a 
bizottsági tagokat, akik néhány nap múlva meg-
kezdik kandidálási munkájukat. 

A paprikapiac válsága miatt 
kényszeregyezséget kért a Bokor Manó cég. 

Negyven százalékot ajánlott fal a hitelezőknek. 

Tegnapelőtt részletesen beszámolt arról a 
Dilmagyarország, hogy egy uj gazdasági vál 
ság pusztító hulláma érte el Szegedet s a leg-
utolsó időben a kényszeregyezségek száma 
ismét nagy emelkedést mutat az előző hónapok-
kal szemben; alig van nap, hogy négy-öt 
ismertebb cég vagy vállalat ne kérné a kény-
szeregyezség megindítását. A mai napon ez a 
jelenség csak tovább folytatódott és az ujabb 
kényszercgyezségek közül kiemtlktdik a Bokor 
Manó-cég egyeüégl kérelme. Ebből az ügyből 

is látszik, hogy a válság ismét itt kísért a 
szegedi kereskedelmi élet fölött, amikor egyez-
séget kell kérnie egy olyan vállalatnak, amely 
fiatalsága ellenére is életképesnek bizonyult, 
amikor a gazdasági helyzet is életképes volt 

Bokor Manó már régebbi idő óta dorgezik 
a paprikapiacon, ahol elsőrangú szakembernek 
ismerték. Amikor önállósította magái, mínckut 
tisztában volt azzal, bogy n i életképes 
lesz. Igy is volt mindezideig. Bokor MaaA 
nagy összeköttetésekre tett szert, (kktMra 


