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járnak és munkásnak s akik eddig a magassá-
gig fel tudtak emelkedni, azokat nem fürészel-
heti szét egymástól se hatalmi vetélkedés, se 
személyi tekintet. 

Ebből a választási harcból is magunkkal 
vihetjük a jól végzett munka tudatát s a 
győzelemhez segitő tanulságokat. Nekünk nem 

sürgős az állások és tisztségek elfoglalása, m i 

nem az elfoglalt tisztségek számával mérjük a 
győzelmet. A mi szemünkben a két front ost-
roma közben leadott 554 polgári iparos-sza-
vazat az igazi, a váratlanul nagyarányú győ-
zelem. A pozíciók elfoglalása nem sürgős. Mi 
várhatunk. »Az idők malma nekünk őröl.« 

papiroson adja meg a nyomozásnak eredményét, 
kék és sárga papiroson azért, nehogy a pénz-
ügyigazgatóság referenseinek figyelmét elkerüljék 
ezek a nyomozási adatok. De példákat és tudok 
felhozni ennek az adatgyűjtő osztálynak a műkö-
déséről. 

X. Y. személyi ad;itai (olvassa): eetélyeket ad, 
sokat költ, barátnőt tart. (Viharos derültség az 
egész Házban.) 

— Felhívom a közvélemény figyelmét arra, hogy 

akihez szép nők járnak, annak az lesz a 
sorsa, hogy felemelik az adóját. 

Fábián Béla: Az egyenesadó emelése először 
vidéken történt. Egyes vidékeken ÍM százalékos 
emelések voltak. A forgalmi adónál megállapították, 
hogy a behajtók százalékot kapnak. De már nem-
csak a forgalmi adónál fizetnek ilyen százalékot, 
hanem az egyenesadóknál is. 

Nagy felzúdulás a Ház minden oldalán. 
Fábián Béla: Még a községi jegyzők is kapnak 

jutalékot, még pedig kétféle arányban, aszerint, 
hogy behajlották-e az előirt összegeket, vagy több 
adó folyt-e be. Állítom, hogy a kisgazdák is kény-
telenek bankkölcsönt felvenni, hogy adót tudjanak 
fizetni. (Nagy helyeslés a Ház minden oldalán.) 

Fábián Béla: Budapesten két hónap alatt 39.924 
esetbeu rendeltek el zálogolást. Pest környékén, 
Pesterzsébeten 30.000 adóvégrehajtás volt. Ez azt 
jelenti, hogy 

minden adóalanyi négyszer végrehajtottak. 

De nem elég az árverés sem, igen sok esetben 
értesitik, hogy iparjogukat vonják meg. 

Gál Jenő: Egészen oroszos minta. 
Fábián Béla felmutat egy orvosi bizonyítványt, 

amelyben egy orvos kéri vissza egy kisiparos 
lefoglalt és elszállított díványát, amelyet "égcső-
hurutban súlyosan megbetegedett gyermeke alól 
villek el. (Nagy mozgás a Házban.) 

Sándor Pál (a jobboldal felé): Ez az önök kor-
mánya! 

Fábián Béla: És mindez törvény ellenére törté-
nik. Ez a helyzet Magyarországon akkor, amikor 
óriási pénzügyi feleslegek vannak. A miniszter 
kijelentette, hogy nem türi az adóemeléseket, ezzel 
szemben végig 

az egész országban ugy járnak az adó-
végrehajtók, mintha fcufva korbács tenne 

a kezükben. 

Határozati javaslatot nyújt be. Mondja ki a kép-
viselőház, hogy az óriási költségvetési fölöslegek 
következtében nem tartja megengedhetőnek az adó-
emelést, az adóemelési hadjárat megszüntetését 
kívánja és a már eddig megtörtént adóemelések 
vétessenek revízió alá. . 

Szabó István: Meglehetősen éles hangon bírálja 
az adópolitikát, megemlíti, hogy a kisiparosoknak 
már-már le kell tenniftk a szerszámot, mert nem 
bírják a forgalmi és egyéb adókat 

Esztergályos János a pénzügyi politikát teszi 
felelőssé azért a gazdasági romlásért, amelyet a 
csődök és kényszeregyességek nagy száma jelent. 
Hosszasan foglalkozik az adórendszerrel és meg-
állapítja, hogy 

a magyar adózó állami és községi adóne-
mekben 41 féle adót fizet 

E terhek alatt az egész gazdasági élet roskadozik, 
a kisipar pedig javarészt elpusztult. Határozati 
javaslatban kéri az olcsóbb minőségű dohány árá-
nak leszállítását 

Szilágyi Lajos az állami altisztek anyagi sérel-
meit tette szóvá s kérte a kormányt, állapítson 
meg az állami altisztek részére bizonyos létmi-
nimumot 

A Ház a pénzügyi tárca költségvetését erutáu 
általánosságban elfogadta. 

Az ülés este 6 óra után ert véget. 

ffothermere 
a szegedi egyetem díszdoktora 

Budapest, május 15. A kormányzó a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megen-
gedte, hogy Rothermcrc Harold Sidney Harms-
worth visoountot Magyarország ügyének felkaro-
lása, a magyar kérdésnek a nemzetközi érdeklődés 
homlokterébe állítása és igy végeredményben az 
általános emberi igazság szolgálata terén szerzett 
immár történelmi jelentőségű érdemei elismeréséül 
a Férene József Tudományegyetem tanácsa a jog-
tudományok tiszteletbeli dob torává felavathassa és 
részére a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgál-
tathassa. 
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Mobile tábornok kedden délután 
elindult asz Essaki Sarkra 

(Budapesti tudónlónk telefonjelentése.) 1 óra 20 perckor startolt az Itáliával az Északi 
1\ingsbayból jelentik: Nobile tábornok a ked- j Sarkra. 
vező időjárásra való tekintettel ma délután 1 

Borzalmas kettős szerencsétlenség 
a makó szegedi személyvonatnál 

Kedden éjszaka a személyvonat összeroncsolta a makói 
postakocsist és levágta a postás kezét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-

den éjszaka félórás késéssel futott be Sze-
ged-állomásra a mezőhegyes—makói személy-
vonat. A szokatlan késést egy megdöbbents 
szerencsétlenség idézte elő, amely a makói pá . 

iyaudvaron játszódott le féltizenegy órakor. 
A mezőhegyest személyvonat postát is visz 

magával és szokás szerint a makói postahiva-
talból kimentek a mozgóposta elé Kiss And-

rás postás és Vig János postakocsis. Ugy lát-
szik, hogy a két postás gyorsan cl akarta vé-
gezni munkáját, hogy mielőbb hazatérhessen. 
Amikor befutott a vonat a makói pályaud-
varra, Vig János meg sem várta, mig a ko-
csik megállanak, hanem azonnal odaugrott a 
morgópostához és fel akarta rántani a kocsi 

ajtaját. Ebben a pil lanatban Vig elvágódott és 
a még mozgásban levő vonat kerekei alá ke-
rült, amelyek borzalmasan összeroncsolták a 
szerencsétlen embert Kiss András is súlyosan 

megsérült, mert amikor látta, hogy Vig elvá-
gódik, utánakapott, de ö is elesett és a vonat 
a kezét vágta el, valamint súlyos zuzóáásokat 
szenvedett a lábán. 

A szerencsétlenség színhelyére dr. Diósszi-
lágyi Sámuel főorvos sietett ki, aki még élet-
ben találta Vig Jánost, azonban felépüléséhez 
semmi remény sincsen. Kiss Andrást dr. Diós-

szilágyi részesítette első segélyben, majd a 
szerencsétlenség két áldozatát a makói kór-
házba szállították. A vizsgálat még az éjszaka 
folyamán megindult 

S/re sem ann betegsége 
,Esefleges kaiasxírófa a világbéke sxemponífá&ói belát&aiai-

lan k ö D e / k f i m é n y e k k e l Járna", — Irfák Várlsban 

( B u d a p e s t i t u d ó s i l ó n k t e l e f o n j e l e n -
tése.) Berlinből jelentik: Stresemann külügymi-
niszter állapotában ma délelőtt folyamán üémi ja-
vulás állott be, amennyiben a láz tovább csök-
kent. Az orvosok azonban számolnak azzal, hogy a 
beteg hőmérséklete ismét emelkedni fog. A mi-
niszter ma sem vett táplálékot magához. A beteg-
ség által előidézett szívgyengeség — a déli órák-
ban elterjedt rémhírekkel ellentétben — nem fo-
kozódott. A kezelő orvosok azon vannak, hogy 
tompítsák a fájdalmakat és ismét normális mű-
ködésbe hozzák a veséket. 

Párisból jelentik: A párisi-sajtó a legnagyobb 
érdeklődéssel kiséri Stresemann betegségének le-
folyását. A lapok a legkülönbözőbb kommentárokat 
közlik a betegség okairól és némely lap azt is 
írja, hogy a német külügyminiszter hastífuszt ka-
pott. Az összes lapok pártkülönbség nélkül a 
legnagyobb részvét hangján irnak és megemlítik, 
hogy ha esetleges katasztrófa, vagy Stresemannak 
a politikai élettől való visszavonulása következne 
be, az a világbéke szempontjából beláthatatlan 
következményekkel járna. 

Az elleniek erélyesen támadta a kormány! 
a lehetetlen adórendszer miatt 

„Akihez szép nők Járnak, annak felemelik az adójéí" 

Budapest, május 15. A képviselőház mai ülé-
sén a pénzügyi tárca költségvetését tárgyalták. 

Temcsváry Imre előadó ismertette a költség-
vetést. 

Az általános vita első szónoka Ka bók Lajos. 
Mikor szólásra emelkedik. Szilágyi Lajos az elnök 
felé kiált: * 

— Hol van a miniszter? 
Felkiáltások a szocialistáknál: Minisztert kérünk! 
Jánossy Gábor: A miniszter ur adókönnyítésen 

dolgozik! 
Esztergályos János (Jáuossv felé): A hét legjobb 

vicce ez, képviselő ur! 
Ezután Kabók Lajos megkezdi beszédét és ag-

godalmát fejezi ki a tárca költségvetésével szem-
ben, mert ugy látja, hogy az idén 

igazságtalan adórendszer alapján szerkesz-
tették meg a költségvetést. 

Országszerte ipari és kereskedelmi pangás van, 
nem lehet a forgalom növekedéséről beszélni. Még 
a teljes anarchia beállta előtt kellene igazságosabb 
adórendszert bevezetni. Ma ott tart az ország, 
hogy egy keíesőre 16*) oengő közvetlen adó stt-
lyosodik. 

Kiss István után nagy érdeklődés közepette emel-

kedett szólásra Fábián Béla Részletesén foglalko-
zik a januári beszéde után elrendelt fegyelmi 
vizsgálatokkal. 

— Felszólalásaimnak eredménye volt az is, hogy 
a pénzügyi fogalmazói kar ülést tartott — mon-
dotta — és ezen az ülésen egyhangú határoza-
tot hózótt a pénzügy» fogalmazói kar, amely sze-
rint követeli a titkos Jutalékok megszüntetését, 
mert azt magára nézve lealacsonyitónak tartja 
és akkor kijelentés történt, hogy egyáltalában nem 
akarnak semmiféle jutalékokban részesülni. 

Az adó-adrotnisztrácié hibáival kiván fóglalktíz-
ni és megállapítja, hogy az adminisztráció fo-
gyatékossága ma sokkal kirívóbb, mint a múltban 
volt. Mankó van a magángazdaságban és 

mankón jár az egész magyar társadalom. 

Egyik oldalon óriási fölöslegek, a másik oldalon 
éppen ilyen óriási a nyomorúság. Igen súlyos 
emelkedést mutat a zálogházak forgalma, de az 
öngyilkosságok statisztikája sem szívderítő. Egy 
német lap közölte az európai öngyilkossági sta-
tisztikát és ebben Magyarország az első helyen 
áll. A pénzügyigazgatóságok felterjesztésére adat-
gyűjtési osztályt szervezett meg a pénzügyminisz-
térium. Az adatgyűjtő ügyosztály kék ós sárga 


