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mtmit a mm \m (ti költségvetése, 
de — titokban tartiák 

CsaK a polgármester hazaérkezése után hílzlih a Költségvetés adatalt 
(A Délmagyarország munkatársától.') A 

számvevőség több hétig tartó m u n k a u tán el-

készült a város jövő évi költségvetésével, 

amelynek végeredményét — tekintettel a pót-

adóemelésről szóló hirekre — érthető érdek-

lődéssel várta a város közönsége. A költség-

vetés adatait azonban egyelőre nem hozzák 

nyilvánosságra, ami anná l meglepőbb, mivel 

a mú l tban a város közönsége azonnal tájéko-

zódhatott a számvevői munka eredményéről, 

mihelyt a költségvetési javaslat elkészült, sőt 

igen sokszor megtörtént az is, hogy a készülő 

költségvetés egyes részleteit is pub l iká l ták még 

a munka befejezése előtt 

A Délmagyarország munkatársa "Scultéty 

Sándor főszámvevőtől, akihez információkért 

Urdu i t , azt a felvilágosítást kapta, hogy a sza-

badságon levő polgármester kívánta ezt a 

szokatlan diszkréciót. A polgármester előbb 

látni akar ja a költségvetést és csak azután 

adja át az adatokat a nyilvánosságnak. 

Érdeklődtünk dr. Pálfy József polgármester-

helyettesnél is, aki a kővetkezőket mondotta: 

— Rendkivü l nehéz feladat volt a költség-

vetés összeállítása Minden felesleges kiadást, 

ha csak fillérekről volt is szó, törölni kellett a 

költségvetés egyensúlyának biztosítása érdeké-

ben. A számvevőség ezt az elvet szigorúan 

be is tartotta A pénzügyi bizottság augusztus 

15. után ül össze és kezdi meg a számvevőség 

javaslatának tárgyalását. A költségvetésről kü-

lönben csak annyit mondhatok, hogy a város 

mindent el fog követni a pótadóemelés elhárí-

tása érdekében. 

Példátlan Izgalmak a Háiban 
Szilágyi Lajos Gaál Gasztont támadó 

beszéde miatt 
Gaál Gaszton Szilágyi Laiosra olvasta Bethlen miniszter-
elnököt becsmérlő beszédét — Állandó zal, tomboló 
lárma a képviselőház pénteki. ülésén — A baloldal lel-

kesen tüntetett Gaál Gas z t on mellett 
Budapest, julius 31. A képviselőház pénteki ülé-

sén napirend előtt Mojzes János szólalt fel, aki 
a földreform utján juttatott váltságföldek árának 
leszállítását követelte. Rossz a földreform. 

Szilágyi Lajos: Az ön pártvezére volt a kor-
mánypárt elnöke, amikor ezt a rosszul kigondolt 
és megszavazott földreformot hozták. 

Ekkor kigyullad a klotüriámpa. Mojzes beszéd-
idejének negyedórával való meghosszabbítását kéri, 
mire Pata esi Dénes felé kiáltja: 

— Nem adjuk meg. 

Erre a közbeszólásra az egész ellenzék zajosan 
Pataesira lámád. Amikor az elnök szavazásra 
teszi fel a kérdést, » meghosszabbítási a Jobb-
oldal is megszavazza. 

Mojzes hangoztatja, hogy az emberek százezrei-
nek vitális érdekeiről van szó. Ha nem teszik 
lehetővé, hogy a föld jövedelméből kifizethessék 
a föld árát., akkor az eaész földreform célját 
vesztette. 

A felszólalásra Wekerle pénzügyminiszter vála-
szolt Kijelentette^ hogy mindent elkövet hogy 
a földreform nagy célja ne veszélyeztessék. 

Krüger Aladár, mint a mentelmi bizottság elő-
adója teszi meg jelentését: 

— Fábián Béla a képviselőház junius 28-án 
tartott ülésén a házszabályok 193. §-a értelmé-
ben . . . 

Alig kezdi el az előadó beszédét, 

nagy zaj támaa a baloldalon. 

Csak ezt lehet hallani: 
— A képviselőház ülésén Éber Antal mondott 

beszédet... 
Sándor Pál: Az vott a baj. 
Krüger Aladár előadó: Dehogy volt baj, nagyon 

értelmes beszéd volt 
Ismét viharzik a baloütal. 
Hegymegl-Kiss Pál : Ez is benne van az előadói 

jelentésben? 
Krüger Aladár előadó: Objektív beszéd volt, 

itt van kezemben a napló. Állandó közbeszólások 
voltak. 

Friedrich István; Még sohasem történt flye«ml? 
Krüger Aladár; A közbeszólók között volt Fá-

bián Béla i s . . . 
— Is . . . is . . . — kiabálják a baloldalon. 
Gaál Gaszton: Kár ilyesmit csinálni! 
Kun Béla: Azért sürgős a javaslat, hogy ilyes-

mivel lopjuk az időt? 
Krüger Aladár: Mégállapitom azt i s . . . 
— Is . . . Is . . . — hangzik perceken keresztül 

<t baloldalról Krüger felé. 
Krüger Aladár; Miután a közbeszólások folyta-

tódtak. az elnök ur Fábián Bélát rendreutasította. 
Fábián Béla a rendreutasítás után i s . . . 

— Is . . . is . , . — harsan fel most ismét az 
ellenzéken. 

ETüger Aladár egyre idegesebb lesz és indula-
tosan polemizálni kezd a közbeszólókkal. Végül 
is abbahagyja a vitatkozást és rátér a mentelmi 
bizottság javaslatának ismertetésére. 

Friedrich István: Halálra ité'ni Fábiánt! 
Dioich ödön: Kerékbetörni! 
Dinnyés Lajos: Huszonnégy óra alatt főbelőnil 
Kriiger egyre jobban idegeskedik, majd folytatja 

a jelentés ismertetését A mentelmi bizottság ja-
vasolja. hogy Fábián Bélánál a legenyhébb tételt 
alkalmazzák s kötelezzék arra. hogy a Házat 
megkövesse. 

— Nem lehet, nem követett el semmit! — kiál-
tozták a baloldalon. 

Dinnyés Lajos: Tegnap a kultuszminiszter ur 
mocskot kiáltótt„ ezt az elnök ur nem vette észre! 

— Ugy van, ugy van! — viharzik a baloldal. 
(Óriási zaj.) 

Vad lármában 

kavarog az egész terem. 
Pakots József áll fel, hogy kisebbségi véleményt 

terjesszen elő arról, hogy a Ház térjen naptrendre 
az ügy fölött. Elmondja, hogy Éber Antal agresz-
"ziv volt és provokáló magatartást tanúsított 
természetes következmény volt, hogy téves állí-
tásait közbeszólásokkal kellett helyreigazítani. A 
képviselők egész sora zavarta akkor az ülést, de 
megtörtént már nem egy esetben, hogy a mi-
niszterelnök támasztott nagy vihart közbeszólá-
sávat 

Dinnyés Lajos: A kultuszminiszter ur tegnap 
azt mondotta, hogy mocskos. 

Pakots József: Az a mondat pedig, amely az 
elnök úrból kiváltotta a mentelmi elé utalás in-
dítványát, igy hangzott: > Bennünket ne tessék 
meggyőzni^ egyhangúlag megszavazzuk U (Gúnyos 
derültség a balodlalon. Felkiáltások: Nahát! 
Nahát!; 

Pakots József: Ugyanakkor Peyer Károlyt is 
figyelmeztette az elnök és kiderült, hogy Peyer 
Károly akkor Bécsben volt (Gúnyos derültség.) 

Almássy elnök ezután felteszi a kérdést, hogy 
elfogadják-e a mentelmi bizottság határozatát 

Felkiáltások a baloldalon: Nem nem! 
.4 Jobboldal feláll, a kereszténypárt és a baloldal 

azonban ülve marad. 
Felkiáltások a bajolrfaon: Kisebbség! 
Az elnök megállapítja a többséget, mire 

ismét óriást zaj 
tör kL 

Esztergályos János: Elnöki diktatúra! 
Percekig viharzik a terem, az elnök kijelenti: 
— Kétségtelen, hogy többség volt. Kérem Fábián 

Béla urat, méltóztassék a Házat megkövetni! 
Fábián a belső indulattól remegve megy az 

elnöki emelvény elé és felolvassa a Házat meg-
követő szöveget. 

— Felháborító! — kiáltozzák többen is a bal-

oldalon. 

A nagy zajban az ellenzéki képviselők ac 
asztalt csapkodják. 

Percekig tart a lárma, az elnök jelenti, hogy 
folytatják a felhatalmazási törvényjavaslat tár-
gyalását 

Lázár Miklós szól hozzá a javaslathoz. Mély-
ségesen sajnálkozik azon, hogy a közgazdasági 
helyzet mai állapotában ilyen kevéssé guveT w-
mentáUs jelentőségű árggyatl foglalkozik a Ház. 

Almássy elnök rácsenget Lázár Miklósra. 
Sauerbom Károly: Krajcáros komédia! 
Lázár Miklós azt fejtegeti, hogy mindig elle-

nezni fogja a parlament hatáskörének formulák-
kal való kijátszását Miért van szükség ilyen túl-
menő felhatalmazásra? Abban az időben, ami-
kor a kormány a költségvetést feltornászta, nem 
volt felhatalmazása, miért van hát szüksége most, 
amikor a költségvetést csökkenteni kívánja. * 
bankzárlat feloldását követelte és hangoztatta, 
hogy 

adóemelésről szó sem lehet, 

annyira tul van terhelve az ország lakosságának 
teherviselő képessége. 

Szilágyi Lajos először is kijelentette, hogy. » 
jövőben Bethlen politikáját fogja támogatni A 
vita elnyujtását nem tartja a nemzet érdekében 
állónak. Sokan szemére vetík a miniszterelnöknek, 
hogy régebbi beszédeiben nem tett említést a* 
adóemelésről és egyéb intéiíkedésekről. Nincs olyan 
ember, aki hónapokra előre lássa a helyzetet 
Ezután éles támadást intézett a független kisgazda-
párt ellen és azt mondotta^ hogy Gaál Gaszton 
súlyosan megsértette Biharmegye tisztviselői karát 

Gaái Gaszton: Ezt fentartom most is. minden 
esKüszegő férfi bandita! 

Az elnök folytonosan csenget s a zajban nettt 
lehet hallani 

Szilágyi Lajos és Gaál Gaszton Izgatott 
-szóváltását. 

Szilágyi Lajos; Allitom, hogy Bihar vármegyé-
ben a választások a legnagyobb csendben és rend-
ben folytak le. (Nagy zaj, ellentmondások a bal-
oldalon.; Ha Bihar vármegyében ragadtatták is 
el magukat egyes tisztviselők erőszakosságokra, 
annak is a határtalan izgatás volt az oka. 

Az elnök csak percek multával tud szóhoz jutni. 
Szilágyi Lajos: A független kisgazdapárti jelöl-

tek programbeszédei Bihar vármegyében abból 
állottak, hogy gyalázták a régi képviselőket a 
még Apponyi Albert gróf személyét sem kímélték. 

Erre a kijelentésre újra nagy zaj tört ki. Nagy; 
Emil a helyéről felugorva kiáltja Szilágyi Lajos 
felé: Miért mond ilyeneket? Kár ilyen kérdésekel 
idehozni t 

Az elnök figyelmezteti Szilágyit, hogy, a ja-
vaslattal foglalkozzék. 

Szilágyi Lajos; A független kisgazdapárt a kom, 
munjsták és bolsevisták ulját egyengette. Ezek 
egyelőre Gaál Gaszton lobogója alatt vannak, da 
később nem lesz ereje Gaál Gasztonnak, hogy 
őket megállítsa. 

Ezután-
Gaál Gaszton 

szólalt fel és kijelentette, hogy kilépett az ejgf. 
séges pártból, mert a kormánypárt ténykedéseiért 
a felelősséget vállalni nem tudta Szilágyi Lajos 
támadást intézett a független kisgazdapárt ellen, 
amely tisztesség és hazafiasság dolgában áll olyan 
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