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politikai tendenciát tartalmaz, amely tisztessé-
ges kiutat keres a középeurópai káoszból az 
egyenjogúság hangsúlyozása mellett. Ha a kis-
antant velünk baráti politikát kiván folytatni, 
akkor el kell ismernie azt. hogy Magyarország 
Középeurópában olyan faktor, amellyel békés 
és igazságos megegyezés nélkül nincs semmi-
féle megoldás a közép- és keleteurópai kérdé-
sekben. Ehhez szükséges azonban, hogy a kis-
antant tekintse Magyarországot egyenrangú, 
történelemformálásra hivatott nemzetnek. 

A miniszterelnök ezután 
belpolitikai kérdésekről 

beszélt. 
— Az intranzígens világnézetnek' vagyok a 

hiv® — mondotta —, ezt mindenki tudja ró-
lam, de éppen azért, mert világnézeti káosz ve-
szi körül a nemzetet és az ország helyzete elő-
relátást, körültekintést kiván minden felelős 
tényezőtől, minden intranzigens világnézetem 
ellenére is tartom kötelességemnek, hogy ma-
gam olyképen mérsékeljem, hogy Magyarorszá-
gon nyugodt, kiegyensúlyozott, megértő politi-
ka legyen inaugurálható. 

— Azt a stilust, amely csak kicsinyes párt-
politikai szempontból tiidja nézni a világot, 
megvetem. Minálunk nyugodt, kiegyensúlyo-
zott politikai atmoszféra uralkodik — mon-
dotta ezután Gömbös —, talán egyedüli nyu-
godt sziget vagyunk Európában. Nem tudok 
megállni a cselekedetek ut ján, én a mozgást 
szeretem. Az u j költségvetési évben még erő-
sebb tempóban kívánom keresztülvinni reform-
politikai elgondolásomat. 

A miniszereinők beszéde után megkezdték 
a pénzügyi tárca 

költségvetésének tárgyalását. H e g e d ű s Kál-
mán a pénzügyi közégek túlzott szigorát tette 
szóvá. H a j ó s Kálmán az ügyvédség súlyos 
helyzetével foglalkozott. 

É i r ő Pál és E e k K a r ' d t Tibor után 
G y ö r k i Imre az adóbehajtások szigorúsága 
ellen szólalt fel. F e n y ő Miksa szerint az ipa-
ri cikkek árában lényeges csökkenés állott be. 

F á b i á n Béla hangsúlyozta, hogy azokkal 
az adózókkal szemben, akik még megfizetik 
adójukat, kíméletlenül járnak el. Mindig 
u jabb és u jabb rétegek pusztulnak el a súlyos 
terhek következtében. A kisiparral és a kiske-
reskedelemmel szemben méltányosabb és meg-
értőbb bánásmódot kért. 

A bizottság délutáni ülésén 
Imrédy pénzügyminiszter 

mondott beszédet. 
— A bizalom jegyében igyekszik a költség-

vetési politikát u^y irányítani — mondotta —, 
hogy az állami pénzügyekben ne álljanak be a 
valuta stabilitását veszélyeztető lehetőségek. 
Körülbelül két és félmillió pengővel kisebb 
összeg van előirányozva beruházásra, ez azon-
ban abból folyik, hogy egy tavalyi 3.6 millió 
pengővel előirányzott adósságtörlesztési ki-

adásra az idén csak 700000 pengő van előirá-
nyozva. Kétségtelen, hogv az az összeg, amely 
elő van irányozva, csekély és nem felel meg 
azoknak az igényeknek, amelyek egy rendezett 
állami életben kell, hogy szerepet játszanak. 
A» első kínálkozó alkalommal lehetőséget kí-
vánok teremteni ujabb beruházásokra. 

— Ami az autóstrádát illeti, — mondotta ez-
után a pénzügyminiszter —, azt hiszem, né-
hány utazó dicsérete nem éri meg az autóutak 
túlzott mértékben való kiépítését. Az építkezési 
ipart nem lehet egyik napról a másikra hirte-
len megváltoztatott helyzetbe hozni. Ez a fő-
oka annak, hogy haj landó vagyok bizonyos 
mérsékelt keretben olyan adókedvezményt ad-
ni, amelyek az építkezési iparnak építési lehe-
tőséget fognak nvuitani. Nagyobb jelentősé-
gű a közterhek kérdése, mert a közterheket 
tényleg a teherbíró rétegekre kellett áttolni, 
ezek pedig igyekeztek másokra áthárítani azo-
kat a terheket. 

— Mai devizagazdálkodásunk eredményes és 
addig érvényben kell maradnia, amig nincse-
nek megadva fizetési mérlegünk egyensúlyá-
nak természetes előfeltételei. A gazdavédelmi 
kérdés a mai állapotban tulajdonké-
pen olyan, mint a kereskedelemnél és 
iparnál az egyességi eliárást megelőző nyugal-
mi állapot, amikor a fizetések átmenetileg fel-
Tannak függesztve és csak a kamatot kell f i-
zetni. Arról nincs szó. hogy egységes akarattal 
nz előirt csökkentett átmeneti fizetések továb-
bi leszállításra irányulnának. Ugv vettem ész-
re, bogv általában véve helyesléssel találkozott 
az a felfogásom, hogy ejidős^erint a közgazda-
sági helyzet nincis annvira kijegecesedve. hogy 
nagyobb méretű és végleges adóreform előfel-
tételei adva volnának. Az intelligencia egyes 

rétegeinek nyomora ismeretes előttem, azon-
ban ennek enyhítésére szolgáló intézkedések 
nem mozoghatnak az illetékamnesztia kereté-
ben. A kért fizetésamnesztiához még nem tud 
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hozzájárulni. A hátralékok lefizetésénél azon-
ban haj landó könnyitést adni. 

A pénzügyi bizottság ezután a tárca költ-
ségvetését elfogadta. 

Kedden megkezdődik a költségvetés tárgyalása 
Hét képviselő mentelmi fogát felfüggesztették a képviselőház csütörtöki rövid 

Olésén 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A kép-

viselőháznak csütörtökön rövid ülése volt. ame-
lyen néhány mentelmi ügyet intéztek el. ügy hatá-
roztak, hogy a legközelebbi ülést pénteken tartják. 
A pénteki ülésen előreláthatólag befejeződik a kö-
zépiskolai javaslat részletes vitája ugy, hogy a 
Ház kedden valószinüleg megkezdi a költségvetés 
tárgyalását. A költségvetési vita nyolcórás ülé-
sekkel kezdődik. I m r é d y pénzügyminiszter ked-
den az egységespárthan ismerteti a költségvetést. 

A csütörtöki ülésről Jelentésünk a következő: 

A csütörtöki ülés ozzü kezdődött, hogy az 
elnök jelentette, ? budapesti állami ügyészség 
megkeresést intézett a Házhoz Frühwirth Má-
tyás, Paltavicini György őrgrói és Festetich 
Sándor gróf kiadatása ügyében. A megkeresést 
áttette a memtelmi bizottsághoz. 

Ezután a Ház vita nélkül elfogadta az 1934 
—3?. évi statisztikai munkatervről szóló jelen-
tést. 

Váry Albert előadásában, Malasics Géza hoz-
zászólása után felfüggesztették Weltner JakaD. 
Kabók Lajos, Zsilinszky c ndre . Esztergályos 
János, Rakovszky Tibor. Turchdnyi Egon és 
F.ckhardt Tibor mentelmi jogát. 

Az elnök ezután javasolta, hogy a Ház leg-

közelebbi ülését pénteken délután tartsa és na-
pirendjére tűzzék ki a középiskolai törvényja-
vaslat még fügrőben lévő szakaszainak tárgya-
lását. 

Festetich Sándor a dunántuli bérkocsifuvaro-
zók kívánságait adta olő, majd az ülés 6 óra-
kor véget é * 

A Meskó—Reis'ncier-ügy 
Budapest, április 19. A képviselőház menelmi 

bizottsága csütörtökön foglalkozott Meskó Zol-
tán bejelentésével, amely szerint Meskó a január 
17-én tartott ülésen történt felszólalása kap-
csán R e i s i n g e r Ferenc képviselő a Ház fo-
lyosóján tettleg bántalmazta. A mentelmi bi-
zottság Meskó Zoltán mentelmi jogának meg-
sértését megállapította. 

Ugyanezzel az üggvel kapcsolatban tárgvalta 
a bizottság Meskó Zoltán bejelentését Reisin-
ger Ferenc ellen amelynek kapcsán az ügvész-
ség Reisinger Ferencet hatóság ellen! erőszak 
bűntettével vádolja azért, mert Meskó Zoltánt 
képviselői hivatása gyakorlása miatt a képvi-
selőház folyosóján tettleg bántalmazta. A men-
telmi bizottság Reisinger mentelmi jog fel-
függesztését javasolja. 

1200 budanesfi diák 
ianulmanvi kirándulása Szenedre 

(A Délmagyarország munkatársától.) A kö-
zépiskolai reform tárgyalása során a kultusz-
miniszter bejelentette, hogy az u j tantervben 
nagy szerepet kiván juttatni a nemzetisme-
retnek olymódon, hogy a diákok tanulmány-
utak során ismerjék meg az ország vidékeit. 
Most mozgalom indult meg a fővárosi közép-
iskolák vezetőségénél, hogy a vidéki tanul-
mányutakat már ebben a tanévben megkezd-
hessék. Nagyobbára már a tervek is elkészül-
tek és ezek szerint az idei tanévben hat vidéki 
kiránduláson vesznek részt csoportosan a fő-
városi középiskolák növendékei. 

Az első nagyobb csoport — Pécsre megy. a 
második diákcsoport, számszerint 1200 buda-
pesti diák, máius közepe táián Szegedre rán-
dul le. A program szerint a diákok reggel ér-

keznek Szegedre különvonattal és a késő esti 
órákhan utaznak vissza. Az egynapos szegedi 
kirándulásban nyolc középiskola vesz részt, 
négv leányiskola 450 és négv fiúiskola 750 nö-
vendékkel, 22 tanár felügvelete alatt. A tanul-
mányutas diákokat a főváros részéről dr. 
S z e n d v Pál knlturtanácsnok kiséri Szeged-
re, ahol foga»?f»tást készítenek elő. A fogadta-
tás részleteinek és a program összeállításának 
megbeszélésére rövidesen Szegedre érkezik a 
középiskolák egv megbízottja. Az eddigi tervek' 
szerint a kis vendégeknek bemutatják Szeged 
nevezetesebb épületeit, a fogadalmi templo-
mot, az orgonát, a gyárakat, a paprikaőrlő 
malmokat, a paprikatermő területeket, a ta-
n y á t 

Vakmerő álkulcsos 
betörési kisérlet 

(A Délmagyarorsz...unkatársától.) Csü-
törtökre virradó éjszakán vakmerő álkulcsos 
betörést kísérelt meg ismeretlen tettes a Petőfi 
Sámdor-sugárut 41. számú házban. Itt lakik Sző-
ri Endre tanárképző főiskolai tanár. Az elmúlt 
éjszaka folyamain valaki álkulccsal kifeszítette 
a lakás a j t a j ú és behatolt aszobákba* ahol min-
dent felforgatott. A fiókokat kihúzta, a szekré-
nyek tartalmát rzétszórta és tekintélyes zsák-
mányt gyűjtött össze azzal a céllal, hogy azt 
elviszi magával. A betörő azonban eltávozott 
anélkül, hogy a zsákmánvt magával vitte volna. 
Kiderült az is, hogy miért. A tanár hatalmas 
farkaskutyája megszimatolta az idegent, meg-
hallotta azt a halk neszt, amit a betörő okozott 
és éktelen ugatásba fogott. A betörő a dü-
hös kutyaugatásra a zsákmányt hátrahagyva, 
ész nélkül menekült. A nyomozás megindult, a 
detektívek az álkulcsos betörő nyomában van-
nak. 

gommukazesi k s x leriiinosi 
kitüntetett szabászattal csak Gr. Apponyi (Iskola) u. 27 
•z , alatt kész í tenek. 

R nemzetköz' a^rárkongresszus 
fagiai Szegetlen 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A 
földmüvelésügyi minisztériumiban csütörtökön 
* 'tőaníkét volt, amelyen KdUay Miklós földmű-
velésügyi miniszter ismertette a június 13. és 20. 
között Budapesten megrendezendő remzetközl 
agrárkongresszus előkészítési munkálatalt A 
miniszter kijelentette, hogy a kongresszuson 24 
állam fogja magát képviseltetni. A program 
esrlk érdekes pontja az lesz. hogy a kongresz-
szus tagicát Szegeden át Mezőhegyesre riszik 
és Szegedet, mint az Alföld legnagyobb városát 
fogiák bemutatni a kongresszus résztvevőinek. 
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Bútorszövetek, 
kárpifoikellékek 

l e g o l c s ó b b á r b a n 

Varga Mihálynál, Bradl u, 4. 


