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í agai innak, 
Ax államnak ebből ven hisrne és m m afejbe-
varélből. A sí] őszabidság ügyében ne a kell 

egyebet tenne*, mint az igaiságügyminiszlerre 
apellálnom. Az tgenágagyminlsster mondola 
ugyanis, hogy 

ha a belügyminiszter rossz kedvül hol tol, akkor aii a lapot tiltja bt, amelyiket 
éppen akarja. Errfil különben öúök itt Szegeden legelőször győződhetlek meg. 
D i feeliitoltak egy fővárosi lap 31, amelyről a mai magfar bíróság állapliolli 
meg, hogy cselekménye atm volt törvénybe ütköző. £s mindeseteiül két ive. 

nincs kolportázs Joga a Niptzavdnsk, 
kos választójogot, addig a dolgozók nem tud-
ják arra szorisani a kormány?, bogy népiéi po-
litikát (olyfaison. 

A titkos választással ösmfüggtnek a kiz-
szabtdsdgok, a taaalisl szabadság és a 

nagyobb darab keayir. 

Peidl Oyula ezután a Fejbólintó Jánosokról 
beszél, akiket a kormány nevez ki képviselők-
nek. As ilyen Fejbólintó jánaiokat kitenyésztik 
a nyilt szaraiásstl. 

A titkos választás alfája és ontgája az 
itszet kirdéseknak. 

Amig törvénybe nem iktaljik az általános tit-
Ezek szstlni pedig a* eddiginél is trőstUen kell össztfogni mlndm épkézláb 
tmbaratk, hogy egy hatalmas, egyöntetű rohammal klubja az dllaldnos lllkos 
választójogot Hogy ez megtörténjen, nem okvetlenül szükséges egy úgynevezett 
blokv, csak betsülalts akarat is alszánis ktll i s ez raegmu alja azt a lehető-
séget, hjgy tud4unk ezért mindnyájan összefogni és közösen masírozni minden 

kérdések alfájáért és ómegájáért. 
A Viss J á r n i által emiitelt 

rohamcsapatok! ól 
likai rendiser, amely kiiárla a munkáiságot az 
alkotmány sáncsibél. Ezsk boziái a bolievk-
must, a szociáldemokrata pírt ciak stm taila 
mtiaiüddlioml De 

ixoctíláemokrata pirinak meágáhm 
beszéli ezután. — Nsm tudok erről, hogy a 
rendőrség elcsípte «olna e sziket a robam-
csapatokat. Fel kell tennem iebál a kérdést, 
hogy milyen célt szolgál egy ilyen kövér kacia. 
A polgárságot ktvdajdk mtgfilm'Haal, hogy ne 
msnjtne* velünk, ratrt a szociáldemokratái a 
bolsevizisust hozzák megint. Li kell szögez-
nem, hogy a szociáldemokrata párt egyszer 
sem hatía a balmUmusl. Hoz a ezt a báaoru, 
a nyomor, as elkeseredés, a közigazgatás ig«z-
ságtalsn eljárása, hoz?a ezt az az egész poli-

Az ellenforradalom — mondotta tovább Peidl 
juttatott börtönbe, néhány tucatot felakasztatott és 
ítélet nélkül gyilkoltak meg . . . 

Buócz Béla rendőrfőtanácsos, a szegedi rendőrség uj vezetője 
ezeknél a szavaknál felemelkedik az ügyeletes rendőrtiszt mellől és 
odaszól Peidl-nek: 

— A birói Ítéletekről ne tessék beszélni! 
A teremben megjelent 2000 ember hatalmas tüntető zajongásba 

kezd. „Halljuk, halljuk!" — kiáltják. 
Elementáris erővel tör ki: „Éljen Bottka!u — majd egy hang 

süvit keresztül a zajongáson: Ezek köztudomásu dolgok! 
Peidl a zaj lecsillapodásával nem hagyja ma- ! ideiét, hogy a kormányban nincs hajlandóság a 

sieci a bolsevizmus, mtrl a ssjit bórin 
tapasztoila, hogy mii filint az, 

De egy figyelmeztetést kell innen intézne m a 
kormány felé: Ne hoszás a munkásosztályt 
olyan hdyzelbe, amikor nem tud elleniáiini 
felforgató lörekviieknek. A kormány juttassa 
kenyérhez a dolgozók tömageil, akkor a mun-
kásságnak tizébe stm Jal és maga fogja el-
hallgattatni aztktí a tirakviseket, (Éljenzés) 

-, 70.000 embert 
többszázat birói 

gát zavartatni <s meiismé lí, hogy százakat öl-
tek meg minden birSi Ítélet nélkül. Ezreket ül-
döztek el, — mondo la tovább, — ezreket fosi-
toltsk meg támaszuktól, meggyilkoltak százakat 
és ez mig mindig nem volt elég a bosszúnak. 
A huszadik században aksdl még egy el /an 
psp, aki még fovábbi bosszú ól beszél, aki to-
vábbi fenyege étekkel illette a szcciálistákat. 
Amikor ezt hallottam, eizembe Juloit, bogy in is 
keresztény vagyok és ekkor el kellett pirulnom. 

— Másutt is voltik a háborúsak következ-
ményei, de a lelkek kiengesztelődlek végre. 
Nem bsszél feü földön senki f jtradaio nról, ke-
resik a kiengeszielödés útját, ivszdzados ellen-
ségek ültek le egymás mellé és megteremtették 
a maguk Locarnojdt. Míg a mágvar államfő is 
kiengesztelődést, békél ajánlott fel a szerbek-
nek. Es rendbin vau. Ez lelkünkből való, de 

ebben az országban mindenki felé van 
béke és kiengeszlelődés. az ellenségek 
és a hiditók felé is, csak a magyar 

nép felé nincs. 
Éa azt mondom Vass miniiz'er urnák: 

Ám legyen mielőbb a leszámolás, nekem és tár-
saimnak a forrt dalo n se cimel, se rangot, se 
vagyont nem bozoti és én u j y tudom, hogy 
ugyanerre nem hivatkozhat a uépjaiáti minisz-
ter ur, aki nagyprépost és egyetemi tanár. 

— Vasa J őssel engesztelhetetlen a szociáldemok • 
tatákkal szemben, de a tinta még meg sem száradt 

a f r a n k h a m i a í i ó k Ítéletén, 
amikor leiemelte szavát az amnesztia mellett. A 
nemes franciáktói várja sz amnesztia lehetőségé-
nek nemes gesztusát. En kiegészítem ezt és semmi-
féle fenyegetés nem tántoríthat el, vallom azon 
álláspontot, hogy 

igenis követeljük, nyissák fel a börtönaj 
tótat, adjanak kegyelmet azoknak, akik 
azért kerültek börtönbe, mert ellentétes a 
politikai felfogásuk a kormánnyal szem-
ben. Bocsássák vissza övéikhez a kiüldö-
zötteket, adják vissza őket a munkának. 

A faUőhix kérdését 
tette szővá most Peidl. Miért tartja ezt olyan sür-
gős ck a kormány, amikor minduntalan gazdasági 

megoldását Ígérik. Es a javaslat ana 

Beihlen István gróf pénteki beszédére re'lek-
'áli ezután a szociáldemokrata párt vezére. 
Be h'en ugyanis a*t mondotia, folytatta Peidl, 
bogiba a főnemesek Ízlésük szerint csalaked-
néoek, skker nem veanécek részi a parlament-
i m Kijelenthetem, hegy az arisztokrácia a 
jáiziés terén sokkil súlyosabb h'bákat követett 
el. Ezernégyszáz főnemes közül négy Jelent-
kezett egy tudományos intézel támogatására. 
Egy másik ilyen salyoi ízlés elenség: Kétezer-
négyszáz uradalomhoz fordultunk, hojy prota-
lárgyermeteiet vállaljanak el nyaiaiásra. É t 
kétezernigjszáz uradalom 15 gytrmskai vállalt 
el t Ezeket a Unjeket sokkal su'yosibb Ízlés-
telenségnek trr.'om. Ds megmondhatom, hogy 
nekünk se Jelent nagy örömet az, hogy ezek-
lel sz urakkal sgy levegői síirjunk. 

Vlgül 
a nyilt aiavazéaról 

beszéli Peidl Qjruli. Migyarországon kivül 
csak Oroszországban van nyilt szavazás. 
Európa közepén nem állbst fenn egy reakciós 
síigef, mert e i kataiztráfira vszet. 

Mirsikelt halidisra van szükség. 
Ha a kormány est még mindig nem látja be, 
akkor eüő sz i tu ik as, hogy ili minden ép-
kézláb tmitrmk össze kell fogni tz dilaldsos 
titkat választójogért, második szavunk ptdig 

bogy e haladdá és fejlődés aljái altdrni 
nam Ithsi, erre pedig a étgárlsllanabb eszköz 
a atavasócéstu'a, Ha ezt konokul megakidá-
íyozzák, az kstaix rótára vezethet, rombadönt-
beli sz crsiágoi ti a romok őket i i maguk a l i 
(emelik. 

Percekig tarló éijenzésse! fogadták Peidl két-
órás bssvédét. 

A percekig tartó éljenzés és t i p i után 

dr, Györki Imre 
mondolt beszédet és kijelentette, hogy üt a 
gyűlölködés is a hazugság politikája folyik. 
Nincs még egy otyan ország, ahol a kormány 
a kivételes hatalom alapján kormányozna. 4 
lemp'smokbil pidlg a hmng zúgása is a 
zselozsmik hüyett lövlldiUs hangzik kl. Ezek-
után fel kell lenni a kérdési, bogy hol van 

* itt a konszolidáció ? 
Lelkes t i p i ulán 

Várnai Dániai 
emelkedett iiólásr*, aki a választási hírekről 
baszélt és hkozolt munkára, ai iáciőra bivia 
fel a meg|eler.t«ke». Akik szl mondják, hogy 
frontot kell csinálni a szcciáiisták ellen, azok 
froiíol akarnak a szabadságjogok tlltn. 

A gyűlés végén a közönség felállva psrcekfg 
ünnepelte a képviselőket, majd a legnagyobb 
rendoen szé oszlott. 

i w w w a a i u i i i M i w i w a ^ ^ 

1,1 mi vallásunk a f«l@baB>iii s i t r a t e t , 
m béka é s m tu^s l tm vallásai11 

gazáasági és szociálpolitikai kérdések megoldá-
sára. Mtt ekarnsk a parlamentben fékssni a felső-
házzal, ha a mandátumok 80 százalékával ugy tesz 
a kormány, ahogy akar. Logikusan mo3t csak arra 
lehet lik a felsőház, hogy fékezze a kormány ra 
dikálls reakcióját. a fslsőház míg reakciósabb 
lesz, mint a parlament. 

(A Délmagfar ország munkatársától.) Szeged 
határábsn, a szegedi tanyákon a polgármesteri 
hivatalba érksső Jelenlétik sierini éviől-éire 
nagyobb íömegsket hóditanik meg a ntzarinu?, 
szombatos és az sdrentis a prédikátorok, akik 
házról* házra Járnak, vallásos füzekkel oszto-
gatnak és Krisslus igéit hirdetik. A tanyaviíág 
egyssetü lelkű lakói áhifaltil hallgaiják ezeket 
a testvéri s ereiatrőJ, békiről, megértésről szótő 
prédikációkat. Vitát naponként ós a téli hlna-
pókban, amikor sok a ráérős fdő, összeül a 
gyülekezet, valaki előveszi a bibliát é i éneklő 
hwgon felolvassa belőle a . Megváltó igéit. 

Ai egyházi batésigok mindent elkövetnek, 
hogy a Hivők nyájának fokozi oi kissbbadé-
sét megakadályozzák, de a preventív intézke-
déseknek á i j van eredaényük, az uj hit mag-
ismerői szinte fansiikutoiká válnak, az adven-
tista, szombatos, vagy nazariaus tanok finalikns 
hiveivé. Nem törődsek az u jakba kerülő aka-
dályokkal, a kellemetlenségekkel és nehézsé-
gekkel, vagy lürtlmesen kivárnak mindent és 
nem zúgolódnak. Alig múlik el hét, hogy tanuk 
kíséretébe a ne Jelenne meg nifóny Jó kato-
likusnak hiit tanyai család a plébánosnál és ne 
Jelentené be a ksíoükus ínyasjemegyhlzből vsló 
kilépését. A pap lermitzeieten nam akarja tudo-
másul venni ezeket a bejelentéseket, szép szó-
val, kemény dorgálással vissza akarja üríteni 
az eitéveJyedőke', akik aionban már c u k azt 
az utal tar iák az igazi útnak, amelyen elindul-
tak és igy a p i p szava nem sok eredminnyel 
Jár. Hiiba nem veszi ladoüásul a felekezetből 
vsló kilépést, az újhitűek nem Jelennek meg 
többet nála, a két tana láttamozásival egy-
oldalú legyzőkönivtt vesznek lat sxándákukrél 

és szt bemutatják a pdgirüiesttri hivatalba, 
kérve, hogy nevüket hivatalos uton törölik a 
kitolikus hivők nivjegysékéoől. 

A várói hatósigásair, bir szoros kapcsolat-
ban vas as egyházi hstéságoikal, mégis köte-
latiégr, hogy a falik kívánságát teljesítse. A 
dolgok Rlhazliára! azonbsn időt sd a katolikus 
elkésseknik, hogy megkíséreljék az eltévedt 

tIrányok visizuziriését Sokszor két-három év 
is belelelik, amig az elintézés stádiumába ke-
r:lnek esek a tanukkal hitelesitett vallásváitox-
tifáii Jigyxekőnyvek, de elintézésttk elöl végle-
t e un nsm térkei ki a polgármesteri hivatal, 
bár mindenben a katolikus egyház kezére Jár. 
ki elö JHÓsági ügyosztály nyomozóival kihall-
gatiatjí azokat, akik beieltntik az egyházból 
va:ó kilépésüket. A nyossozók nagyon egyforma 
— szinte betanítottnak látfzó választ ktpnak 
mindsnkiiOi: 

— A mi vallásunk az igaz vallás, a Meg-
vállé vallása, a tiszta emberszeretet, felebaráti 
szeretet, a béke és a türelem vallási: a Szent-
írás vallása. 

Nincs harag, nincs gyűlölködés ezekben a 
vllaszokbin, csak megmásíthatatlan elhatározás, 
szitáidnak látszó hit. Le is záródik veis a köz-
igazgatási eljárás, a polgármesei biva'al tudo-
másul veszi a két-három év siót! történt be-
Jelen éseket és azt bejegyzi a vailáiváltoxtitá-
sokat nyilvántartó nagykönyvbe. 

A nspokbtn tizenöt uj bejelentés érkezeti a 
polgármesteri hivatalhoz Alsótanyiról. Alsó-
tanyágak sok részén, különösen a Madarász-
tóban és a szabadkai ba ár felé van sok és 
egyre szaporodó híve ezeknek ax u j fslekeze-
ÍSfemk. 


