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az ipart és exportképessé a kereskedelmet 
A kormány az ellenzéket azzal intette le, 
hogy adócsökkentést követelni — demagógia 
De jött azután a választás és egy szép napon 
a kormány rukkolt elő az adócsökkentés gon-
dolatával. Leszállította az adókulcsot, de egy 
titkos rendelettel felemelte az adóalapokat 
negyven százalékkal. 

Rassay Károly ezután \ 

a szöve tkeze tekrő l beszé l , 
amelyeknek alapgondolata helyes lenné, de 
végeredményben a kormány mesterséges kon-
kurrenciát csinált vele a vergődő kereske-
delem és ipar ellen. A beruházásokról szólva 

kijelenti, hogy az ellenzék már a szanálás 
előtt sürgette a beruházási kölcsön felvételét 
és felhasználását, mert a mai generáció, 
amely elvérzett a háborúban, nem vállal-
hatja magára az ország újjáépítésének min-
den terhét, a hosszabb lejáratú kölcsön ut-
ján a tehernek egy részét átháríthatja a 
jövő generációra. A gazdasági helyzetjen csak 
takarékossággal, progresszív adózási rendszer-
rel és észszerű beruházással lehet segíteni. 
A nemzetgyűlés hét éven keresztül szociális 
téren nem alkotott semmit. N e dobjon azért 
rá senki sem követ, mert a nemzetgyűlés 
szívesen alkotott volna, de a kormány nem 
tette lehetővé számára az alkotást. 

i üiiiiifcásfsfztosltás autonómiája még mindig a levegőben lóg, 

Itt fekszik évek óta előttünk és rengeteg 
energiát kőt le az ellene és érte vivott küz-
delem. Pedig ez a törvény senkinek sem vá-
lik hasznára, csak a nemzet becsületének, 
jövőjének árt mert egy olyan nemzet, amely 
a tehetségek versenye elé mesterséges gáta-
kat; emel, elpusztul. Milyen jelzőt érdemel az 
a politika, amely az emberi jogok legszentebb-
jét, a tanulási szabadságot áruba akarja bo-
csájtani? Pedig hát a numerus clausus telje-
sen törvénytelen intézmény, nincs olyan tőr-
vény, amely alátámasztaná, sőt tételes, alkot-j 
mányos törvényekkel ellenkezik. A kérdéses 
törvény azt állapítja meg, hogy az egyete-
mekre a nemzetiségek milyen arányban irat-
kozhatnak be, ez a törvény tehát a zsidókra 
nem vonatkozik, mert hiszen a kúria már 
kimondta, hogy az nem faj, nem nemzetiség, 
hanem felekezet, az alkotmány pedig a zsidó 
felekezetet egyenjoguvá teszi a többi bevett 
felekezetekkel. A kormány rendelete, amely-
lyel ezt a szégyenletes intézményt fentartja, 
törvény és alkotmányellenes. Ezt a rendszert 
a kormány gyávasága tartja csak fenn, mert 
a kormány nem meri levonni a tényleges 
helyzet konzekvenciáit. A numerus clausust 
a nemzet akarata fogja eltörölni. (Zajos he-

- , . . . »B . - íyeslés.) Egy gyáva kormány tehetetlenségé-

nincs es Hasznaim tudlak, nasiem az, Hogy el nek és e g y kis érdekcsoportnak van szüksége 
~ - - rá. 

A legitimizmusról szólva, kijelenti, hogy na-
nagyon fájlalja, hogy azok, akik egy gyer-
mek részére követelnek jogokat, nem állnak 
az ellenzékkel egy fronton és nem követelnek 
jogokat a magyar nép számára. i 

az aggkori biztosítás kérdése elintézetlen, a 
nyugdijak valorizálásával szintén adós még 
az állam. A hadikölcsönök valorizálása egyike 
a legnagyobb szociális problémáknak, mert 
a nemzet becsülete fűződik hozzá. A kormány 
választási ígéretei között ez is szerepel, de 
szégyenletes formában. A miniszterelnök csak 
azt ígérte meg, hogy a valorizáció helyett 
alamizsnaszerü járadékot fizet majd azok-
nak, akik egy hosszú élet keservesen össze-
kuporgatott eredményét jegyezték le hadiköl-
csönre és most nincs már semmijük. Pedig 
ezzel nem lehet megoldani a kérdést. Az or-

szág becsülete követeli a becsületes valori-
zációt éppen ugy, mint ahogy Németország 
is valorizálta már a német hadikölcsönöket 
Éppen ilyen szégyene az államnak a rokkant-
kérdés is, ami a rokkantság százalékának és 
a rokkantjárulékok megállapításával törté-
nik, gyalázat. A földreform szintén kátyúba 
jutott, a kiosztott földek parlagon hevernek 
és nemhogy növekedett volna, de csőkkent 
a termelés, mert nem teremtette meg a kor-
mány a föld megmunkálásának előfeltételeit 
A baj az, hogy 

a földreform alapgondolata nem az volt, hogy földet kell azoknak 

£ 
a zsidó felekezetek között a békét Ha helyre-
állítja, én leszek a legboldogabb azonban 
tetteket kérünk és nem ígéreteket Itt van 

a numerus clausus kérdése is. 

venni a földet azoktól, akikföl — megirigyelték. 
— Megoldásra vár 

a köztisztviselők problémája is. 
Hét év óta küzdök ennek a kérdésnek a megol-
dásáért, bár a tisztviselőtársadalom az Ígéretektől 
elvakulva szemben áll a haladás gondolatával. 
Ennek a kérdésnek a megoldása azonban nem 
pártérdek, hanem a magyar társadalom érdeke. 
Ezért követelte az ellenzék, hogy a B-lista mel-
lett gondoskodjon a kormány az elbocsájtott 
tisztviselők elhelyezkedéséről is, teremtsen olyan 
közgazdasági atmoszférát, amely lehetővé teszi, 
hogy a felesleges köztisztviselők máshol juthassa-
nak megfelelő megélhetéshez. Ugy azonban, aho-

gyan történt, hogy a másutt való elhelyezkedés le-
hetősége nélkül bocsájtötta el a kormány a köz-
alkalmazottak ezreit, esztelenség volt, kegyetlenség 
volt, embertelenség volt és a magyar társadalom 
alapját támadta meg. 

— Itt van azután \ 
a nyugdíjasok kérdése te. 

A kormány a szerzett jogoktól fosztja meg őket. 
Az egyik szegedi ellenjelöltem (Abcug Szterényil 
— szólnak közbe) büszkén hivatkozik arra, hogy 
a takarékossági bizottságban állást foglalt a nyug-
dijasok mellett. De hát nem az ő álláspontja a 
fontos, hanem Bethlen István miniszterelnöké, aki 
pedig legutóbbi kortesbeszédében ugy nyilatkozott 
a nyugdijasok problémájáról, ami meg kell, hogy 
botránkoztasson minden jobb érzésű embert. Ki-
jelentette, hogy reméli, el fog következni az az 
idő, hogy a régi nyugdijasok számának apadása, 
tehát kihalása (zaj) lehetővé teszi, hogy az uj 
nyugdijasoknak megadja a teljes valorizációt. 
Én ezt a frivol gondolatot, hogy a társadalom 
egyik nyomorgó rétege csakis a másik réteg ki-
halásától, elpusztulásától várhatja sorsának, hely-
zetének javulását, felháborodva utasítottam vissza. 

Rassay Károly ezután j' 
a kisiparosság sérelmeiről 

beszél, kijelenti, hogy az uj ipartörvény egyál-
talában nem alkalmas a sérelmek orvos-
lására. Ha a kormány azt a sok száz milliár-
dot, amellyel az egyéni nagy vállalatok szaná-
lásához járult hozzá, a kisipar és a kiskereske 
delem felsegitésére fordította volna, akkor ma 
egészen más lenne Magyarországon a közgaz-
dasági helyzet. Amikor öt évvel ezelőtt 

a felekezel i b é k é é r t s zá l l t am s í k r a , 
akkor zsidóbérenc voltam, mert akkor csak 
a zsidó és a keresztény felekezetek között szí-
tották fel a mesterséges gyűlöletet. Az utóbbi 
hónapok eseményei azt mutatják, hogy a fe-
lekezeti gyűlölködés már átcsapott más térre 
is. Igaz, hogy nekünk, dolgozó polgároknak 
semmi közünk sincs a főpapok veszekedésé 
iaez, de megdöbbenve kell látnunk, hogy ez a 
veszekedés az ország felszántott, ezer sebből 
vérző testén uj lövészárkokat, uj sebeket szánt 

Most is sikraszállok a felekezeti békéért, 
amelynek felborulása szintén a kormány te-
hetetlenségét bizonyítja. Bethlen azt mondotta, 
hogy helyre akarja állítani a keresztény és 

A baloldali ellenzék közszaMságokal akar, a safí© 
szabadságáért küzd, a gyülekezés és az egyesülés 

szabadságáért és a fiikos választójogért. 
— És most megkérdem ellenjelöltemet, gróf 

Klebeisberg Kunó kultuszminisztert hogyan 
tartja összeegyeztethetőnek azt, hogy a tanyá-
kon a tanyai tanítók korteskednek mellette, 
akik felügyelete alá tartoznak és hogyan tűr-
heti el, hogy kortesplakátjait az iskolák fa-
lára ragasszák ki. 

— A magyar állam ereje a demokráciából 
fakadhat csak, demokrácia nélkül a kormány 
mindig csak azokat a klikkeket fogja kiszol-
gálni, amelyektől függ. (Hosszantartó taps.)' 
Röviden ez az én programmom és a pártomé 
és ennek a támogatását kérem Szeged város 
polgárságától. 

Ugy s z e r e t n é k be l épn i a p a r l a -
m e n t b e , h o g y ott a Jövőben 
Szeged vá ros p o l g á r s á g á é r t h a r -

c o l h a s s a k . 
Tudom, hogy nem lesz rózsás ez az ut, de én 
bizom Szeged népében, hogy akkor, amikor 
az országon az általános dekadencia vesz 
erőt, ennek a városnak a polgársága ugy fog 
cselekedni, hogy az utódok, mint a nemzet 
büszkeségére, reménységére emlékeznek majd 
rá. U 

Rassay Károly a népgyűlés frenetikus tap-
sa és éljenzése közben fejezte be hatalmas, 
mindent átfogó beszédét Utána 

Sándor Pál tartott rüvigfeliii beszédet. 
— Én mint Rassay Károly egyszerű katoná 

ja jöttem Szegedre — mondotta — és azért 
jöttem, hogy figyelmeztessem a szegedieket, 
gondolják meg nagyon jól, hogy mit tesznek. 
Senki se szavazzon meggyőződése ellenére. 
De figyelmeztetek mindenkit, hogy öt évre 
választ képviselőt öt évig aztán semmi be-
leszólása sem lesz az ország dolgaiba. 

— Mi Rassayra ugy tekintünk, mint annak-
idején a zsidók tekintettek arra a fénylő fel-
hőre, amely elvezette őket a sivatagból a 
Kanaánba. Rassay vezet el majd bennünket, 
magyarokat a liberálizmus igéretföldjére és 
okosságában, eszében, becsületességében meg-
bízhatunk. (Éljenzés.) Mi keveset adunk a 
Észólamokra és nem kérünk semmit önöktől, 
csak azt, hogy tekintsenek vissza az elmúlt 
esztendőkre, mit tettek azok, akik megjárták 
a rögös utakat bombák, pokolgépek, örökös 
életveszedelem kőzött .. / 

— Most tudjuk csak, amikor a bírósági tár-
gyalásokon lehull az álarc azokról, akik ez-
előtt néhány évvel rettegésben tartották az 
egész országot, hogy milyen törpe, milyen 
kishitű emberek voltunk. Szinte azt kell kí-
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P e i d í Gyula p r o 

délelőtt lO óraUar a nplvúrosí 

áltanunk, hogy ezektől rettegett egész Római 
(Taps.) Ha akkor a polgárságnak csak eg|, 
kis része talpraáll, a nyavalyások patkány^ 
hada eltűnik, visszavonul oda, ahonnan el<J«' 
merészkedett a csatornákba. \ 

— Kérdem, miért menjünk Bethlen tábo-
riba, hogy tovább ís ugy éljünk, ahogyan ed-
dig éltünk, ugy akarunk továbbra is adózni,-
azt akarjuk, hogy a magyar jövőt ne a ma-, 
gyar nép, hanem bizonyos érdekcsoportpk 
szájaize szerint rendezze be a kormány, azt' 
akarjuk, hogy ne legyen szabadsajtunk, ha-
nem elnémított, békóbavert, vagy megvá-
sárolt? 

A s z e g e d i e k n e k kö t e l e s ségük , 
h o g y a z e l l enzéknek m i n d a h á -

r o m felöltfél b e h o z z á k , 
mert szükség van rájuk. A kormány érde-
méit nem akarom én kisebbíteni, de ami ér-
demre hivatkozik, az égytől-egyig az ellen-
zék érdeme. A kormány csak ígér egy mázsát, 
de tettekben nem ád egy gramnyít sem. 

A népgyűlés Rassay Károly és a bálpárti 
jelöltek szűnni nem akaró ünneplése közben 


