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As árkid&k irsiya 
Van a szegedi határnak olyau, löbb eaer 

holdas szöglete, ahol minden második felnőtt 
nem tud írni-olvasni. A csongrádi tanyákon 
tíz család közül hatnak gyermekei vagy 
gyöngédméjüek, vagy angolkórnak, vak k, bé-
nák és nyomorékok. Kiskunmajsán huszonkét 
kilóméiért kell gyalogolni annak az anyának, 
Bki gyermekét orvoshoz akarja vinni himlő 
Wleni oltásra. 

Megdöbbentő, lélekbemarkoló, nehéz fájás-
sal fájó adatok azok, amiket tegnap a szegcdi 
'JBelhlen Gábor Kör előadó estéjén a Duna— 
Tiszaközi Kamara igazgatója a magyar lelki-
ismeret elé tárt. S ha most a magyar életnek e 
¿«yászkereles adatai mellé hozzágondoljuk azt 
az elementáris hatású — vidbeszédet is, amit 
a közoktatásügyi miniszter kiküldő', te a minap 
» szegedi tanyai iskolák állapota felett tartolt, 
akkor különös érzést kelt és különös gondo-
latokat ébreszt a kiálljlás a kultúrpalota nagy-
termében. 

Csak vitatkozzanak az árkádok alatt, csak 
álmodjanak a magyar sors fehér köo.i-n, 
csak mérjék össze fegyvereiket u korai ba-
rokk és a k&öi rokokó hívei, — milyen határ-
lülanul inesszcesik a magyar él-ettől mindaz 
a gondolát, ötlet, szépségkeresés, ami ezekben 
a pulyatei^ekben zsúfolódott össze. A ma-

Jjfryar é*et nem az árkádok alatt sétál, a magyar. 
Vl.-t oVt pusziul a majsai hemokon, a magyar 
iékt utt sikkad cl a lápéi rét. analfabétái kö-
zött s utt sötétül el a csongrádi ártatlan gye-
ívkels elhomályosult tekintete mögött.-A ma-
gyar kultúrpolitikának katasztrofális- elcnére-
tezését riasztják ránk ezek az egymás mellé 
fett adatok. A fenn az ernyő, nincsen kas len-
Igehv, fundamentuma, konstrukciója lett a hi-
vatalos magyar kultúrpolitikának. S'milyen 
az ernyői ami lenn van"? Árkádok iveihez 
.szabták barokk ornamentikáját, szavak csi-
lingelnék rajta, programok rózsafüzérei öl-
töztetik fel díszesre, lyoni selymét arauysujlás 
ékesíti s mindegyik darabját egy-egy Colle-
gium líungaricum perspektivás képe ékesíti. 
Ez az.ernja fent. És mi van a kasban lenti 
.A szogedi analfabéták, a csongrádi debilisak 
s a gyereke bölcsője s az orvos szobája között 
huszonkét kilométereket menetelő magyar 
anya a majsai határban. 

Most rendezik be a madridi magyar követ-
ieget; legendák szövődnek arról a gazdagság-
ról és fényről, ami a magyar állam spanyol-
országi kövelet körül fogja venni állami ott-
honában. Rómában már a második középkori 
palotát vásárolja meg a kultuszkormány a 
magyar adózók pénzén. A Collegium Hun-
garicumok — egyszer már le kellene irni egy-
más. mélje azok nevét, akik Szegedről écekbe a 
kollégiumukba kaptak ösztöndíjai, — azok 
¡számára nyújtanak gondtalan évet, akik líal-
lrrek. Yicziánok, Léhnerek és Eckhardtok ve-
zetés«: alatt foglalták cl helyeiket a magyar-
ságban. S • a -közoktatásügyi miniszter kikül 
dötte szerint Szeged tanyáin vannak ólszerü 
állami népiskolák, a négyezer holdas tápéi 
réten a felnőtt lakosság l'cle nem tud iriii-
olvasni s a majsai pusztán orvos nélkül száll 
fel az angyalok közé az anyagyásznak világra-
jött magyar gyerek. 

Hozhatnak törvényt a numerus ciausnsról, 
enyhítés 'ürügyével megszigoríthatják reu 

jrk'Ikezéseit s — ahogy a törvényhozás felső-
házában mondotta a Magyar Tudományos 
Akadémia elnök': hitvány és gyáva mó-

don ráeshetnek húszan egyre, hogy kiverjék 
a padok közül azt, akinek késői konkurrón-
aijától ilyen »gonosz hamarság :-gal akarnak 
megszabadulni, — mit használ mindez a ma-
gyar fajnak s mit használ mindez a magyar 
faj védelemnek? Egyetlen magyar gyerekkel 
sem lesz több, mert árkádok fogják övezni a 
fogadalmi templom terét. Nem lesz több egyet-
len magyal* gondolattal, egyetlen felzsendülő 
magyar cselekvéssel, mert barokk püspöki 
palotát építenek azon a helyen, melyet egye-
temi intézetek és egyetemi internátusok ré-
szére vettek cl magánosoktól. Az intelligencia 
tartalékolja, — halljuk a közkel tüségre szánt 
uj jelszót. Tartalékolni kell az intelligenciát, 
tehát többet keli termelni, mint amennyit el 
tudunk tartani, mint amennyi munkát és ke-
nyeret tud magának találni ebben a tizennégy 

megyére itélt országban. De ezt a tartalékot 
nem, lehet trezorba zárni és nem lehet elver-
melni. Ennek az intelligenciának kenyér kel!, 
napfény és munka. S hol találja meg mind-
ezt, amíg — tartalék? Tartalékkenyérrel és 
tartaléka-unkával nem lehet eltartani a tar-
talckintelligcnciát. Az intelligenciát tartalé-
kolni, intelligenciát feleslegesen kitenyészteni, 
tömegcikké, bazáráruvá téve a diplomát, amíg 
a tudatlanságban, sötétségben és kenyértelen 
szegénységben elsenyved a gyökér és kiszárad 
a forrás, -- ez az árkádok kultúrpolitikája. 

Tegnap az egyik kormánytámogató kép-
viselő azt mondotta az országgyűlésen: bár 
a magyar földmivelésügyüek is volna egy 
Klcbelsbergje. Mi pedig azt mondjuk: bár a 
magyar kulturpolitikának is volna egy Mayer. 
Jánosa. 

Egy repülőgép roncsa két halottal. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 

Newyorkból jelentik: A canadai kormány 
egyik repülőgépjárata jelenti, hogy a Wilhc 
Cap hegyén, 122! mérföldnyire Brown Halitól 
egy repülőgép runc&ait látta két halottal. A 

QtS 

canadai hatóságok járőröket küldtek a Withfl 
Cap hegyre és azt hiszik, hogy a hegyen 
Hincliffenek és kisérőréne > holttestét fogják 
megtalálni r , > 

Hutzú. rá V>eírovdc&! 
Éles vitában tárgyalta a Tképviselö&áz a ífedtí esti tilníeféselc 
ügyét — Felszólalásai a solti fialálmozlról és Rakovszky Iván 

nyugáifáról 

A pénsUgymimssi&r visszavonta as appropriációt 
Budapest, március 21. A képviselőház mai ülése 

az^al kezdődött, hogy Bud János pénzügyminiszter 
felállott és igy bzólt: Tisztelettel bejelentem állás-
pontom teljes fentaríása mellett, hogy az appro-
priáeíös javaslatot visszavonom. 

Bethlen István gróf miniszterelnök áll fel ezután 
szólásra. — Kérem a képviselőházat — mondja 
a miniszterelnök nagy érdeklődés közepette — 
méltóztassék a pénzügyminiszter ur bejelentését 
tudomásul venni és eunek megfelelően az appro-
priációt egyelőre levenni a napirendről. A kor-
mány súlyt helyez ma is arra, hogy a Ház tanács-
kozása normális és békés atmoszférában bonyolód-
jék le. A kormány a legközelebbi jövőben javas-
lattal fog jönni , a-Ház elé a házszabályok módo-
sítására. A költségvetés vitájában Perlaky György, 
tnajd Berfc Lajos szólalt fel. 

— A gazdasági konszolidáció kétségtelen jelei 
mellett — mondotta Beek — utyan tünetek is 
mutatkoznak, amelyek súlyos aggodalomra adnak 
okot. 

Homoanay Tivadar elfogadja a költségvetést. 

Negyednégy órakor folytatták az ülést. 

Malasits Géza a következő szónok, aki arról 
beszél, hogy általános gazdasági kedvetlenség van 
az országban, az autonóm vámtarifa nem hozta 
meg azokat a reményeket, amelyeket hozzáfűztek. 

I leirmann Miksa kereskedelmi miniszter: A cseh 
szerződés óta már összeomlott a vámtarifa. 

—. Az atuonóm vámtarifával magyar textilipart 
akarlak teremteni — mondja Matasits Géza. — 
Egyetlen 5 paragbau nem j fizetnek olyau szemér-
metlenül, mint a textiliparban. A munkanélküliség ' 
veszedelmes arányukban ' terjed. A kormány el- j 

fojtja a munkások bérmozgalmát. .. _ 

Ha a szakszervezeti reformból törvény * 
lesz, a munkásság többé nem kezűbít . 

nyílt bérmozgahni harcot. 

Ez az ut a földalatti szervezkedéshez vezet 
Báró Voinics Miklós, Bárdos Ferenc után 3 

vitát berekesztették. 
A napirendhez Váry Albert szól hozzá. Felszó-

lalásában 

a solli szerencsétlenségre 
akarja irányítani a figyelmet., A filmelőadás elő-
zetes hatósági bejelentés és engedély nélkül folyt 
le. Kéri a belügyminisztert, szigorítsa meg hasa ni-J 
előadások engedélyezését. 

Scitovszky belügyminiszter megállapítja, hogy az 
előadásra nem kértek engedélyt, a gépkezelöpek 
nem volt meg a szükséges képesitésa és a film-
clöadások tartásához szükséges belügyminiszteri 
engedélyt sem, szerezték meg az előadás rendezői, 
Az esettel kapcsolatosan kénytelen lesz még szigo-
rúbban kezelni az ilyen ügyiíkct. 

Valamelyes mulasztás terhelheti legalább 
is a helybeli hatóságot, 

amelynek tudomással kellett volna biruia arról, 
hogy már 3 nap óta folyt az előadás a köz-
ségben. 

Farkas István kijelentette, hogy ez esetbeu i> 
csak az a rendszer érvényesült, hogy a szabályok 
esak egyes emberekst köteleznek s hogy a köz-
igazgatás kétféle mértékkel mér. 

Petruuácz Gyula 

9 SzinHág előtti tüntetést 
tette szóvá A mult vasárnap a szocialista 
márciusi ünnepén a rendőrség keztyüs kézzel 
járt el « rendbontókkal szemben, a tegnapi 
tüntetés suráu pedig ij>piét azt kellett tapasz-
talni, hogy a nacionalista tüntetőkkel .szem-

ben szigorúbban lépnek tel. Budapest szíij . 
igazgatói sorozatpsan provokálják a nemzeti 
érzés felháborodását. . 

Itothenstcin Mor': Mi közünk a Huzd rá 
Jonnghoz? 


