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Az egységes párt tagjai nem léphetnek be 
a választójogi ligába 

BodftpMt, junius U. Az egységespárt csütörtö-
kön este Almássy László elnökletével értekezletet 
tartott. Almássy elnök közölte a párttal, hogy az 
elnöki tanács az OFB likvidálásról szóló javas-
latot elfogadásra ajánlja az egységespártnak. Betli-
kn István miniszterelnök, Bud János pénzügy-
miniszter, Pesthy Pál igazságügyminiszter és Mayer 
János főldmivelósügyi miniszter felszólalása után 
a pártértekezlet a Javaslatot el ls fogadta. 

Ezután újra Bethlen István miniszterelnök szó-
lalt fel. A lapokból ugy értesültem, mondotta, 
hogy egy választójogi liga van alakulóban. A vá-
lasztójogi front azzal a jelszóval és igénnyel lép 
fel, hogy pártkülönbség nélkül kell megszervezni 
a parlament mindama tagjait, akik a titkos vá-

lasztójog mellett foglalnak állást. Ha ferről van 
szó, akkor az egész cgységospártot be kell szer-
vezni ebbe a ligába, mert hiszen a titkosság a 
párt programjában benne van. Nagyon kéri a 
párt tagjait, ne lépjenek bo ebbe a ligába) mert 
itt politikai taktikáról van sző, politikai taktikai 
kérdésekben pedig hallgassák meg a párt veze-
tőségét. 

Az értekezlet után pártvacsora volt, amelyen 
a miniszterelnök részletesen foglalkozott a vá-
lasztójogi liga megalakításának tervével. Kijelen-
tette, hogy ehez a belpolitikai kérdéshez a kül-
politikának semmi köze sincs. A közjogi reform 
szerinte a szociális és gazdasági konszolidáció 
befejezése lehet csak, de nem kiindulási pont 

1 kultuszminiszter a rókusi iskola tornacsarnokának 
építéséhez Is hozzájárulást kiván a várostól 

R polgármester már meg is egyezeti a miniszter kiküldöttjével 

(A Déimagyarország munkatársától.) Be* 
ÍÍ." ömölt a Délmagyarország arról, hogy a 
o .Kossuth Lajos-sugárulon építendő iskolára 
a kultuszminiszter 210.000 pengőt irányzott 
elő, amiből azonban Hültl professzor, az is* 
kola Jervezője, a minisztérium elgondolása 
szerint nem tudta volna felépíteni az Iskolát. 
Megindultak a tárgyalások és a kultuszminisz-
térium most már 400.000 pengőt irányzott elő 
az iskola építésére. A lerv szerint az uj is* 
kola épülete egyemeletes lesz, tizenkét tan* 
teremmel. Hültl professzor éppen a napok-
ban jelentette ki Berzenczey Domokos mű-
szaki főtanácsos előtt, hogy az iskola jövő 
tavasszal felépül. 

Az építkezéssel kapcsolatban a kultusz* 
mintatér azt 1« elhatározta, hogy egy modern 
tornacsarnokot is épittei, amelynek a költsé-
gei 160.000 pengőt tettek volna kt. A minisz-
tériumnak azonban erre a célra csak 60.000 
pengő állt rendelkezésre, mire dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester olyan irányban nyi* 
'átkozott, hogy ha nlnos több pénz, akkor 
épitoék fel 60.000 pengőből. A kultuszminisz-
ter ragaszkodott eredeti tervéhez és most 
leküldte dr. Petkóczy István kultuszminiszter! 
tanácsost, hogy keressen valamilyen lehető* 
séget 9 tornacsarnok felépítésére. 

Dr. Petkóczy István csütörtökön délelőtt 

hosszasan tárgyalt a polgármesterrel és ki-
jelentette, akivel közölte, hogy sikerűit a 
60.000 pengőhöz még ujabb 20.000 pengőt 
szerezni, a miniszter azonban azt kívánja, 
hogy 

a város is jártiijon valamivel hozzá a 
tornacsarnok építkezési költségeihez. 

A tárgyalások azután eredményre is vezettek, 
amennyiben az a megállapodás jött létre, 
hogy a tornacsarnokot az állam 100.000 
pengős költséggel felépiti, amelyhez 

a város legfeljebb egyötöd résszel, 
de 20.000 pengőnél semmiesetre sem 

többel, járul hozzá. 

Dr. Petkóczy István közölte még a polgár-
mesterrel, hogy a Somogyi-telepi elemi iskola 
tornacsarnokának 40.000 pengős épitési költ* 
ségét a kultuszkormány magára vállalja. A 
pénzt készpénzben bocsájtják a város ren* 
delkezésére, a terveket a férosi mérnöki hi-
vatal késziti el és a tornacsarnokot a város 
építteti fel. 

Itt emlitjűk meg, hogy a kultuszminiszter a 
szaiymezi gazdasági iskols építéséhez hozzá« 
Járult és 120,000 pengő segélyt adott erre a 
célra. 

felsőház megkezdte a költségvetés vitáját 
Back Bern&í nagy beszédet mondott m közgazdasági helyzetről 

Bndapvst, junius H. érdeklődés mellett 
ült össze csütörtökön a felsőház, hogy megkezd-
je az 1923—20. övi állami költségvetés vitáját. 
Az ülésen megjelent Vészi József és Huszár Ká-
roly, a felsőház két uj tagja is. 

Az ülést nem sokkal tút dia után nyitotta meg 
kiró Wlasslcs Gyula elnök. Elparentálta gróf Vny 

¡bort és gróf Ztctiy Bélát, megemlékezett az 
utolsó 18-as honvéd, Lebo István haláláról 1«, 
•Mentést tett az újonnan kinevezett, illetve a meg-
riasztott felsöháai tagokról. 

Az 1926—27. évi beruházásról szóló pénzügy-
miniszteri jelentést a felaőháas vita nélkül tudb-
másul vette. 

Következett a kAMségvetfe tárgyalása. 
Báró Szterémrl József állott fel szólásra Főleg 

gazdasági kérdésekkel óhajt foglalkozni, mert 

az ország gazdasági vtaoonpsl a HiWljfr ' / 
•öbbflfc 

Megállapítja, hogy 

a kiadások Iramában MHu «füfe É;, 
tempó. 

A közterhek olyan súlyosan nehezednek minden 
társadalmi rétege«, hogy inkább a közterhek csök-
kentósóröl, mint azok emeléséről Wwt szó. A 
termelés, az ipar, a kereskedelem, szóval az egész 

gazdesá^í élet súlyos helyzetben vtln. 

Erönköu tal étünk. 
A forgatom növekedése ne tévesszen meg senkit, 
mert U eladósodás az egész vonalon Igen nagy. 
Kért a kormányt, mérsékelje az államháztartás 
- " kOMpben a bevételek fokozására 

tesz kénytelen, ha az államháztartás egyensúlyát 
fenn akarja tartani. A gazdasági helyzet romlá-
sának okát a tőkeképzés hiányában látja. A me-
zőgazdaság helyzetének megjavítására nem anké-
tekre van szükség, hanem cselekedetekre. 

A segítség sürgős, mert a magyar nrező-
gazdaság háza ég, azt el kfell ottani. 

10—12 százalékos hitel mellett még ipari termelés 
sem lehetséges, még kevésbé mezőgazdasági ter-
melés. Ma a magyar mezőgazdaság, amely az inflá-
ció alatt törleszteni tudta adósságait, ismét súlyos 
adósságokkal küzd. A mezőgazdaság egyik fő-
baja az értékesítés nehézsége. 

Statisztikai adatokkal bizonyítja Ssterónyi, 
hogy a magyar búza és a bor külföldön nehezeb-
ben értékesíthető, mivel magasabb az ára, mint 
a külföldi bnxtt és a bor. 

Már legutóbbi költségvetési beszédében ls sftr-
hogy ^ 

a kormány több óvre terjedő programot 
adjon 1 országnak, 

mert csak Így lehat bírálatot mondani gaedoaégt 
és pénzügyi politikájáról. Ismét felkéri a kor-
mányt, juttassa az országot abba a helyzetbe 
hogy a jövő pénzügyi programot megismerhesse. 

Rátér ezután a cseh külügyminiszternek isme-
retes akciójára, amelynek célja dunai konföde-
ráció vagy vámunió létrehozása. 

— Tehát azt kívánják, hogy Magyarország al-
kalmazkodjék örök időkre a trianoni határokhoz. 
Mi a szomszédokkal keressük a barátságot, de 
ennek kedvéért Trianont nem pecsételjük emg. 
(Élénk taps minden «IdaKm.) 
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A legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a kül-
ügyminiszternek és a diplomáciai karnak genfi sze-
repléséről. Nem bírói szerv működött Genfben, 
hanem egyszerű parlamenti trükk-rendszer. Az a 
csodálatos tevékenység, amelyet Apponyi Albert 
fejtett kl (Nagy taps a felsőház minden oldalán.) 
hatástalan maradt egy előre megálLapított trükk 
miatt. Ezekután felteszem a kérdést akad-e ma-
gyár ember, aki vár valamit ettől a fórumtól? 
Akad-e gondolkozó ember, aki azt hiszi, hogy 
igazságunkat itt fogjuk elérni? Valótlan, hogy az 
optánsok kielégítése veszélyeztetné Románia pénz-
ügyelt. E törekvés el lm minden eszközzel véde-
keznünk kell. A költségvetést elfogadja. 

Szterényi József bárót beszéde befejeztével óvá-
cióban részesítették. 

Petz Lajos (Győr) szólalt fel utána. A költ-
ségvetés a városokra nézve uj és súlyos rendel-
kezéseket tartalmaz, ezért állást foglal a költség-
vetés ellen. A költségvetést nem fogadja el. 

Ezután Baltazár Dezső debreceni református 
püspök emelkedett szólásra. Szeretné, ha a hadi-
kői csőnők valorizációját végrehajtanák, a nyug-
dijasok jövedelmét emelnék, de ezeket a kérdé-
seket nem teszi szóvá. Megemlékezik a köztiszt-
viselők fogyasztási szövetkezetéről. Megérti a ke-
reskedelem idegességét a köztisztviselők szövet-
kezetével szemben. Ez a szövetkezet hatalmas 
tényezővé nőtt és tekintélyes hasznot von el az 
egyéni kereskedőktől. Ámde 72.000 köztisztviselő 
és 50.000 család érdekeit szolgálja. A költségvetést 
elfogadja. 

Huszár Aladár visszautasítja a képviselőházban 
a felsőház ellen elhangzott támadást. A költség-
vetést elfogadja és határozati javaslatot terjeszt 
be, hogy a kincstári jogügyi osztályt ac igazság-
ügyminiszter fenhatósága alá rendeljék. 

Juhász Andor: A magánjogi kódexet nagy ér-
deklődéssel várja az egész ország, mert a közönség 
az igazságszolgáltatás egyszerűsítését reméli ettŐL 
Kérte végül az 1920-ban megállapított bjrói státus 
visszaállítását. 

Back Bernát a mezőgazdaság súlyos helyzeté-
vel foglalkozva, megállapította, hogy 

mezőgazdaságunk nem bírja el aaofcaft a 
terheket, amelyik ma ránehezednek. -

A válság föokn az agrárindex és az Ipari index 
között valé nagy diszparitás. Lehetetlennek tartjf, 
hogy az állami üzemek deficitjének a megszűn-
tetése során a tarifaemeléshez folyamodtak az 
államvasutak, amellyel főkén' a mezőgazdaság! 
értékesítést sodorták válsá- .i. Statisztikai adato-
kat sorol fel ennek bizonyítására és megállapítja, 
hogy a környező államok ngrárlBrifája Jóval ala-
csonyabb, mtat a magyar tarifa. Vaunak ipari 
cikkek, amelyek megokolatlan tarifakedvezményt 
éF^znek a gabonával szemben, holott az ország 
fő >2:-rr vVi ága a gabonatermelés. A hazai tarifák 
u£fjsac jóval drágábbak, mint a külföldiek 
és ez tesz. versenyképtelenné a mezőgazdasági tws 
melést. A gabonának a termelőtől a fogyasztóig 
való útját meg kellene rövidíteni, hogy ózz« 
olcsóbb legyen. Az erre hivatott szerv a Futura, 
azonban nem tud eleget tenni hivatásának. Szólt 
ezután a hitel kérdésről. Az angol kormány mező-
gazdasági bankot akar létesíteni, amelynek költ-
ségeit nem a gazdaság, hanem az állam vteei. 
Nekünk is igy kellene eljárnunk, mert ezzel « 
kamatlábat leszoríthatnánk. 

A tennWftt közelebb kell hozni a Nem-
Bankhoz. 

Sajnos az OKH nem tudja teljes mértékbon telj*-
siteni feladatát. Kifogásolja, hogy 

a hit«« kereső kisgazdákat rószjegyzésre 
szorítják. ' : 

daság Kifogásolja a súlyos adókat is. A 
tarifa leszállításával és az értékesítés olc 
tételével a mezőgazdasági szövetkezetek kiépíté-
sével a kamat és adóteher csökkentésével kell tá-
mogatni a mezőgazdaságot. 

Miután még nagyobb anyaga van, kéri, hogy a 
beszédét holnap folytathassa. 

Az etoöfc kijelenti, hogy erre ntaro mód; bfcí 
vonja össze beszéde további részét 

Back Bernát ezután folytatja beszédét és a 
kereskedelmi szerződésekről szól. 

DJ kfvtteH piacok megteremte* kívánja. ~ 

Ab ipari kérdésekre térve át, az ipari export tá-
mogatására szánt összeg felemelését tartja szük-
ségesnek. Tol drágán dolgozunk és Így non va-
gyunk versenyképesek. A takarékosság keresztül-
vitelét és a közigazgatás egyswrifcvtWsét Mvfcja. 
Meggyőződése, hogy a kormány megtalálja a mó-
dot a kérdések helyes megoldására és érért el-
fogadja a költségvetést. 

Az elnök a vitát megszakítja és a felsőház költ-
ségvetési vitáját holnap folytatja. 

Az «és 3 órabor ért 


