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ben tehát a gazdatársadalom adóját Is a fo-
gyasztóközönséggel fizettetik meg. Itt nem az 
öt-tiz holdas gazdákról van szó, hiszen azok 
számára nem terem fölösleges, értékesíthető 
gabona. Az államnak régen alkotott törvények 
alapján kötelessége a bajbajutott kisexiszten-
dákon Segíteni. Most azonban nem ezeknek 

a klsgazdaexlsztenctiíknak a megmentéséről 
van szó. 

A fogyasztóközönségtől azt kívánják, ho?y 

a boletta terhének átvállalásával X, vagy, 

V nagybirtokos mezőgazdasági üzemét te-

gye rentábilissá. 

Az ellenzék nem kormányfőtanácsosok egyesülele « 
99 

Kérdem, kt törődött a ml egész kereskedő• és 
Iparostársadalmunk, nyugdíjasaink és hadik öl-
csönjegyzőink rentabilitásával? Az egész bo-
Ietta-rendszer tehát igazságtalan is, észszerüt-
Ien is. A mai társadalom nem bírhatja el a 
terheit. Nagy baj az is, hogy a földművelésügyi 
tárcát évek óta nem szakemberrel, hanem po-
litikussal töltötték be. Nem látták' meg azt a 
veszedelmet, amely Amerika és Oroszország 
felöl fenyegeti a magyar mezőgazdaságot. Min-
denütt tudják, hogy a szemtermelésben tul-
produkció van. Komolyan beszélnek a gabo-
nafeleslegek denaturálásáról, állattenyésztési 
célokra való felhasználásáról, a gabonatermelés 
kontlngentálásáról. És akkor jön a magyar 
kormány és 

nem a baromfitenyésztésnek és a gyü-

mölcstermelésnek ad prémiumot, pedig 

ezeknek biztos piacot lehetne szerezni a 

külföldön, hanem a gabonának, amelynél 

pedig az értékesítési csőd már bekövet-

kezett. 

Ezek az intézkedések egy tehetetlenné vált, 
megszorult kormányzati rendszer szemkápráz-
tató bűvészmutatványai. 

— Ha egy alkotmányos államban a kor-

mány már az ellenzéktől var tanácsot, 

akkor el szokta hagyni a helyét, mert az 

ellenzék m m a kormányfőtanácsosok szö-

vetkezete. (Hosszantartó taps ; 

Én mégis megjelölöm azt az utat, amely a gaz-
dasági egyensúly helyreállítására vezethet. 
Helytelen az a kormánypolitika, amely le akar-
ja szorítani a fizetéseket az egyik oldalon, 
a másik oldalon viszont mesterségesen emelni 
akarja az árakat, mert a fizetések leszállítása 
csakis  a fogyasztóképesség további csökkené-
sére vezethet. 

Az egyetlen helyes módszer az fehet, Ka 

elhárítunk minden akadályt az árak nor-

mális lemorzsolódása elől. 

Az olcsó buza azért katasztrófális, mert nincs 
harmóniában a többi cikkek árával. El kell 
törölni tehát a jogosulatlan vámokat, az in-
dokolatlan illetékeket és csökkenteni kell min-
den vonalon a közterheket. Erre az útra azon-
ban a mai kormányzat nem lép és nem lép-
het, mert ezek a terhek önálló életet élnek az 
állami költségvetésben. Ezért van szükség ar-
ra, hogy a költségvetést radikálisan lefarag-
juk. Ettől a kormányzattól ezt nem lehet várni, 
mert az önálló költségvetési életet élő állami 
jövedelmekre szüksége van, 

hogy fenntarthassa lujoriózus alkotásalt, 

hogy fizethesse a mammut fizetéseket és 

pénzelhesse a túlméretezett állami és köz-

Igazgatási adminisztrációt. (£IJ?nzés.;i 

Szeged egyetemes érdeke 
— Én Szegedtől arra kaptam mandátumot, 

hogy 

Szeged város egyetemes érdekeit képvts Ij m, 

nem pedig arra, hogy egy klikk, egyes 

vállalkozók érdekeit szolgáljam, hogy cim 

kórságok és halhatatlansági vágyak kielé-

gítéséért küzdjek. (Taps.; 

Szeged egyetemes érdeke nem lehet más, mint 
ami az országé. Fei kellett és fel kell emelnem 
szavamat az ellen a pazarlás ellen, amely az 
egész országban folyik és amelynek tempó-
ját Szegeden a kormány itteni képviselő-tagja 
diktálja. Nem tehetek arról, hogy éppen ebbe 
a városba kerültem szembe ilyen közvetlenül 
ezzel a bűnös kormánypolitikával, amely el-
len erkölcsi kötelességem harcolni. Tudom azt, 
hogy ez a harc építette ki a szakadékot köz-
tem és a város vezetősége között. Elismerem, 
hogy a kultuszminiszter rendkívül intelligens, 
nagyképességü ember, de sulyos hibája, hogy 
nem lát tul saját tárcája keretein. Mi, akik 

egész életünket kint töltjük az életben, nem 
futhatunk ködös ábrándok után. 

— Maradjanak a fegyverhordozók illő tá-
volságban uraiktól. A középkorban — és a 
kultuszminiszter rajongó bámulója a közép-
kornak — 

nem volt szokás, hogy • fegyverhordozók 

beleszóljanak uraik párbajába. 

A kultuszminiszter a legpregnánsabb kifejező-
je annak a rendszernek, amely csak a mát nézi. 
A történelem tanúsága szerint mindazok, akik 
korlátlan hatalommal rendelkeztek, mindig haj-
lamosak voltak arra, hogy monumentális mü-
veket emeljenek önmaguk emlékének megörö-
kítésére. Igy épültek fel az egyiptomi pira-
misok is. 

Ma már nemcsak a piramis a szent, h f 

nem az ember is, aki a téglát hordja hoz-

zá; nemcsak a szépség és a kultúra gzsnt, 

hanem az ember is, amelyért ezek vannak. 

(Taps.; 
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Hová lett a nép, amely a gúlákat épitette? 
Elpusztult, eltűnt a történelemből, mert abban 
a korban még nem tudták, hogy az ember a 
legszentebb. (Taps.) Nézzen körül a kultusz-
miniszter kissé az életben és ne csak az isko-
lákat lássa meg, hanem a gondokkal küzdő szü-
lőt, a kiéhezett, rongyos cipőjű gyereket is, 
ne csak a templomot lássa meg, hanem azt ls, 
hogy szörnyű testi éhség husztit a lelkekben, 
amelynek romboló hatását semmiféle templom-
mal sem lehet ellensúlyozni. Lehet álmodozni 
is, de 

álmodozni és az életet meg nem látnlj 

halál. 

(Hosszantartó nagy taps és éljenzés.) 

— Ezt a generációt át kell menteni a jövő 

Az ember a legszentebb!" 

számára. De ezt az átmentést mai kormány-
zati rendszer a gazdasági szempontok durva 
figyelmen kivül hagyásával lehetetlenné teszi. 
Oroszországban hatalmas akciót indítottak az 
európai kultura és gazdasági rendszer ellen, 
ott a mesterséges munkásnyomor segítségével 
akarnak gazdasági eredményeket elérni, azért, 
hogy elpusztítsák vele az európai kulturát és 
gazdasági rendszert. 

Ez ellen a veszedelmes akció ellen nrm 

lehet csak értelmeden frázisokkal küzdeni. 

Belvárosi Mozi Kedden és szerdán 
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Ha nem gondoskodunk a gazdasági konszoli-
dációról, ha a nyomor még tovább csökkenti 
a lelkek ellenálló képességét, a kommunista 
agitációnak szolgáltatjuk ki a társadalmat. 

Tlíbos választójogot! 
— De beszélnem Kell 

a közjogi kérdésekről 

ís, amelyek elválaszthatatlanok' a mai politikai 
rendszer bírálatától. Kétségtelen, hogy a XX.; 
században közszabadságok nélkül nem lehet 
vezetni egy nemzetet. (Felkiállások: Éljen a 
titkos választójog.') Ha tiszteletet követelünk 
kifelé az ország önrendelkezési jogának, ak-
kor tiszteletet kell követelnünk befelé & a 
belpolitikától a nép önrendelkezési joga iránt. 

A mai látszat parlament helyébe titkos v*. 

lasztójogon felépülő parlamentnek kell 

jönnie. 

Azt kérdezik tőlem, hogy mit várok a titkos 
választójogtól? Megmondom. Javulást várok' 
tőle, mert 

nincs bölcs diktátor, akinek bölcseséga 

felérne a népmilliók bőlcseségével. 

A titkos választójogtól várom a közéleti tiszta-
ságot, azoknak a politikai napraforgóknak ag 
eltűnését, akiknek kritikálatlanul jó minden, 
ami a hatalomtól jön. "Várom tőle az ország 
közvéleményének megnyugvását 1920-ban, 
amikor a választójogi javaslatot tárgyaltuk és 
a titkos választójogért szállottam sikra, azt 
mondottam, hogy 

a legnagyobb veszedelem, ha a választójog 

kérdését elintézetlenül hagyjuk. 

Bethlen István miniszterelnök bevallotta, hogy 
módosítani kell a választójogot, hogy ki feli 
terjeszteni a titkosságot, hogy meg kell vál-
toztatni az ajánlási rendszert Másutt, alkot-
mányos államban, az ilyen miniszterelnöki 
megállapításnak csak az lehetett volna a kö-
vetkezménye, hogy a kormány annak a kon-
zekvenciáit le is vonja. Nálunk azonban a 
miniszterelnök szól és marad nyugodtan és 
felhívja a nemzetet hogy válasszon Ismét a 
régi alapon. Vallom és hirdetem, hogy, 

• választójog "kérdésének megoldatlansága 

még sok lázt, nyugtalanságot okoz ebben 

az országban. 

Mert aki az! mondja, hogy a nép nem érdek-
lődik ez iránt a kérdés iránt, az súlyosan té-
ved. H. G. Wells irt egy regényt, amelyben 
a Mars-lakók hatalmas, ismeretlen fegyverek-
kel lejönnek a földre. A földi lakósság ré-
mülten menekült előlük el és hosszú idö 
múlva, amikor búvóhelyeiről előmerészkedett 
csudálkozva látta, hogy a Mars-lakók eltűn-
tek. Kiderült, hogy azok a betegségek", mikro-
bák, amelyekkel szemben a földi ember év-
ezredes szenvedésének árán immúnissá vált 
a Mars-lakókat elpusztították. 

A mult generáció vérhullatása, szenvedé-

se, kitörölhetetlenül égette be a mai gens+ 

ráció lelkébe a szabadságszeretetet. Ez! 

még diktatúrával sem lehetett kiirtnnf a 

telkekből. (Nagy éljenzés.; 


