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Megkezdték a földbirtokjavaslat tárgyalását.
800 Jkőrona lesz a búza, 650 korona a rozs.
/ /M illió s csalás valutamanipuláciöval.
/ E g y zongoragyáros rejtelmes eltűnése.
Jlrtia nagy Ara. M egkezdődött a földbirtokjavaslat j F a g y o t t a n
iöldbktokrciot mról szóló javaskút tárgyalását ma megkezdte a
nemzetgyűlés és remény van arra,
hogy a javaslatból rövidesen tör
vény lesz, hiszen a kormány létkér
désének és becsületbeli kérdésnek
tartja, hogy ezt a nagy reformot
végrehajtsa és meg is van erre min
den biztosíték.
Aki jól akarja megírni Magyaror
szág történetét a kiegyezés óta, an
nak elsősorban a magyarországi
földbirtok-kérdéssel kell foglalkoz
nia, mert az elmúlt ötven esztendőn
keresztül ez a kérdés volt a legna
gyobb hatással a magyarországi
közhangulatra. Az agrárkérdés ná
lunk mindig a nagy politikai kérdé
sek homlokterében állt; erről adott
programot minden uj kormány és. ez
az, amit eddig egyik se tudott meg
oldani. A politikai agitáció pedig
csuful kihasználta a nép földéhségét
n maga céljaira.
Nehéz, de bölcs dolog volt tehát
ezt a kérdést kiragadni az agitátorok
kezéből és egy olyan törvényjavas
lattal lépni az ország színe elé, mely
úgy a birtokosok, mint a nincstelen
osztály érdekeit kielégíti. Megnyug
tatás nekünk erre nézve az, hogy a
törvényjavaslat két olyan elsőrendű
Szakember intenciói szerint készült,
mint amilyen Rubinok Gyula, akinek
egész közéleti tevékenysége a ma
gyar földbirtok érdekeinek az istápolásában telt el, aki elsőrendű szak
ember az agrárkérdésben; és mint
amilyen nagyatádi Szabó István
földmivelésügyi miniszter, a kisgaz
dák népszerű vezére, aki az egész
kisgazdatársadaiom bizalmát birja.
A nemzetgyűlési tárgyalás folya
mán ki fog derülni, hogy valóban
megfelel-e ez a javaslat a demokra
tikus korszellem és a magyar nem
zet feutartó politika követelményei
nek. Nagyon sok függ a földbirtokreformtól. Ha ez a kérdés jól lesz
megoldva, akkor bizhatunk benne,
hogy a jogrend is rövidesen a legtel
jesebb mértékben helyre áll és az or
szág a boldogulás biztos útjára lép.
De ha nem igy lesz, akkor nem szá
míthatunk arra, hogy á kedélyek itt
hamarosan megnyugodnak.
Nagyon kell vigyáznunk tehát,
mert mint Kenéz Bélának, a javaslat
előadójának mai beszédéből is kitű
nik, több helyen csináltak földbirtokreformot, igy Romániában is, de ezt
h kérdést a román urak rosszul ol
dották meg.
Reméljük, hogy bálunk, ahol a nép,
a kisgazdák vezérei és emberei csi
nálták meg a javaslatot és vesznek
részt annak tárgyalásában és tör
vénybeiktatásában, az
eredmény
kedvező és minden jogos igényt és

érdeket egyaránt kjeiégitő lesz.

tárgyalása.
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Nagyatádi Szabó a földbirtokuk el osztásáról. — A nemzetgyűlés mai r
A vásárcsarnok mai képe.
ülése. — Nyolc órás ülések lesznek.
A ko^pftiti vásárcsarnokban a mai
Ma kezdte meg a nemzetgyűlés a
— A javaslatnak a nemzetgyűlésen. 'ááporf a fölhozatal általában gyönge
fölabirtokotk helyesebb megoszlásáról alig van ellenzéke, mert mindenki át- volt, búst azonban eleget lehetett lát
szóló törvényjavaslat tárgyalását.
érzi annak szükségét, hogy ez a ja ni. Elseje után lévén, elég erős fos*
Kenéz Béla előadó ismertette a ja vaslat törvénynyé váljék. Mégis van, Balom fejlődött ki..
vaslatot. Komoly, tartalmas beszédben nak kint az országban olyanok, akik
A húspiacon az árak emelkedést
figyelmeztetett arra, hogy abban a e javaslat ellen agitálnak és már azért, mutattak. Marhahús 90, borjúhús 90
társadalomban, amelyben nagy a föld- is kénytelen felszólalni. A házhelyek
113, sertéshús 100—125 korona. A
éhség, állandó a társadalmi súrlódás. ről szóló törvény már megmutatta, baromfipiac kielégitő volt, a tojás
Ismertette a föld helyesebb megoszlá hogy mennyi bajjal jár a gyakorlat azonban teljesen eltűnt. A rántanivaló
sára vonatkozó európai mozgalmakat, ban ennek az egyszerű törvénynek a csirkének párja 100—125, siitnivaló
majd arra m utatott rá, hogy a ma végrehajtása is. Folytonos panaszok ér• csirke 180—‘210, élőliba kg.-ja 80, vá
gyar földbirtokpolitika adósa maradt késnék hozzánk, hogy a községi elöl gott hi zott lába 100—130 korona. A
a nemzeti gondolatnak. Erdélyben járóságok csak immel-ámmal végzik gyümölcspiacon igen kevés áru volt.
például az utolsó 50 év alatt 150.000 munkájukat, pedig itt a legnagyobb1 ^kin tettel arra, hogy útközben
sok
hektár terület került a rossz birtdk- szeretette és megértésre lenne szükség. gyümölcs elfagyott. Az árak a követpolitika miatt oláhok kezére.
j Nyomatékosan hangsúlyozza újból,, i kezoképen alakultak: Alma 12—30,
A föld reform ja vaslat első sorban ! hogy a javaslat senkit sem akar tönk-. körte 20—40, gesztenye 26, olasz maszociális célokat szolgál é3 kapcsola retenni. Az ősi birtokát és az ősi há. róni 36, dió 45, törött dió 140, préselt
füge 50— 70 korona A zö'dscirpiacoc
tot teremt a föld és a nép között. Ada zát mindenkinek meg fogja védeni.
tokkal igazolja, hogy a kisibrtolcossú g * A miniszter rám utat arra, hogy ai volt elég áró, az árak azonban itt is
jobban szolgálja a népesség szaporo javaslat komolyan kívánja a népet• emelkedőben vannak.
dását, amire most különösen nagy földhöz juttatni, azonban túlzásokba
szükség van, mért' a meginduló nem nem lehet menni, nebogy később is
zeti munka legfontosabb tényezője az mét vissza keljjen fordulni. Sokan
emberi munka lesz. A földreform meg vaunak, akik ócsárolják a nemzetgyű
valósításánál a legnagyobb kategória lés munkáját, de ez a szertelen poli ^ g ^ ü p i é i r t r e s e h e k e t
a törpebirtokosok lesznek. A közép- tika követelménye. A nemzet gyűlés1 n« 1
Paris, november 4.
birtokos-osztály fentartása is rendkí valóban nagy munkát végzett. A po
A
La
Croix
című
lap „Levél Szlo
vül fontos, mert ez az osztály össze litikában nagy óvatossággal kell el
kötő kapocs az alsóbb és a felsőbb járni és nem szabad a kormány hely rákiéból*1 címmel cikket közöl, amelj
többek között igy szól:
zetét nehezíteni.
né poszt ály ok között.
Hozzuk meg ezt a törvényt, amely
A javaslat nem, szünteti meg a nagy
A e&ebek nem tudták saját nemz©
lirtot,ohat, sőt megvédi azt, mert úgy a nemzet boldogulását jelenti és amely
ti
ösztönüket fékezni; két-három hó
intézkedik, hogy az állam első sorban a legnagyobb munkája lesz o nemzetnappal
ez elfoglalás után már étkez
u szabadkézből eladás utján megsze gyűlésnek. Én, aki ennek a kérdésnek
rezhető birtokot fogja, felosztani, ez egyik harcosa voltam — mondotta — dödött a reakció. Ez időtől kezdve í
után a háborús szerzeményekhez nyúl kérem a nemzetgyűlést, hogy e javas tótok és rutének a csehek ellen ólj
és csők ha ezekből nem lehet az igény latot. áltílánosságban és részleteiben gyűlölettel és megvetéssel viseltetnek
jogosultakat kielégíteni, akkor fogja is fogadja el.
A Ház tagjai hosszasan, melegen mely ezelőtt elképzel he tetten volt égj
meg az ősi nagybirtokot, de a nagy
birtokból csak annyit vesz igénybe, ünnepelték beszéde után a fölmivelés- ilyen jámbor és békeszearötő népnél
Jelenleg Észak-Ma gy arorsz ág lakó
hogy ez a termelés folytonosságát ne iigyi minisztert.
A fölctofornr-javaslat tárgyalását nem ismernek kedvesebb nevet, min'
gátolja.
Az előadó ezzel fejezte be hatalmas holnap folytatják.
Magyarország kormányzójáét
és i
«4Mse*sa»s8*ste»eaaoo— ss»«oooea»s«»»».
beszédét:
Slovak eimü csekbarát rózsahegyi lap
— Az ország nagy darabja idegen
kényszerülve látszik fölemlíteni, bőgj
kézen van, de a legnagyobb áldozatot,
TótoTszágban egy hatalmas párt tá r
is meg fogjuk hozni, hogy ezen a /
/ip a rű z é s t.
karokkal
várja Horthy kormányzó be
állapoton változtathassunk. Az uj hejiffoglaláa reményében a javaslatot álta FelisJpftfsgálják az összes régi ipar- vonulását. Ezen jellemző esetekhez te
igazolványokat.
lánosságban és részleteiben o’fo g a iig , ^
gyük hozzá, hogy a tót esküvőkön ?
A
kereskedelmi
minisztériumban ko
ra ajánlom.
magyar nemzeti Himnuszt, énekül,
molyan
foglalkoznak
azzal
a
tervvel,
A Ház minden oldalán tapssal és hogy az összes iparűzéshez jogosító egy tót és rutén ezred pedig meg lé
éljenzéssel fogadták az előadó be inai igazolványokat, hatósági engedélye
vén akadályozva abban, hogy a hatá
szédét.
ket felülvizsgálják. A revizió azért tör
ron
át szökhessen, Kassára vonult b<
te hik. hogy megállapítsák évekre vissza
Az ülések meghosszabbítása,
mellett
menőleg szakemberek, tanult iparosok a Horthy-induló hangjai
Rakovszky István elnök bejelentet és kereskedők bfrnak-e marigazolvány- Hli-nka, ki mint a magyarok legva
te azután, hogy 54. képviselő Írásban r.yal A második cél annak a megállapí
indítványozta a földbirtok javas latra a tása hogy az iparigazolvány okkal és dabb ellenfele volt ismeretes, a.-zl
sürgősség kimondását és igy az ülések hatósági engedélyivel rendelkező egyé mondja, hogy a hat hónapig tárté
nek nyolc órára való meghosszabbí nek hol, milyen üzletben, vagy milyen cseh uralom elég volt ahhoz, hogy c
ipartelepen űzik mesterségüket- A jövő
tását.
ben ugyanis az iparigazolványokat nem magyarokat és tótokat újból egyesítse
Ebben holnap dönt a nemzetgyűlés. úgy. mint eddig csak a személyhez kötik Juriga. egyike a háború alatti magya’
hanem az üzlet helyiségéhez is.
Nagyatádi Szabó beszéde.
Ezentúl az jparigazolvánvon nemcsak parlament tót képviselőinek, nyilvá
A földbirtok javaslat legrégibb har az iparűzéshez jogosító személy, hanem nos gyűlésen kijelentette, hogy a tör’
cosa s megteremtője, nagyatádi Szabó a7. üzlethelyiség pontos megjelölése lesz ténelem csak egyetlen becsületes cse
István földmivelésügyi miniszter ál rajta és a kettő elválaszthatatlan egy hek ismer, ez pedig Nepomuki Szent
mástól. A kereskedelmi minisztérium ez
lott fel azután. Elismeréssel adózott, zel az jrr'ézkedéssel meggátolni akarja János, bit a csehek maguk öltek meg.
az előadónak, majd igy folytatta;
az eíszapoi-időit láncolást és árdrágítást.
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