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i s i ! I ő rd 
A Rósa Izsó halálával megindult válasz-

rtást harc során a mai napig ugy volt, hogy 
alkotmányos, jogaitok gyakorlása céljából 
két táborra szakadva járultok az urna elé. 
Mindenki, aki közületek való, aki a munka-
körben, melyre a sors kirendelte, megjaví-
tani igyekszik azt a sanyaruságos helyzetet, 
melybe a háború juttatott benneteket, a csa-
lódottság és az etkedvetlenedés keserű és le-
hangoló érzésével látta, liogy a szegedi első 
kerület mandátumáért nem egyestült erővel 
szálltatok sikra. 

Az osztályok szerint való tömörülés 
ejemi erővel nyomul előtérbe."-Mindazok, a 
kiket a még mindig érvényes, rendszerében 
és számarányában egyaránt ósdi és túlhala-
dott választójog kiszorított a törvényhozás 
házából, életösztönüktől is sarkalva igyekez-
nek oda bejutni. A társadalmi osztályoknak 
ez a törekvése jogosult, sikere rájuk nézve 
életkérdés. De mindegyiknek el kell ismerni, 
hogy az elsőbbségre okkal tart igényt a tiszt-
viselő. Senkit meg nem cibált ugy ez a há-
ború, mint a tisztviselőt. Senki sem érezte 
oly fájdalmasan és keservesen a parlamenti 
képviseltetés hiányát, mint a tisztviselő. És 
senkinek sinc% szüksége annyira, mint a 
tisztviselőnek, hogy minél előbb súlyos, nyilt, 
egyenes, bátor és messzire elhallatszó szava 
legyen a képviselőházban. 

Uray Zoltán, az eddig két táborra szakadt 
szegedi tisztviselőség egyik csoportjának ki-
tűnő nevti jelöltje ma kinyilatkoztatta, hogy 
ez alkalommai nbm vállalja a jelöltséget, 
félreáll. Ezzel lényegesen megváltoztak az 
esélyek, a körülmények és a kötelességek az 
első kerületi mandátumért megindult harcT 

ban. Pálfy József győzelmében ma már az 
ellenpártban sem kételkednek. Kötelessége 
mégis minden tisztviselőnek, hogy tömörül-
jön Pálfy József tisztviselő körül. Részt keli 
venni a választási küzdelemben. Agitálni kell. 
Dolgozni. Egyesült erővel kell minél szebb, 
nagyobb, teljesebb, a gyenge és hiu ellenfelet 
megszégyenítő diadalra vinni a tisztviselő-
jelölt zászlaját. 

Tisztviselők, akik magáncégeknél, a vá-
rosnál vagy az államnál robotoltok, tisztvise-
lők. akik felkiizdattétek magatokat, tisztvi-
selők, akik garasokon tengődtök, egyesülje-
tek. Mind, mind. Ne menjetek szirénhangok 
után. Akik más táborba hívnak benneteket, 
azok spekulálni akarnak veletek. Vigyázza-
tok, mert sokaknak fáj, hogy most alkalom 
adódott nektek az egyesülésre. Megdöbbenek 
a r ra a gondolatra, hogy milyen hatalmas, 
lebirihatatlan erőt fogtok képviselni, ha tömö-
rül tök. A jelszó most azok között, akik min-
iden módon meg akarják gátolni a tisztviselő 
győzelmét: megbontani a készülő egyetértést 

a hiszékeny, a durva kortesfogások vakme-
rőségeivel még ismeretlen soraitok között. 

Százával, ezrével róttuk a sorokat e ha-
sábokon a tisztviselőkért. Ezt tudja Szegeden 
minden köz- és magántisztviselő. Mi nem 
ma födöztiik fő! magunkban a tisztviselőért* 
dobogó szivet, mint azok, akiknek bizonyára 
mindennél és mindenkinél nagyobb, szentebb, 

különb és sérthetetlenebb lesz a tisztviselő 
— a választás ideje alatt. Mi az értetek foly-
tatott munkával megváltottuk a jogot ahhoz, 
bog}' ma, amikor ismét tisztviselő-érdekek 
forognak kockán, igy szólhassunk hozzátok: 
ne tántorodjon meg közületek egy sem, ne 
maradjon távol közületek egy sem és ne le-
gyen köztetek, aki nem segít minél teljeseb-
bé tenni az első szegedi tisztviselő-képviselő 
győzelmét. 

••..•.'sffjí.a.wtlbarbbkhbbbbi 

pálfy József jelóltsóge KSrfil tiRóril i szegedi polgárság. 
Gróf Zichy J á n o s nem lép fel. — Uray Zoltán nem váltai jelöltséget. 

(Saját tudósít ónktól.) Az első kerületi 
jelöltség sok bizonytalanság elé került ügye 
ma végre teljesen tisztázódott. Gróf Zichy 
János nem lép fel Szegeden és Uray Zoltán 
egy nobilis hangú nyilatkozatban kijelenti, 
liigy nem vállalja a jelöltséget. Két jelölt fog 
tehát megküzdeni a mandátumért: az iparos-
családból származó tisztviselő, dr. Pálfy Jó-
zsef és Pálfy Dániel. Nyilvánvaló, hogy az 
igy kialakult helyzetben a választók zöme 
Pálfy József körül csoportosul. 

Somogyi Szilveszter polgármester ma 
tárgyalt Budapesten a kultuszminiszterrel. 
A tárgyalás eredményéről, hogy a miniszter 
nem vállal Szegeden jelöltséget, táviratilag 
értesítette u pártvezéreket. Uray Zoltán üz-
letvezető pártja1 előkészítő bizottságához a 
következő nyilatkozatot küldte r 

— A jelöltséget csakis a 48-as alkot-
mánypárti programmal fogadtam volna el. 
A párt központi vezetősége az időközi vá-
lasztásra a paktumot fentartja. Ezért — ha-
bár az I. választó kerület választói a több-
séget biztosítottnak mutató- oly nagy szám-
mal kívánták jelölésemet, — irányukba ér-
zett tiszteletem és mélyen érzett köszönetem 
nyilvántartásával, legnagyobb sajnálatomra 
ezen időközi választásra a jelöltséget el nem 
fogadom. Uray Zoltán. 

A főispáni hivatal a következőket közli: 
A főispán nem tartja időszerűnek a 48-as 

alkotmánypártnak vasárnap történő alakulá-
sát és igy ez a szervezkedés az őszi idő-
szakra marad. Urav Zoltán nem fogadja el a 
48.-as alkotmánypárt jelöltségét, mert ha a 
pártköz: paktumra való tekintettel gróf Zichy 
János miniszter nem lép fel, ugy ő a kor-
mányzatnak és az országos pártvezetőség-
nek intencióit a maga részéről is betartani 
kívánja. 

A nemzeti munkapárton, lázas agilitás-
sal folyik a munka. Egyre gyarapszik azok 
lelkes tábora, akik Pálfy József értékes sze-
mélye körül csoportosulnak. Már a mai na-
pon nagyon sokan jelentették be csatlakozá-
sukat olyanok, akik Uray Zoltán jelöltségét 
támogatták volna. Az üzletvezető visszalépé-
se a tisztviselők állásfoglalása tekintetében 
egyébként is uj helyzetet teremtett. Noha a 
visszalépés után a tisztviselők több értekez-

letet tartottak, határozott állásfoglalás nem 
alakult ki. A tisztviselők túlnyomó részének 
hangulata azonban értesülésünk szérint dr. 
Pálfy József mellett nyilatkozott meg, aki-
nek huszonöt éves tisztviselői múltja és a 
tisztviselők érdekében számos esetben kifej-
tett Itat árazott tevékenysége pártkülönbség 
nélkül biztosíték arra, hogy ennek az osztály-
nak a sorsát teljesen átérzi és érdekeinket 
megfelelően tudja képviselni. A tisztviselők 
közül igeri sokan már bejelentették a szom-
bati pártvacsorán való részvételüket is. 

Értesülésünk szerint a tisztviselők köré-
ben kortesfogásbóf ellenőrizhetetlen forrásból 
azt a hírt terjesztik, hogy Uray visszalépését 
a munkapárt budapesti vezetősége erősza-
kolta ki. a ma ápoíitikai viszonyok ismerete 
mellett ennek a feltételezése sem képzelhető, 
sőt ellenkezőleg a munkapárt Urayt önzet-
len politikai ellenfelének tekintette. Teljesen 
megbízható forrásból közölhetjük, hogy 
Urayra vonatkozólag az országos nemzeti 
munkapártban tárgyalás sem történt. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
megtette a szükséges lépéseket arra, hogy 
a Szegeden állomásozó, szavazati joggal birö 
katonák a képviselőválasztás napján polgári 
ruhában leszavazhassanak. Egyébiránt az 
időkőzi választások alkalmával mindenütt 
szabadságot kaptak a katonák és le is sza-
vaztak a jelöltekre. Erre nézve parancs fog 
megjelenni, de a szabadsíig kérhető is e célra. 

A nemzeti munkapárt ma szombaton 
este fél 9-kor a Kossuth Lajos-sugárut 13 sz. 
alatti László-íélc vendéglő kerthelyiségben 
pártvacsorát rendez, amelyre a tagokat ez-
úton is tisztelettel meghívja az elnökség. a 
teríték ára 5 korona. 

A munkapárt mindhárom kerületének 
végrehajtó bizottsága szombaton délután hat 
órakor a Bástya-utca 9. szám alatti párthe-
lyiségben értekezletet tart, amelyre a tago-
kat meghívja az elnökség. 

A tisztviselők egy része pénteken dél-
után gyűlést tartott, amelyen elhatározták, 

t, 


