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V a s á r n a p mega l aku l Szegeden 
M a g y a r Nemze t i Szoc iá l i s P á r t . 

Vasárnap délatin négy őrikor megalakul « 
Korzó Mozi nyári bt I; isi gében — rossz idő 
esetén a Szlchsnyi Moziban — a Magyar 
Nemzeti Szociális Párt szegedi szervezete. As 
előkéezitő munkálatokat arányiig rövid idő 
alatt és a njivánosság tet|es kizárásával végez-
ték el. Égésien bizonyos tehát, hogy ez a politikai 
zászlóbontás, a közvetlen érdekeltektől eltekintve, 
váratlanul éri a város közönségét. 

A Msgyar Nemzeti Szociális Párt jaltai 17-ikén 
alakalt meg Újpesten, elnöke dr. Neményi Imre 
nyagilmszoit államtitkár. A párt programja nagy 
körvonalakban a következő: 

— A pártban tömörQlnek a köz- és magán-
alkalmazotti k, valimint ezeknek és a katona-
ságnak, a csendőrségnek és a rendőrségnek 
nyugdíjasai, a hadviseltek és a hábo u folytán 
mankskfp'sségökben többé- kevésbbé megbénult 
rokkantak; a gazdasági összeomlásban leszegé-
nyedett hidikOlcsönköIvény-luhJdonosok, kis-
iparotok, kiskereskedők és báziipart űzők — 
és a termelő munka összezsugorodása folytán 
a megélhetés eszközeit alig, vagy nehszen meg-
szereini tudó ipati és mezőgazdasági munkások 
— azok, akik elsősorban érzik a nyomasztó 
htlyzetet s akik támogatásra legeliősorban utalva 
varinak. Ezek azok, akiknek sz erőgyfl|íő szer. 
vszkedéit égető sürgősséggel kell megindttaniok. 
A szervezet felidsta lesz az államétet zavartalan 
mükedésének biztositása, annak a régi határok 
visszaszerzése érdekiben való fejlesz ésr, a 
mindenfelől tapasztalható morális züllés kiirtása 
és az erkölcsi meguihodás biztositása, a ma-
gyarságot ősidő óta flldöző széthúzás és az ezt 
kistfrő fékevesztett szenvedélyek letörése, a 
nemzeti érzés hathatós ápolása és ennek egy-
séges akarattal, elementáris erővel való meg* 
nyilvánulása, as igazságon felépülő törvények 
megalkotása és ezek bec«flie!es végrehajtási, 
az rgjén és tisztes munkájának megbecsülése 
és támogatása s oly szociális, emberbaráti terv-
szerű munkának ápolása, mely kulturális, rép-
Jéléti, egészségügyi és gaidasági téren bivatva 
legyen az ország és az egyén boldogulását 

biztosítani. 
Amint látható, a párlban a közalkalmazottak 

egyrésze tömörül és a programnak a sok ál 
talinosság, nagyotakarás és kevés konkrétum 
mellett egyeden olyan pontja sincs, amelyből a 
párt politikai kareiUrére következtetni lehelne. 

A központi vezetőségről tudjuk, hogy Ne-
minyi mellett, aki liberális szempontokból maga 
sem túlságosan megbízható, döntő szerepe van 
Tallián nyugalmazol tábornoknak. 

A szegedi előkészítő bizottság Tőrös Sándor 
nyugalmizott pénzügyígazgaió elnöklete alatt 
mflködölt, a szervezet elnökéül pedig a vasár-
napi gyűlés minden valószínűség szerint dr. 
S*eatta«rfss)> Miklós nyugalmazott táblabírót, 
most gyakorló ügyvédet fcg]a megválasztani, 
aki tagja volt a Keresztényszocialista Pártnak 
és lelkes bire as ébredő eszméknek. Az ögy-
vezető elnök Balló István nyugalmazott tan-
felügyelő lesz, aki választmányi tagja az Éb-
redő Magyarok Egyesületének és Szegeden 
azon igen-igen kevesek közé tartozik, akik 
hordják az EME-jelvényt. 

Mindez azonban igen keveset szoroz, vagy 
osz*. A Magyar Nemzeti Szociál's Párt, amely 
állítólag ellenzéke a mai kormányzati politiká-
nak, bizonyára nem számit nagy és tevékeny 
porlikai szerepre. A zászlaja alatt tömörül! 
valamennyi köztisztviselő-réteg — enyhén szólva, 
túlzás, mintha kisiparos vagy kiskereskedő is 
csatlakoznék ebhez a párthoz — minden jogos 
kivánságának mielőbbi beteljesedése elsőrendű 
közérdek. A liberális és demokrata ellenzék 
politikai tekintetektől függetlenül eddig is küz-
dött értük és egészen bizonyor, hogy a jövő-
ben is meg fogja ezt tenni. Meggyőződésünk, 
hogy a köztisztviselők egész tábora, amely már 
ezzel a szervezkedéssel is messze eltávolodott 
a jelszavas, de terméketlen és semmitmondó 
kurzuipolitikátÓI, rövidesen azt is be fogja 
látni, hogy semmi szüksége külön szervezke-
désre és hogy helye, ha érdeme és értéke sze-
rint akar érvényesülni, ott van a liberális és 
demokrata ellenzék soraiban, 

Háromszor szakadt be az Ítélőtábla mennyezete. 
A menyedet minden teremben meg van repedezve. 

Az itilőlábla mennyezete legutóbb három he-
lyen is beszakadt. Legelőször a földszinten 
Lung Antal irodsfőigazgató szobájában szakad! 
le a mennyezet és könnyebben megsebesítette 
as éppen asztalánál doigosó irodalőigazgatót. 
Láng kártérítésért be is pörölte a várost. A pört 
nemrégen öyer e meg. 

A második mennyezetomlás egyik táblabíró 
szobájában történt. A nehéz és súlyos vakolat 
ráesett a táblabíró asztalára és azt vastagon 
belepte. A heiyszini szemle megillipitotta az-
után azt, hogy ha a táblabíró történetesei benn 
tartózkodik szobájibsn, SH Í ;M siriliseket szen-
vedd! vtlna. Megismétlődő esetek uián, a na-
pokban egyik emeleii szoba mennyezete omlott 
le. Emberéleiben kár nem esett, ds megtörtén-
hetett volna az is, hogy as egyszerűnek látszó 
Ialbeomlá8ssl kapcsolatban ma már súlyos sze-
rencsétlenségről kellene beszámolni. 

A tábla épületében nyert információnk sze-
rint az épület mennyezett minden szobában meg 
van tepedtzve. Ufy az emeleti, mint a föld-
szinti termekben vastag repedések húzódnak 
végig a falakon, ugy, hogy kivételes szereseié-
nek tadhaió be az, htgy idáig komolyabb és 
negyekb ba) nem történi. 

Értesülésünk szerint a tábla elnöksége ismé-
telt sürgős előterjesztéssel élt a város tanácsá-
hoz, kérve as épület azonnali belső renoválla-
tását, mert a mennyezetek olyan állapotban van-
nak, hogy a dolgozó birák és tisztviselők min-
den pillanatban ki vannak téve, hoiy munká-
juk közben életűkkel játszanak. A város tanácsa, 
illetőleg a mérnökség remélhetőleg megszívleli 
a tábla újbóli tlöterjesilését és a legrövidebb 
idö alatt, még a nyári szünet folyamin rendbe-
hozza a tábla beomláisal fenyegető mennyezetéi. 

Ór i ás i i z g a l omban v á r j a M a k ó a v as á rnap i 
k a m a r a i v á l a a z t á soka t . 

A független kisiparosok kitartanak a titkos szavazás mellett. 

Több alkalommal beszámolt a Délmagyar-
•rszdg arról a szokatlanul heves választási 
kampányról, amely legutóbb Makón fejtődait 
ki a második kamarai választások előtt. Az egész 
nyilvánosság tudja ugyanis, hogy a választáso 
kon i imtt a független kitiparasak megsemmi-
sítő győtelme varható, hiszen az etöviszonyok-
ról már tájékoztatót adott a legutóbbi képvisetá 
testületi választás. A független kisiparosság agi-
táció j* elé azonban szokatlanul nagy akadályok 
tornyosullak. Beszámoltunk arról, amikor as 
iparoasíg aesitői értekezletre gyűltek össze és 
deiekiivea hatollak be a terembe, az értekezle-
tet feloszlatták, házkutatást is tartottak, sőt a 
hirek szerint még ttltett gyűlés címén ei i8 
akartak járni a gyűlésen résztvevők ellen. 

Ez a jelenség előszele volt a választási kam-

pánynak és ezek a dolgok még csak folytatód-
tak. A független kisiparosság szinte alig tudóit 
egymái8ii érintkezni és megbeszélni a válasz-
tás dolgait. Hol nem volt terem, hol a rendőr-
ség nem engedélyezte a gyűlést. Ugyanekkor 
pedig Papp József vezériele alatt a jobboldali 
tábor, amely semmiképpen sem akar belenyu-
godni abbi, hogy állásai oó!kitzorit|a a független 
kisiparosság, nyugodtan dolgozhatott. A nyilvá-
nosság azonban taég az ilyen előjelek utá l is 
tudja, mit kell tennie és előállhat az a helyzet, 
hogy a választáson agitáció nélkül is jelentős 
gyökeimet fog aratni. 

A választást egyébként vasárnapra tűzték ki. 
Igen érdekes, hogy közvetlenül a választás elölt 
a jobboldali gárda kérdést intézett a kamará-
hoz, hogy Ithei-t nyili választást tartani. A füg-

getlen iparosság tisztában volt ezzel a kérdés-
sel, illetve szándékkal, mert hiszen mindenki 
fudjf, mit lelent a nyilt választás. Pappék akciója 
azonban nem jár sikerrel, mert a kamarai kör-
zetben eddig mindig titlosan banyalitatiák le a 
stavazási és így nem kát* éger, hogy Makón 
sem fog sikerülni nyilt szavazást elrendelni. A 
független kisiparosság tömegei felkészülten vár-
ják a válssztást és nem riadnak vissza a nyílt 
szavazástól sem, amennyiben azt elrendelnék. 

A kereskedőknél különben, éppen ugy, mint 
annak idején Siegeden is. nem keltett negyobb 
és erősebb izgalmat a választás. A kereskedők 
nigy tömegei megegyeztek a jelöltek személyé-
ben és igy biztosra vehető, hogy azek a dele-
gátusok fognak a kamatába bekerülni, akikel 
már egyszer megválasztottak, de akiknek man-
dátumai formai szabálytalanságok miatt az 
egész választással együtt a miniszter megsemmi-
sítette. 

A Délmagyaretszág makói fudóiitója a kö-
vetkezőket jelenti még a késő éjszakai érákban: 

Sohasem Is paszfalt izgalom és érdeklődés 
vált urri a választás előestéjén. A pártok mdr 
mosi lefoglalták az összes megtalálható és 
használható automobilokat és í utóbuszokat, sőt 
a makói kocsik nem voltak elegendők és ezért 
még a haitenyai kocsikat Is lefeglelták. 

Gercsa Péter városi főjegyző, a választás ve-
zetője ma átiratban kérte a rendSrséget, hogy 
(egye meg a szükséges intézkedéseket a rend 
fentarlására, mert előreláthatólag óriási küzde-
lemre és heves agitációra van kilátás. A Pspp-
féle párt hihetetlen korfeskedést folytat. ó . iás i 
plakátokat ragasztatott V, amelyekel még az 
ipartestület rgyes tisztviselői is aláirtak. A pla-
kátokon nagy érdeméül hozzák fel Pepp Jó-
zsefnek, bogy ő emelte fel az ipartestület uj 
épületét. Erre azután a független kisíptrosok 
is hatalmas plakátokon válaszoltak, kifejtve, 
bogy mig rem voli nagy palota, nem is véli 
adósség, ma pedig hatalmas adósság alatt ros-
kadozik az u) ház. A független kisiparosság 
haladat és fejlődni akar, de nem 12 százalékos 
ipartestületi illetmény alapján, amelyre sehol az 
országban nincsen példa, de Pappék est ve-
zették be Makón. 

Nagy izgalmat kellett az iparosság körében 
az, bogy a választást eylltun és litkesau fog-
ják lebonyolítani, amire — mint fentebb már 
jelentettük — még nem roll példa a kerület-
ben. Poppik persze, kiedldk a felszól, hagy ez 
ő választóik nyíltan fognak szavazni, hogy igy 
ellenőrizhessék a szavazókat. Az ellenzik ezzel 
szemben kitart a titkos szavazás mellett és 
nigy tömegekben fog felvonulni, nem riaszt|a 
vissza semmiféle korleskedés, vagy terror. A 
független kisiparosok nagy győzelme nem fog 
elmaradni. 

AZ OLVASÓ ROVATA. 

7 óra, vagy ,7* 8. 
Igen tisztelt Szerkssztő ml Arra kérném 

Szerkesztő ura', bogy egy kis helyet lenne 
síives soraimnak adni lapjának hasábjain. Az 
üzletek xárórájáról szeretnék néhány sort Írni. 
Nemrégen ugyanis 7 órában állapították meg a 
zárórát, de ezt nagyon kevesen tartják be, 
tessék csak végig nézni néhány uccát, sok 
üzletben még egynegyed 8 órakor se igen 
akarnak bezárni, annak ellenére, hogy egy lélek 
sincs az üzletekben. Talán jó lenne, ha a ren-
dőrség ellenőrizné az üzletek záróráját. 

Előre is köszönöm a Szerkesztő ur szívességét. 
Tisztelettel: Egy tikalmazeit. 

Locsolni a klinikák előtt! 

Igen tiszteli Szerkesztő ur / Kérem, az aláb-
biakat közérdekből közölni sziveskedjék. 

Még a legkisebb városban is ügyel a ható-
ság, hogy a kórházak közelében csend és 
tisztaság legyen és a legsűrűbb locsolással 
pormenteaiti azok környékét. Szeged városában 
cz nem igy történik. A Kálvária-téren van a 
nagy klinika, a Kálvária-uton van a bőrgyó-
gyászati klinika és pár lépésre tőle a katonai 
kórház. Eien épületek előtt a kocsik és az 
autók a legnagyobb sebességgel száguldanak. 

De ez még a kisebb baj. Hétről-hétre ezen 
az u on nem lociolnak, a por óriási még a 
környékbeli lakóknak is, hát még a betegeknek, 
akik ebben a hőségben nyitott ablaknál szeret-


