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Az egyesült ellenzéki balpárl dladalulja Alsólanyán. 
Rassay Károlyi lelkesen ünnepelie Alsóianya népe. — Dr. Gerle Imre elmondoüa programbeszédét. 

{(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
tanyák népe végre felébredt a háború utáni fá-
sult közömbösségből, lerázta magáról a kormány-
pártiság kényelmes takaróját és csatlakozott ah-
hoz a zászlóhoz, amely alatt hosszú, keserves 
éveken keresztül harcolt a béklyóba vert ellenzék 
a magyar nép igazi jogaiért, kendőzetlen igazsá-
gáért. A szegedi tanyák ősmagyar népe kiábrándult 
végleg a mai kormányzat politikájából, belátta, 
hogy érdekeiért csakis abban a táborban harcol-
hat, amely az ellenzékiség lobogója alatt harcol 
az ország boldogulásáért, a haladásért, a szabad-
ságért, a jogegyenlőségért. 

A szegedi tanyák népe mint egg ember 
csatlakozott az egyesült balpárthoz olgan. 
impozáns lelkesedéssel, olgan szívvel-lélek-
kel, amelg előre garantálja az ellenzék/ 

eszme diadalát Szegeden is. 

Dr. Gerle Imre, 
a szegedi alsó tanyák régi, kipróbált vezére tar-
tolta meg csütörtökön az alsóközponti Mezőgaz-
dasági Egyesület tágas helyiségében programbe-
szédét, A hatalmas terem zsúfolásig m<; .lelt a 
nagyszéksósi, királyhalmi, mórahalmi, feíceteszéli 
és Alsótanya minden más kapitányságából is im-
pozáns szép számban rekrutálódott gazdákkal. Az 
alsóközponti házak falát a balpárt halványzöld 
plakátjai diszitették, az ünneplőbe öltözött gaz-
dák már a kora reggeli órákban megindultak a 
szétszórt tanyákról, hogy meghallgassák jelöltjük, 
régi vezérük mondanivalóit. Eljöttek a tanyai gaz-
dakörök elnökei is, szinte kivétel nélkül vala-
mennyien. 

A tanya népe nehezen mozdul el a helyéről, 
különösen akkor, amikor a hosszura nyúló ősz 
módot ad a föld alaposabb megmunkálására. A 
tanya népe nem szereti a sok fölösleges beszédet. 

Éppen ezért van valami különösen 
nagy jelentősége annak, hogy a bal-
párt zászlóbontására most olyan sok-
százan eljöttek, hogy ott hagyták a 
verejtékkel, könnyel porhanyitott föl-
det a hét legdolgosabb napján, csü-
törtökön és elzarándokoltak a köz-
pontba a balpárt képviselőjelöltjei-
nek meghallgatására. 

Pedig a kormánypárt ágensei, a tanitók, az 
esküdtek most is sorra látogatták őket, különösen 
azóta, amióta Alsótanya csatlakozását a balpárt-
hoz hivatalosan is bejelentette egy gazdadeputá-
ció. Mondják, hogy harminc autó szaladgál ál-
landóan a tanyai utakon szerteszéjjel a kormány-
párt ágenseivel és ajánlási iveivel, de ugy látszik, 
hiába szaladgál, mert a gazdák már megnézik 
azt az ivet, amely alá odairják a nevüket és meg-
nézik azt is, aki kéri a szavukat. 

Alsóközponí 
képén csütörtökön a kora hajnali órák óta na-
gyon meglátszott, hogy az ellenzék jelöltjei 
fogják megtartani programbeszédüket. A vá-
rosból egymás után érkeztek az autók és hoz-
ták a kivezényelt rendőri készültség tagjait 
és a szintén kivezényelt kormánypárti körte-
teket, akik az utolsó pillanatig agitállak a gyü 
lekező gazdák között a balpárt jelöltjei ellen. 
Munkájukat azonban a legteljesebb eredmény-
telenség koronázta. 

Egyetlen olyan embert sem találtak 
Alsótanyán, aki felült volna a hang-
zatos jelszavaknak, aki hajlandó lett 
volna arra, hogy megzavarja az ellen-

zéki jelöltek programbeszédét, a bal-
párt alsótanyai zászlóbontását, amely, 

ünnepélyes hangulatban folyt le. 

Nem akadt senki, aki szembe mert volna 
helyezkedni a tanyavilág impozáns keretek 
között megnyilatkozó akaratával és igy a kor-
mánypárt ágensei szégyenkezve kullogtak él 
a népgyűlés színhelyéről. A népgyűlést 

Magyar Péfer, 
az alsótanyai mezőgazdasági egyesület el-
nöke nyitotta meg. 

— Nagyon jól tudja mindenki, — mondotta 
rövid megnyitó beszédében — hogy mi a 
baj, hogy mi fáj, erről nem is kell sokat be-
szélni. A gazdanép kívánságait dr. Gerle Imre 
szeretett képviselőjelöltünk fogja elmondani 

A gyűlés megnyitása után 

Oíáovay Károly, 
a szegedi balpárt elnöke tartott érdekes ber 
szédet. Elmondotta, hogy miért tartozik az 
ellenzékhez. Idézi Jászai Marit, a nemrégen 
elhalt nagy magyar művésznőt, aki végren-
deletében azt irta, hogy mindazok, akik ft 
hazafiságból, a vallásosságból üzletet akar-
nak csinálni, börtönbe valók. Foglalkozik a 
papság politizálásával, amely nem vezethet 
jóra. 

— István püspök példáját mindenki ismeri, 
— mondotta Ottovay Károly. — Zadravecz 
István azzal, hogy politizált ,megszerezte ma-
gának a püspöki botot, de ez a bot ugyancsak 
azért, mert politizált, kiesett a kezéből és 
most szőrcsuhában kell Rómába zarándor 
kolnia a pápához bünbocsánatáért Itt van 

Egri Nagy János kanonok esete is akit a politi 
ka kergelett öngyikosságba. A magyar egyhá-
zak fejei szintén viaskodnak, veszekednek 
egymással, de nem hittételek, hanem poli-
tikai kérdések fölött, pedig Csernoch János 
hercegprímás óva intette papjait a politizá-
lástól. A papok politizálásának nincs is helye, 
mert hogyan merjek én meggyónni annak a 
papnak, aki más politikai pártállásu és igy 
esetleg nem is ellenfelem, hanem ellenségem, 

Dr. Buócz Béla rendőrfőtanácsos ceruzájá-
val idegesen kopog az asztalon, majd felszól 
az emelvényre: 

— Figyelmeztetem a szónokot, hogy a pa-
pokról ne beszéljen ilyen modorban. 

A figyelmeztetésre általános zúgás támadt 
a teremben és minden oldalról elkeseredett 
megjegyzések hangzottak el: 

— Az ellenpárt beszélhet minden-
rőll Barmos plébános korteskedhetik 
a templomban isi Neki szabadi Azo-
kat nem utasítják rendreI 

. Ottovay ezután kijelenti, hogy beszédében 
! a pacokat nem bántotta meg, hiszen nem 
| mondott mást, csak azt, amit a hercegprímás, 

hogy a papok ne politizáljanak^ E l m o n d j * 
ezután, hogy Bethlen miiíiszterelnők hat esa» 
tendeje áll a kormány élén, de az országnak 
barátokat nem tudott szerezni, ez annál fáj-
dalmasabb, mert a világháború két legna-
gyobb ellensége, Németország és Franciaor-
szág már baráti szerződéseket kötnek egy-
mással. Birálja a kormány Ígéretekre épített 
belpolitikáját Követeli az általános amnesz-
tiát, majd 

átadja a szét dr. Gerle Imrének, 
aki a gazdák szűnni nem akaró éljenzése 
közben kezdi meg programbeszédét. 

Bevezetőül elmondja, hogy sohasem pályá-
zott képviselői mandátumra, most is akarata 
ellenére jelölték, de 

ezt a jelöltséget a szegedi gazdák ér-
dekében el kellett fogadnia, hogy 
legyen majd a parlamentben valaki/ 
aki megalkuvás nélkül síkra száll á 

kisgazdákért. 
* 

— Az osztrák császárok a nemzetiségeket 
uszították rá a magyarságra, — mondotta 
Gerle Imre, — hogy gyöngítsék erejét ós biz-
tosítsák saját hatalmukat. Az egységes párt... 

Valahonnan a leghátulsó sorokból valami ! 

vékony, gyerekhang gyámoltalan Déljentf. ki-
ált, mire a teremben orkánszerüen felzug a 
»le veles 

Dr. Buócx Béla rendőrfőtanácsos egy ba!• 
párti közbeszólót int rendre. 

— Az egységes párt — folytatja Gerle a 
zaj lecsillapultával — eltanulta az osztrák 
császároktól ezt a politikát, mivel azonban 
ma már Magyarországnak nincsenek nemzeti' 
ségei , a felekezeteket uszítják egymás ellen. 
Öva figyelmezteti a választókat, hogy 

ne üljenek fel a kormány korteseinek, 
akik most, a választás előtt mindent 

ígérnek, hanem kövessék azokat, akik-
ben eddig sohasem csalatkoztak, Ma-
gyar Pétert, ördög Yincét, Engi An-
talt és a tanyák többi kipróbált régi 

vezetőit. 

nmikor Gerle Imre programbeszédében 
idáig ért, az uccán és a terem ajtaja körül har 
sány, lelkes éljenzésbe kezdtek a kisgazdák. 

Rassay Károly, a balpárl vezére érkezett meg 
autón Alsótanyára. Egyenesen Kaposvárról 
jött Budapesten keresztül, de azért frissen 
lépett a nagyterembe a gazdák tomboló ün-
neplése közben. A lelkesedés leírhatatlan volt. 

A komoly arcú, dolgozó magyarok 
felugráltak a lócákról és tapsolva ün-

nepelték a vezért. 

Az éljenzés és a taps percekig tartott, Gerle 
Imre azután folytatta beszédét. A gazdák adó-
terheiről beszélt és figyelmeztette a választó-
kat, hogy ne higyjenek az adók mérséklésére 

vonatkozó ígéretekben, mert ezek az ígére-
tek a választások után éppen ugy szertefosz-
lanak, mint az eddigi Ígéretek. 

— A kormánypárt bennt a városban egészen 
mást igér, mint itt a tanyán. A városban a tiszt-
viselőknek igér fizetésemelést, a tanyán a gaz-
dáknak adócsökkentést, pedig vagy ez, vagy az 
az Ígéretük hazugság, mert ha a tisztviselők fi-
zetését emeli, akkor fel kell emelnie a gazdák 
adóját, ha pedig a gazdák adóját szállítja le, 
akkor a tisztviselőknek nem adhat fizetésemelést. 
A kormánypárt kisgazdapártnak mondja magát, 
de minden gerinces kisgazdát kiakolbolitotí már 


