
DÉLMAGYARORSZÁG 
SZEGED: Szerkesztőség : Deák Ferenc 
ucca 2. Telefon 13—33. - Kiadóhivatal, 
kölcsönkönyvtár és Jegyiroda: Aradi 
ucca 8. Telefon 30G. - Nyomda: Löw 
Lipót ucca 19. Telefon lő—3-4. « « « « « « 

SZERDA, 1926 DECEMBER 8 
a a s 2) 

I I . É V F O L Y A M , 2 8 ^ S Z Á M 

MAKÓ: Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Uri ucca ő. Telefon 131. szám. « » « « » 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY : Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: Református templom-' 
bazár. Telefon 283. szám. « « « « « « « 

Előfizetési ára havonta 40.000, vidéken és a fővárosban 45.000, külföldön SO.OOO K. Egyes szám 2000, vasár- és ünnepnap 3000 K. 

Választás elöli. 
Irta: Pap R ó b e r t . 

Csak olyan alaptalannak bizonyult a nép-
nek az a panasza is, hogy a politikusok és 
a közigazgatás nem foglalkoznak vele. nem 
igyekeznek a lelkéhez férkőzni, ügyes-bajos 
dolgaival íiem törődnek, mint a többi sé-
relme, melyet ok nélkül hánvtorgatott. 

íme, most is hetek óta folyik a felvilágosí-
tás, a meggyőzés munkája . .Miniszterektől 
kezdve csendőrökig az egész apparátus egyéb-
bel sem ioglalkozik, mint a nép józan belá-
tásának felkeltésével. A nagy munkát tényleg 
siker koronázta, néhány nap alatt mindenki 
rájött, hogy tévedett, amikor azt hitte, hogy 
rettenetes gazdasági helyzetben van, tévedett 
abban, hogy ez talán lehetne máskép is és 
tévedett abban, hogy ezeken az állapotokon 
képviselőválasztáskor talán módjában lesz 
változtatni. 

A polgárok százféle egzisztenciális érdeke, 
amely végeredményképen a hatalom kezében 
fut. össze, belátókká teszi őket és hamar meg-
érteti velük, hogy tulnagy a kockázat, amikor 
választaniok kell meggyőződésük és egyéni 
boldogulásuk közöli. 

Olyan félelmetes túlerővel találják magukat 
szemben, amellyel harc ra kelni nem éreznek 
elegendő erőt. Ráeszmélnek, hogy ha ebben 
a harcban alul maradnak, kíméletlenül le-
tapossák és helyet kell engedniök a hatalom 
gárdistáinak. 

Megérzik a hozzájuk most leereszkedő nagy 
urak sima kézfogásából is a készséget a 
kommst du nicht willig, so brauch ich 
Gewalt, alkalmazására. 

Soha még ennyi egyhangú választás nem 
volt, mint most lesz a kormány jelöltjei ja-
vára. A kormány tagjai maguk egytől-egyig 
két-három kerület mandátumát kapják meg. 
Bizánc, Bizánc hova rejtetted a magyarnak 
régi, híres gerincét? 

Európa szeme meg fog akadni a jelen-
legi rendszerrel ennyire elégült, boldog Ma-
gyarországon és meg fogja állapítani, hogy 
ebhez hasonlót csak Pasics tudott még pro-
dukálni a — Balkánon. 

A mandátumok több mint egyharmada vá-
lasztás nélkül már a kormánypár t birtoká-
ban van. Valószínű, hogy a választás a nyíl-
tan szavazó többi kerületben is ennek a ja-
vára fog eldőlni s a mostani néma hét u tán 
következni fognak a néma — esztendők. 

Ha ugy látják jónak, hogy az újonnan 
feltámadt képviselőház ellenzék nélkül kezdje 
meg a működését — ám legyen. 

Mi mégis szívszorongva nézzük, mi lesz 
abból, ba az egyetlen fórumon, ahol eddig 
kifejezésre juthatott a bírálat szava, a hala-
dás követelésének hangos zaja és a mélyen 
rejtőző elégületlenség fenyegető moraja , ez-
után dermesztő csönd lesz, felelőtlenség, les-
pedés borul az ország sorsának intézésére? 

Leláncolt sajtó, elfojtott gondolat, néma 
parlament. Hot lesznek hát azok a szenté-
lyek, amelyekben az ősi magyar szabadelvü-
ség fáklyái lobogni és elszakított testvéreink-
nek világítani fognak1? 

Mivel fogja a kormánypár t tömege a stag-
nálást és tehetetlenségét akkor kendőzni, ha 
nem lesznek a képviselőházban akik »a fenn-
álló rend ellen izgatnak«. 

Alig képzelhető, hogy a szegedi polgárság 
fel ne ismerje azt a veszélyt, melyet a libe-
rális ellenzék meggvöngitése jelentene az 
országra. 

A hullámzó jó- és balsorsban, amelyen ha-

zánk évszázadok alalt keresztülment, lisztán 
felismerhető az emelkedés, a fejlődés iránya 
és vonala a szabadság és megértés jegyében 
állott korszakokban. 

Ezeket kívánja visszavarázsolni a balpárt, 
amely a sötét gyűlölködés áramlatával szem-
ben a munkának a szabadságát, lehetőségét 

és eredményét akar ja minden polgár részére 
s a Nyugat nagy népei nyomában s azokkal 
megértésben akar ja az országot a kultura, 
a népjólét utain előbbre vinni. 

Nem miniszterek, nem bürokraták képvise-
lik városunk lakosságának az érzéseit és 
eszmevilágát. Messzelátó, a kis emberek nagy 
bajaival törődő önzetlen politikusokra van 
az országnak szüksége, akik nem fogják 
egyetlen kincsüket, a nép szereletét eltéko-
zolni. 

/I szociáldemokrata párt ajánlásait is 
elfogadta a választási bizottság. 

A í e g e / / e / / é k a listasorsolást: 1. Országos egyesült ellenzéki 
balpárt. 2. Szociáldemokrata párt. 3 . Egységes párt. 

aláírások ellenőrzésére, mer t csaknem kivé-
tel nélkül valamennyi szabályos volt. Igy, 
amikor a háromszázhatvanötödik jó aláírásig 
jutott el a bizottság, a választási elnök elren-
delte a munka beszüntetését és kihirdette a 
határozatot, amely szerint a szociáldemokrata 
pár t is részt vehet a választáson. 

A bizottság az ajánlási ivek átvizsgálása 
után ülést tartott, amelyen sorshúzással ál-
lapitót Iák meg azl a sorrendet, amely sze-
riül, a párlok listái rákerülnek a szavazó-
lapokra. A sorshúzás eredményekén! a sor-
rend a következő: 

Baljelöl az első helyre kerül az egye-
sült balpárt listája, amelynek veze-
tője Rassay Károly, a második hely-
re kerülnek Peidl Gyulával az élü-
kön a szocialisták jelöltjei, a harma-
dik helyre pedig az egységes párt 

listája. 

(A Délmaggarország munkatársától.) I s m e -
retes. hogy a választási bizottság hétfőn fe-
jezte be a pártok ajánlásainak átvizsgálását. 
Az eredmény az volt, hogy az egyesült ellen-
zéki balpárt és az egységes pár t ajánlásait el-
fogadták, a szociáldemokrata párt ajánlásai 
közül azonban annyit semmisített meg a bi-
zottság, hogy nem maradt meg a szükséges 
mennyiség és igy huszonnégy órán belül való 
pótlásra szólították fel a pá Hol. 

A szociáldemokrata pártol elkészülve p i á l t a 
ez a döntés, mert eredetileg alig nékíánnyal 
több aláírást mulattak be, mint ammnvi l a 
(förvénv előirt, a többit tartalékoltak. A hu-
szonnégy órás határidő kedden este negyed 
hét órakor járt le. A szociáldemokrata pár t 
megbízottai hétszázötvenhárom u j ajánlást 
nyújtottak ekkor át dr. Pálfy József válasz-
tási elnöknek. A választási bizottság azonnal 
megkezdte a pótlólag benyújtott ajánlások fe- i 
lülvizsgálását, de nem is volt szükség az összes | 

Nemzetközi bonyodalom 
a jugoszláv kormány lemondása miatt 

Uzunovics utóda — Uzunovics ? 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Belgrád-
ból jeléntik: Nincsics legnapi lemondása után 
kedden délben Uzunovics miniszterelnök benyúj-
totta az összkormány lemondását, amit a király 
elfogadott. 

Berlinből jelenlik: A jugoszláv kormány le-
mondásával kapcsolatban a centrum lapja, a Ger-
mania mai esti számában azt irja, hogy a belg-
rádi kormányválságot rövidesen kiilpolilikai vál-
ság fogja követni. Éppen ezért egész Európa fe-
szült figyelemmel kiséri a jugoszláv helyzet ala-
kulását. 

Belgrádból jelentik: Uzunovics dezignált mi-

niszterelnök ma megkezdte, tárgyalásait az uj kor-
mány megalakítására. Elsősorban Pasics Xikólá-
val tárgyalt. Politikai körökben az uj kormány 
összelélelél illetőleg a legteljesebb bizonytalanság 
uralkodik. Nem tárt jók lehetetlennek, hogy Uzu-
novics ismét átmeneti kormányt alakit és az sin-
csen kizárva, hogy mégis radikális és Rádiós 
párti koalíciós kormány fog alakulni. 

(Budapesti tudósítónk lelefonjelenlése) Genfbőt 
jelentik: A jugoszláv kormány lemondása nép-
szövetségi körökben óriási izgalmat és meglepe-
tést kellelt. Briand ma fogadia Jugoszlávia berni 
követét és részletesen informáltatta magát a belg-
rádi eseményekről. '< 

«A polgárság diadalra viszi 
a demokrácia lobogó|áí.» 

Rassay Károly nagy beszédet mondott a Józsefvárosiján 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Az egyesült ellenzéki balpárt ma a József-

városi Demokrata Körben pártvacsorát ren-
dezett, amelyen felszólalt 

R a s s a y K á r o l y 
és nagy beszédet mondott. Elsősorban azok-
kal a támadásokkal foglalkozott, amelyek a 
kormány saj tója részéről érik az ellenzéket. 
Nem reflektál ezekre a támadásokra, mert 
tudja, hogy ez az ellenzéki politikus sorsa. 

Ezután a Kállay-pért által az ellenzék ellen 
intézeti támadásokkal foglalkozott és ezzel kap 
csolatban megállapítja, hogy 

a politikának egyetlen erkölcsi alap-
ja van, ha a politikus meggyőző-
déssel hirdeti az általa képviselt 

elveket, 

éppen ezért minden akadályon keresztül küzd 
a liberális elvekért. 

— Bethlen folyton azt hangoztatja, — foly-


