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Az egyesült balpárt szegedi listája: 
Rassay Károly, ár* Gerle Imre, 

ár. Pap Róbert, továbbá Gombos István, 
Dobócztey Josseí, Ottovay SCároly vámmu^. 

holttestét 

Belgrád, december 10. Pasics Miklós, aki 
a kormányválság ideje óta megerőltető mun-
kát végzett, m a éjjel súlyosan megbetegedett. 
A család va lamennyi Belgrádban időző tagját 
az agg á l lamfér f i betegágyához hivták. Éj-
félután Pasics ál lapota válságosra fordul t és 
ma reggelre elhunyt. A városban a nagy ál-
lamférf i ha lá la nagy megilletődést keltett. A 
minisztér iumok épületére kitűzték a gyászlo-
bogót, és a délelőtt fo lyamán megtörtént a 
f e l r a v a t a l o z á s . Az elhunyt Pasicsnak szom-
baton kellett volna megalakítani a koncent-
rációs kabinetet. 

Pasics halá láról a következőket jelentik: 
Pasics az estét békés családi körben töltötte, 
vacsorá já t a legjobb hangula tban fogyasztotta 
el, este 10-kor azonban hir te len rosszul lett, 

hozzátartozói rögtön orvosokat hivtak hozzá, 
akik megállapították, hogy Pasicsot jobboldali 
szélütés érte. 

Nyomban eret vágtak r a j t a és Pasics álla-
pota éjfél u tán annyi ra javult, hogy csak egy 
orvos marad t nála. Reggel 4 órakor azonban 
ál lapota súlyosabbra fordult, m a j d 6 órakor 
bekövetkezett az agónia. Az orvosok már sem-
mit sem tudtak segíteni és Szerbia legnagyobb 
á l lamfér í ia 8 óra 15 perckor meghalt. 

A kormány tagjai m á r a kora reggeli órák-
ban tanácskozásra ültek össze. A kormány 
tagjai a minisztertanács után Pasics lakására 
mentek és látható megrendüléssel tértek visz-
sza. A minisztertanács elhatározta, hogy Pa-
sics holttestét bebalzsamoztatja cs holnap a 

A s z a v a z á s h e l y e és módja. 
Mindeu választópolgár, akinek neve a most ér-

vényes (1925. évi) választói névjegyzékbe fel van 
véve, abban a választási körzetben szavazhat, 
amelybe lakása szerint tartozik. Aki 1925. évben 
másutt lakott, az természetesen régi lakása körze-
tében szavaz. A körzetek választási helyiségei és 
az azokhoz tartozó városrészek a választási elnök 
által kibocsátott hirdetményi falragaszokon vannak 
feltüntetve, azokat lapunk is közölte. Akinek két-
ségei vannak aziránt, hogy fel van-e véve a 
választói névjegyzékbe és melyik körzetben, az 
felvilágosítást kaphat a választás egész ideje alatt 
a Balpárt választási irodájában. (Dugonics-tér, 
Forbáth-palota földszintjén.) 

A választók részére szavazó-igazolványokat kéz-
besítettek, de aki nem is kapott ilyen igazolványt 
az is szavazhat, ha a választói névjegyzékbe fel 
van véve és személyazonosságát igazolja. Aki 
tehát igazolványt nem kapott, vigyen magával 
valami igazoló okmányt (adókönyv, iparigazol-
vány stb.). 

A szavazás szombaton ( l l - é n ) reggel 8 órakor 
kezdődik és aznap este 6 óráig egyfolytában tart. 
Ekkor fel lesz függesztve és vasárnap (12-én) 
ismét reggel 8 órától esti 8 óráig tart. 

Lehetőleg mindenki szavazzon már az 
első napon, mert ezzel nagyon megköny-
nyiti a pártvezetőség ellenőrzési munkáját. 

A szavazás akként történik, hogy a választó 
megjelenik a maga választási körzetének szava-
zatszedő bizottsága előtt, ott személyazonosságá-
nak és választói jogosultságának megállapítása 
után a szavazatszedő bizottság elnöke átad neki 
egy borítékot, szavazójegyet és ceruzát, amelyek-
kel a választó egy fülkébe megy be. A szavazó-
jegyen mindhárom párt listája rajta van, első 
helyen van a Balpárt jelöltjeinek listája. Minden 
lista, illetve osz lop felett egy kocka • van, ebbe 

Most, hogy elkövetkezett a döntés órája, mielőtt 
öt évre sorsunkat újból megpecsételnők, kell, 
hogy megálljunk egy pillanatra az urna előtt 
és elgondolkozzunk a lezajlott súlyos öt év felett 
és elmélkedjünk arról, hogy a kormánypolitika 
hogyau konszolidált, hogyan boldogított minket, 
kisgazdákat, a helyzet hizelgően elnevezett ge-
riucét. Szomorú ez az áttekintés. Adóban, bün-
tetésekben elvitt ingóságok, avagy elhajtott tehe-
nek jelezték azt az utat, amerre a kormánypo-
litika szekere elhaladt a szegedi tanyavilág ho-
mokos ösvényein. 

Avagy csupán abban gondolta kielégíteni ösz-
szes igényeinket független és ellenzéki eszméink-
hez, valamint fajunk természetéhez hűtlenné vált 
eddigi követünk, hogy párszáz dohánypalántát 

a kockába kéli egy keresztet beleírni. A Balpárt 
szavazóinak könnyű dolguk van, mert mindjárt 
az első kockába írják bele a keresztel ekként: 

Képviselőjelöltek 
és pótképviselőjelöltek 

R a s s a y Károly 
Dr. Gerle Imre 
Dr. P a p Róbert 
Gombos Is tván 
Dobóczky József 
Ottovay Károly 

A fülkében a választó egyedül van és soha 
senki meg nem tudhatja, hogy melyik 

pártra szavazott, 
igy a választás teljesen titkos, mindenki nyugodtan 
szavazhat legjobb meggyőződése szerint. A sza-
vazójegyre csak éppen a keresztet szabad felírni, 
semmi más irást, aláírást, megjegyzést arra tenni, 
a listán vagy a szavazójegyen bármit változtam 
vagy kitörölni nem szabad, mert ez a szavazatot 
érvénytelenné teszi. Vigyázzon tehát minden vá-
lasztó, nehogy szavazata kárbavesszen. A sza-
vazójegyet keresztel ellátása után azt a választó 
a borítékba beléteszi, a borítékot leragasztja, ki-
jön a fülkéből, a borítékot és ceruzát az elnök-
nek visszaadja, aki a lezárt borítékot az urnába 
beledobja. A borítékra sem szabad semmit ráírni 
vagy megjegyezni. A választópolgár ezután, aki 
ekként szavazatát a Balpártra leadta, elhagyja 
a választási helyiséget és a jól teljesített polgári 
kötelesség tudatával térhet haza. 

dr. b. d. 
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kertünkbe elültethettünk és hogy a kisüstöt ne-
künk minden beszámolóján beígérte?! 

Avagy azzal tettek bennünket boldoggá, hogy 
a haladás rúdját kelet felé fordítva talán éppen 
kurd, vagy kozák mintára vezetőinket mint törzs-
főnököket politikai szolgálatokért megjutalma-
zandó, gazdasági tanácsossá csináltak néhányat 
gazdatársaink közül? A rangkórság, az osztályok-
ratagozódás gyilkos bacillusát akarják ezzel is 
az eddig immúnis magyar paraszt vérébe oltani? 
Ezen jelenségekről meggyőződhetünk mindannyian. 
De vájjon ki hallott még egy szót is, tisztelt 
Gazdatársaim, a lepergett öt év alatt, vagy előtt, 
sőt a mostani hangos választási Ígéretek özönében 
is a kisgazda társadalom legrégibb, legfájóbb se-
béről beszélni vagy ígérni. Ki hallott beszélni a 

földadókataszter égbekiáltó igazságtalanságai-
ról, arról, hogy a többezerholdas nagybirtokok 
kataszteri tiszta jövedelme —, amely után a föld 
adóztatása történik — nem hogy progresszive, 
vagyis fokozatosan, de éppen ellenkezőleg, deg-
resszive, vagyis csökkenően van évtizedek óta 
megállapítva a kisbirtok kataszteri jövedelméhez 
viszonyítva. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
nagybirtokos mágnások az ország közterheinek sú-
lyát a kispolgárok, a kisgazdák millióira hárítják 
át. Betetőzésül mint legitimisták a Habsburgok 
négyszáz éves átkos uralmát akarják újból reánk 
erőszakolni. 

Hát nyissuk fel szemeinket, Gazdatársaim és 
mutassuk meg, hogy önérzetes, öntudatos, büszke 
koldusok vagyunk, hogy küzdünk a haladásért 
és a szabadságért és hogy az általános titkos 
választójog alapján álló polgáruralom hivei va-
gyunk. Mivel pedig ez igy van, a mi helyünk a 
jelen Választási küzdelemben is a független el-
lenzéki táborban van, melynek zászlóját most 
dr. Gerle Imre, kiváló kisgazdatársunk tartja biz-
tos kézben. 

Szüts Ferenc 
kisbirtokos. 

A szeged! szociáldemokrata párt 
választási hireL 

Választási irodák: 

Központi pártirodában, H é t v e z é r - u c c a 9. sz . 
Munkásotthon. 

Felsővároson: a Szilágvi-féle vendéglőben 
(volt Csányi-féle vendéglő) Debreceni-ucca 18. 

Móravároson, a Sántlia-féle vendéglőben, 
Szél és Remény ucca sarok. 

Alsóvároson, Porpáczi E r n ő vendéglőjében, 
Borbás-ucca 23. 

Somogyi-telepen, Bethlehem István vendéglő 
jében, III. ucca 83. szám. 

Választási i rodáinkban mindenkinek kész-
séggel szolgálunk felvilágosítással, a választás 
egész ideje alatt. 

Figyelmeztetés! 

A túloldali pár t autót bocsát a választók 
rendelkezésére, hogy azon tegyék meg az utat 
a szavazóhelyiséghez. Mi a szegények, a kis-
emberek p á r t j a vagyunk, ezt nem tehet jük. 
Jö j jön hát mindenki gyalog szavazatát leadni! 
De h a más pár tok autóját igénybe is veszik, 
ez egyáltalán nem kötelezi őket a r ra , hogy 
a r r a a pá r t r a kell szavazni, mert a szavazás 
titkos és azt senki ellen nem őrizheti. 

Figyelmeztetés! 

Az ajánlási ivek aláírása semmire sem kö-
t e lez . A szavazás titkos, azt senki sem elten-
őrizheti. Mindenki szavazzon meggyőződése 
szerint. 

A .szociáldemokrata párt 
Végrehajtó Bizottsága. 
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sár-és hócipők 
megérkezte '•! 
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Tartósságban, 
minőségben, árba» 
fetütmulhatatlanoí 
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Anooi harisnyáink szenzációi tettének. 

SZENDE MIHÁLY 
ffoi és férfi harisnya 

nagy választékban. Z5 


