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mas a l iberálizmust képviselni , mint egy má-
sik polgártársam, akinek még sohase hallot-
t am a nevét s m á r se tudnám megmondani , 
kicsoda, ha a fejem elütnék se. 

E z maga lehetetlenné teszi azt, hogy én 
itt most versenyre keljek vele s párhuzamot 
vonjak a kettőnk l iberalizmusa közt. Inkább 
e l i smerem minden iöntartás cs minden mali-
cia nélkül , hogy az övé a különb. Legalább 
is gyakorlatibb, megfoghatóbb, realizálhatóbb. 
N e k e m magamnak is már régen az a gyanúm 
önmagammal szemben, hogy az cn liberaliz-
musom nem ebből a világból és nem erre a 
világra való. Hiszen sohase kérkedtem vele, 
sohase vittem a piacra, sohase kértem és 
sohase kaptam érle semmit . Illetve amit kap-
tam, azt sohase kívánta el tőlem senki. Amikor 
engem maghajigáltak és megköpködtek, soha-
se állt mel lém senki, hogy: gyere, osztozzunk, 
hiszen én is liberális vagyok... Én évek hosz-
szu soráról Indok, amikor senki okos ember 
nem mondta magáról, hogy ő liberális. Én 
se dicsekedtem vele, de nem tagadtam le és 
vallottam, mikor ugy éreztem, hogy köteles-
ségem vallomást tenni. Ma már nem kell 
hozzá bátorság s ma már nincs szükség a 
vallomástéteirc. Ma már azt is megvallhatoni, 
hogy az én liberálizmusom más, mint amit 

minálunk annak tartanak. Én politika nélkül 
vagyok liberális, — nem azért, mert az hasz-
nos, vagy jól áll, vagy mert nekem tetszik 
a »csak azért is« póz, vagy mert a nem libe-
rális politikusok nem vesznek be maguk közé. 
hanem azért vagyok liberális, mert nem tu-
dok más lenni, l ibben nőltem fel és ebben 
fogok m e g h a l n i 

• 

Most pedig következik első-utolsó kérésem 
a szegedi közélethez. Már legalább ahoz a ré-
széhez. amely ebben a kérdésben érdekelve 
van. 

Én eddig nem tudtam, hogy Szegeden van 
liberális párt. Ez nekem nem is fontos s at-
tól félek, a l iberálizmusnak se az, amely na-
gyon elszántan tartja magát a költő előírásá-
hoz: »névben él csak s többé nincs jelen«. 
De ha már legalább névben él, nagyon ké-
rem, hirem-tudtöm nélkül, akaratom el lenérc 
ne rendezzenek szavazást afelől, hogy méltó 
és a lkalmas vagyok-e én a szegedi liberáliz-
must képviselni. Hiszem, hogy nem vagyok 
méltó. D e erről engem nem kell szótöbbséggel 
meggyőzni. Enny i kíméletet igazán megérdem-
lek a szegcdi l iberalizmustól, egyebet pedig 
nekem nem adhatna, ha akarna se. 

Almássy Endre 
ssombat este óía eltűnt 

óriási kártyaveszteségei voltait — Rovancsolást rendeltek el 
a Nemzeti SzinQáz nyugdíjintézetében 

Budapest, szeptember 2. A budapesti Nemzeti 
Szinbáz vasárnap este megnyitó előadási tartott, 
amelynek műsorára Az ember tragédiája volt ki-
4üzve. A darabban ¿Imássy Endrének, a «¿egedi 
színház ismert volt igazgatójának két képben van 
•szerepe. Al előadásra azonban hiába várták Al-
mássy Endrét, nem jelentkezeti. Almássy távolma-
radása nagy riadalmat keltett a színészek között, 
mert olyan hírek terjedtek el az öltözőkben, hogy 
Almássy Endre eltűnt. Lehotay Árpád ugrott be 
•Almássy szerepébe és így mentette meg a helyzetet. 

Éjszaka jelenti budapesti tudósítónk telefonon: 
A rendőrségi nyomozás során megállapították, 

hogy Almássy Endre az utóbbi időben a Dohány-
uccaf Erzsébet-körben nagy összegekben kárlyá-
zoll és óriási veszieségei voltak. Szombaton este 
volt utoljára a klubban és ismét nagy összeget 
vesztett. Amikor teljesen letörve felállt az asztal-
tól, támolyogva ment ki a teremből. AzóLa nem 
látták. Hétfőn este is fel. kellett tolna . lépnie a 
Nemzeti Színházban. 

Almássy pénztárosa volt a Nemzeti Szinház 
nyugdíjintézetének, amely az eltűnés hírére azon-
nal pénztárvizsgálatoi rendelt el. A vizsgálat ered-
ménye hétfőn éjszaka még nem volt ismeretes. 

Megindul! a választási Kampány 
Gyűlések, szervezkedések, nyilatkozatok 

A Szövetkezel! Városi Balpárt 
ujabb gyűlési taríotí vasárnap 

Választási gyűlés Alsóvároson 
(A Dóltnaggarország munkatársától.) A 

.Szövetkezett Városi Balpárt agitációs gyűlései 
során vasárnap délután Alsóvároson tartott 
gyűlést. Nagy számban keresték fel a válasz-
tók a gyűlés színhelyét . Az érdeklődés Do-
bóczky Józsefnek szólt, aki hitvallást tett a 
l iberal izmus me l l e t t Megnyitójában hangsú-
lyozta az alsóvárosi paprikakikészitők vezető-
je, hogy ő nem egységespárti, nem szociálde-
mokrata, hanem független polgár, aki azt 
várja, hogy a közgyűlés végre odavaló embe-
rekkel frissüljön fel. 

— Nagyon ráfér már erre a közgyűlésre a 
felújítás, — mondotta Dobóczky József — 
és én remélem, hogy a közgyűlésbe olyah pol-
gárok fognak bekerülni, akik joggal képvi-
selik majd odabent a polgárságot és annak 
akaratát. 

Marosán Emil volt a következő felszólaló, 
aki az elmúlt és régi közgyűlések mulasztá-
sairól beszélt. Felemlítette azt is, hogy hogyan 
játszotta el Szeged egymásután a gazdasági 
fej lődés kínálkozó lehetőségeit, amikor pél-
dául egy vagongyár számára kérték a vá-
ros támogatását, de miután ezt nem kapták 
meg, elmentek Aradra. Ma is virul ott a 
vagongyár — persze román kézen. Több pél-
dát sorolt fel még Marosán a régi várospoliti-
káról, amely főleg a külvárosok elhanvagolá-
sában tobzódik. ; 

Lájer Dezső azl fejtegette, hogy a minden-
í é i e pártiak összefogása a - '.ociátdemokraták 

és az igazi liberálisok el len szól. Kérdezi, 
miért félnek tőlük, amikor a szociáldemok-
rata községi kormányzás a legszebb eredmé-
nyeket produkálja mindenütt és egyre na-
gyobb tért hódit a szocialista ál lami kormány-
zás is. A munkás és a kispolgár összefogása 
teljes győzelemre segítheti Szegeden a Szövet-
kezelt Városi Balpártot. 

Intéző bizottságol alakitól! a „Nagy 
Szeged" párt 

(A Délmaggarország munkatársától.) A 
Nagy-Szeged párt« hél főn délután ismét ülést 
tartott, amelyen most már megkezdték a vá-
lasztási kampány, e lőkész í tésé t 

Az ügyek további intézésére bizottságot 
küldtek ki, amelynek e lnöke Kószó István, 
tagjai vitéz Máriafőldi és dr. Türr Aladár, 
i l letve Wimmer Fülöp és dr. Szekerkc Lajos. 
Kiküldtek két titkárt is: dr. Hunyadi Jánost 
és lloffert Jenőt. A párt pénztárosa Kaszó 
Elek lett. 

Ez a bizottság fogja ezután vezetni a párt 
ügyeit és holnap már megkezdi működését. 
Az ülésről a következő közleményt adlák ki: 

»A Nagy-Szeged párt elnöki tanácsa hétfőn 
ülést tartott dr. Aigner Károly fő ispán rész-
vételével Back Bernát e lnöklése mellett. Kó-
szó István ügyvezető elnök indítványára ki-
mondotta az elnöki tanács, hogy a választá-
sok intézésére szűkebb bizottságot küld ki, 
amelyben minden párlárnyalat képvise lve 
van. A felál l í tandó választási iroda ezen bi-
zottság irányítása melleit már a szerdai na-
pon megkezdi rendszeres működését.« 
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BEKEIDOK! Világhírű 
Dr. ScEileussner fefo-filmje 

C i e b i n c u i n l á t s & e r é s s s n é l . 

A Gazdasági Párt nyilatkozata 
Hirt adtunk arról, hogv egyheti e lőkészület 

után szombat este formálisan is megalakult 
a virilista válaszlókból a Gazdasági Párt. Az 
uj párt vezetősége a következő kommüniké 
közlésére kérte fel a üclmaggarországot: 

»A Gazdasági Párt megalakulása ulán nyom-
ban folytatta a szervezkedésnek példátlan si-
kerrel járó munkáját . Minden kategóriára kü-
lön megalkotta a szervező bizottságot a párt 
s a szervező bizoitságok pár napon belül 
hozzá kezdenek a rájukbizott feladat elvég-
zéséhez. A virilis választók olyan n a g y s z á m -
ban jelentkeztek a pártban, hogy már m a 
megvan a többségük a virilista választók kö-
zött s igy nemcsak sikerre, de döntő győze-
lemre számithatunk joggal. Hogy a virilis 
választók mennyire he lyes l ik a Gazdasági Párt 
alakulását, az nemcsak a tömeges jelentkezé-
sek számából tűnik ki, hanem abból is, hogy, 
a tegnapi és a mai nap fo lyamán már olyan 
viril is választók is csatlakozlak a Gazdasági 
Párthoz, akik a Nagy-Szeged párt virilis je-
löltjei. Az ellentábor jelöltjeinek csatlakozása 
természetesen fpkozolt erőt és lelkesedést ad 
a további munkára. E z uton hivunk fel min-
den virilis választól, aki még nem csatlako-
zott hozzánk, hogy vezetőségünk bármelyik 
tagjánál je lentse bc csatlakozását, esetleg azt 
is, hogy a szervező munkában részt kíván-e 
venni?" A Gazdasági Párt vezetősége.« 

Wimmer Fülöp nyilatkozata 
Wimmer F ü l ö p a következő nyilatkozat köz-

lésére kérte fel a Délmagyarországot: 
»Az egyik hétfői lap első c ikkének egy ré-

szére kívánok egész röviden reflektálni. Ter-
mészetesen nem azon lapról van szó, amely, 
ez el len előre védekezett , bizonyára azért, 
mert tudta, hogy az én egyenes szókimondó 
modorommal Csak azt szögezhetném le, hogy. 
egy szó s em igaz abbó^ amit c ikkének tár-
gyaként á l l i t 

Akármennyire elitélem a felekezeti kérdés 
felvetését az előttünk álló városi választások 
alkalmával , ezúttal mégis ref lektálnom kell a 
másik hélfői lap azon felfedezésére, hogy a 
»Nagy-Szeged« párt l iberális csoportja által 
jelölt 24 virilis tag között 23 zsidó felekezetű. 
A jelöltek listája ugyan még nincs végleg 
megállapítva, de legyük fel, hogy a lap ezen 
információja he lyes és egészilsük ki ezen in-
formációt azon lénnyel, hogy azon í8 viri-
lis között, akiket az egységes párt jelöl , egyet-
lenegy zsidó s incsen, a t. cikkírótól azt kell 
kérdeznem, tudja-e, hogy mi lyen arányban ál-
lanak egymással Szegeden felekezeti szem-
pontból a legtöbb adót f izetők? Nézze meg 
a 432 legtöbb adót fizetők névsorát és azon-
nal konstatálni fogja, hogy majdnem pontosan 
ugy áll ez az arányszám, mint amely arány-
ban történt a két párt részéről a jelölés. 

Ez a jelölés tehát a mi pártunk részéről 
éppoly természetes, mint fe l tét lenül helyes és 
az ebből a párt szervezetére levonni kivánt 
következtetés csak nagyon átlátszó választási 
manőver.« Wimmer Fülöp. 
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női kalapok 
megérkeztek minden minőségben és 36 féle színben 

8 - pengőtől. 
Elsőrendű tisztítás és formázás a legújabb mo- $ 
delek után gyorsan készülnek (3.—). Fogadalmi JE 
templommail szemben. R u z l c s k a L . » 

Uj és féláru tankönyveket 
irinden iskola részere 959 
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