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'az esetben, ha a város hatósága nem deferát, 
pusztulnia kell akkor is, ha a legmagasabb pozí-
ciót tölti be és hogy 'szükség esetén a munkanél-
küliek ezreit vezetőm fel a városháza ellen. 

Amellett, hogy a Külvárosi Párt müellen-
zék, mert ilyen módon remél elérni némi 
sikert, a legdöntőbb bizonyíték, hogy kö-
vetkezmények nélkül használja a te-
kintétyrombo!ásnak és láziiásnak ezt a 

hangját. 

Pásztor most a Külvárosi Párt programjáról 
beszélt és a következőket idézte belőle: 

— Alkalmas időben akarja megvalósítani a Fehér-
lói modern halgazdaságot, alkalmas időben akarja 
felépíteni a vásárcsarnokot, illetve a higiéna minden 
követelményének mindenben megfelelő elárusitóhe-
lyeket, alkalmas időben akarja betölteni a terjesz-
kedés útjába álló akadályokat, mint aminők a 
Buvár-tó, lóversenvtéri gödrök, a téglagyárak ki-
aknázott részei, alkalmas időben akarja beolvasz-
tani a várost közvetlen környékező községeket, 
Igaz, hogy alig egy hasábbal később Nagyszegedet 
a mai telepeknek a várossal való egybeolvasztása 
gtján akarja megalkotni, idővel kibővitendőnek 
tartja a városi gőzfürdőt, idővel építendőnek 
tart népfürdőt és annak idején közre akar működni 
la városi zálogház ügyében. (Egyre fokozódó de-
rültség és nagy taps.) 

Várospolitikai programja 

Apaállatoknak a maihoz mérten sokkal na-
gyobb számban való engedélyezése, a magyar 
iparcikkek és ipari termékek melleit állandóan 
propagandát csinálni, egyesületek támogatása, netn 
mindig anyagi eszközökkel, a forgalmas tanyai 
Utak, a Tisza és a tavak mellett ügetek létesítése, 
késhegyig menő harcot akar folytatni az eszmé-
nyi nivó ellen, mSs téren viszont körömszakad-
táig akar szószolni, 

vannak a pártnak programpontjai, leg-
v első feladatai, legfontosabb feladatai és 

vannak feladatok, amelyeket hathatósan 
támogat a párt 

fÁllandó derültség és tap's.) 

— A Külvárosi Párt hivatalos lapja csütörtö-
kön részletes jelentést közölt a legutóbb tartott 
elnökségi ülésről. Ha a tudósítás adatai és tény-
állásai megfelelnek a valóságnak s ebben igazán 
nincs okunk kételkedni, akkor egészen bizonyos, 
hogy a Külvárosi Pártban máris nagyarányú bom-
lási processzus indult meg és hogy 'az a lista, 
amelyet összeállítottak és közhírré tettek, gyö-

keres változásokon fog keresztülmeftini. A tudó-
sítás szerint ugyanis a Külvárosi Párt elnökségéhez 
valamennyi kerületből olyan jelentés érkezett be 
a hívek hangulatáról, amely szerint azt akarják, 
hogy a külvárosrészeket csak külvárosi emberek 
képviseljék. Azt mondja a tudósitás, hogy a kül-
városrészi híveknek ez a hangulata végig a peri-
fériákon egyhangúlag megnyilvánult. Egészeu bi-
zonyos tehát, hogy ilyen körülmények között visz-
sza kell vonulniok a jelöltségtől, ha csak nem 
akarják a bukásnak az eddigieknél is nagyobb 
esélyeit, mindazoknak a belvárosiaknak, akiket je-
löltek. Nem megyünk végig a jelöltek teljes név-
során és csak kuriozumképen emiitjük meg, hogv 

a Külvárosi Párt a külvárosok részére 
jelölte dr. Kormányos Benőt aki Taka-
réktár-ucca 6 alatt, dr. Debre Pétert aki 
Arany János-ucca 5 alatt, Szenesi Feren-
cet, aki Teleki-ucea 2 alatt, dr. Krausz 
Józsefet, aki Kigyö-ucca 1 alatt, dr. Tóth 
Imrét, aki Gizella-tér 3 alatt, Wenner Sán-
dort aki Jókai-ucca 4- alatt, Lantos Bélát,, 
aki Tisza Lajos-körűt 27 alatt, dr. Hu. 
nyadi-Vas Gergelyt, aki Horváth Mihály, 
ucca 13 alatt és Veress Gábort aki Tisza-

Lajos-körut 28 alatt lakik. 
(Derültség, taps és éljenzés.) 

Pásztor ezután arra mutatott rá, hogy milyen 
elszomorító és lesújtó látvány a volt liberális 
vezetők közéleti barátkozása a Külvárosi Párttal, 
majd történelmi párhuzamokkal világította meg 
a közös kötelességeket, amelyek fáradhatatlan 
munkát, lankadatlan agitációt és kitartó harcot 
parancsolnak az eszme és igazság minden hívé-
nek és felismerőjének. 

Lájer Dezső 
felszólalásában beszélt arról a bérharcról, amely 
a fűrészgyári munkások és munkáltatók között 
dul most Szegeden. Rámutatott arra, hogy a leszál-
lított munkabérek hatását elsősorban a szegedi 
ipar és kereskedelem fogja megérezni. Azután 
a választási eljárás technikájáról beszélt nagy 
figyelem mellett és alapossággal és mindenkit ko-
moly munkára szólított fel. 

Gombos István 
a balpárt zászlaja alatt való tömörülésről be-
szélt lelkesen. Aki érzi a mai közélet egyre sú-
lyosbodó viszonyait — mondotta —, az a mi 
táborunkhoz csatlakozik a családja és a maga 
érdekében. 

„Ugy az országos, mini a városi politikában 
ellenzéknek kell lennünk" 

Érdekes felszólalások a Gazdasági Párt értekezletén 

súlyos helyzetében része van az országos kor-
mányzatnak, Szegeden pedig a városi kor-
mányzatnak. Sem az, sem ez nem tett meg 
mindent, amit a válság enyhítésére megtenni 
lehetett volna. 

Nekünk tehát gazdasági vonatkozás-
ban ugg az országos, mint a városi 
politikában ellenzéknek kell lennünk. 

A> célunk: hogy a város kormányzását oly 
emberekkel intéztessük, akik a várost önzet-
lenül tudják szolgálni és akik mindent meg-
tesznek a polgárok jólétének előmozdítására. 
De ezek mentesek legyenek minden politikai 
befolyástól, párttól és klikktől. Hisszük, hogy 
a jelöléseknél sikerült olyanokat kiszemelni, 
akik a mi kívánságainkat valóra váltják. 

Kéri, hogy a listát, mely a párt óhaja sze-
rint készült, mindenki változtatás nélkül adja 
le az urnába. Ezután a választás techniká-
járól beszélt. Beszéde közben megjegyezte, 
hogy a titkosság tekintetében nem kell félni, 
még akkor sem, ha a Nagyszeged Párt köz-
vetlenül a szavazás előtt nyomja is valaki 
kezébe a listáját. 

Dr. Schwarcz József felszólalásában többek 

között ezeket mondotta: 

— Mi nem Ígérhetjük meg senkinek, hogy 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
ipirilisek gazdasági pártja csütörtökön este 7 
íórai kezdettel értekezletet tartott a Kass-
szállóban. Erre az alkalomra, tekintettel a 
küszöbön álló választásokra, impozáns szám-
ban jelentek meg a párt tagjai, élükön a tel-
jes pártvezelőséggel. 

Dr. Szakáts József elnök pár szóval nyitotta 
meg az értekezletet. Arról beszélt, hogy a 
18-án megtörténő választásokon a párt tagjai 
szilárd hittel, meggyőződéssel menjenek a küz-
delembe. Akkor, amikor ezt a párLot meg-
alakították, az volt a cél, hogy tömöritsék 
azokat, 

aJcil: önzetlenül akarják szolgálni a 
város érdekeit. 

Ma a párt tömör és megingathatatlan falanx 
és ezzel tisztában vannak még a Nagy szeged 
Pártban is. 

Dr . Barta Dezső szintén röviden beszélt. 
— Elvileg álláspontunk az, hogy nem va-

gyunk politikai párt és nem teszünk kivételt 
senkivel sem, tartozzék az bármilyen poli-
.tikai párthoz is. Egy politikai vonatkozású 
elvünk van és ez a gazdasági politika. Súlyos 
gazdasági válságot élünk és bármennyire is 
elvonatkozunk a politikától, lehetetlen nem 
tudni, hogy az országos gazdasági élet mai 
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kit teszünk meg főügyésznek, leit helyezünk 
el másféle pozícióba, 

mi nem akarunk senkit sem kitenni -1  

állásábólj 

mert nem akarjuk a várost nyugdíjas tiszt-
viselőkkel megterhelni. Bizonyos helyen már 
alkusznak a városi tisztviselők bőrére. Nyug-
tassunk meg minden tisztviselőt, hogy bennünk' 
megbízhatnak. . . 

Az értekezlet, amelyben többizben megélje-
nezték a polgármestert, bizakodó hangulatban 
ért véget. 

As olvasó rovaía 
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Reggeli kapunyitást: 5 órakor 
Tekintetes Szerkesztőség! A Délmagyaror-

szág október negyediki számában közölte a 
rendőrség legújabb kapupénzrendeletét. Ezzel 
kapcsolatban fel szeretném hivni a tisztelt 
Szerkesztőség figyelmét arra, hogy nemré-
gen iparostársaim nevében kéréssel fordultam 
dr. Buócz Béla főkapitány úrhoz, akitől azt 
kértem, hogy a reggeli kapunyitás idejét té-
len is és a Belvárosban is öt órára állapítsa 
meg. A helyzet ugyanis az, hogy a nagykör-
úton belőli városrészben is sok ipari munkás 
lakik, akinek hat órakor már munkahelyen 
kell lennie és azok a tiz fillérek pedig, ame-
lyeket a hatórás kapunyitás következtében 
kapupénzként ki kell adniok, más, fontos 
célokra kellenek. Például sokan ebből a pénz-
ből vásárolhatnánk irkákat iskolás gyerme-
keink számára. Mint a Délmagyarország régi 
és hü olvasója, kérem, szíveskedjenek ezt a 
közérdekű kívánságot illetékes helyen tolmá-
csolni. 

Tisztelettel: Farkas Antal. 

fl segédharaitgozá eüepia 
a felsővárosi templom persefyét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
felsővárosi plébánia hivatalától jelentették a 
rendőrkapitányságnak, hogy a szerdai nap 
folyamán ismeretlen tettes ellopta a templom 
egyik perselyét. 

A rendőrség a bejelentés után azonnal meg-
kezdte a nyomozást. A gyanú az első pilla-
natban Pintér István 29 éves katonaszöke-
vényre terelődött, aki Szerbiából való álszö-
kése óta a felsővárosi templom segédharan-
gozója volt. A nyomozó detektívek a padláson 
megtalálták a feltört perselyt. Vallatóra fog-
ták Pintért, aki töredelmesen beismerte a 
persely ellopását. Vallomása szerint a persely-
ben mindössze 4 pengő 20 fillér volt. Pintér 
Istvánt a detektívek előállították a kapitánya 
gágra, maid.átkKécték-azqügy.&zségre. v 


