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ismertette. Jelentéséből kiderült , hogy seeptem-

berben Szeged város területén 

64 tüuszmegbetegedés 
történt, a legnagyobb része szerencsés kimenetelű 
volt, haláleset kevés fordult elő. 

A lakosság lélekszáma 131-el gyarapodott 
Dr. Buócz Béla rendőrfőtanácsos jelentését la-

punk más helyén ismertetjük, dr. Kolb Árpád pénz-
ügyigazgató, majd Oravctz Győző műszaki főtaná-
csos, az államépitészeti hivatal vezetője terjesz-
tette elő jelentését^ ezután Vámossy Mihálv gazda-
sági főfelügyelő 

mezőgazdasági kérdésekei 
ismertetett. Elmondotta, hogy a szárazság követ-
keztében az őszi vetések hátramaradtak, ellenben 
a szárazság a betakarítási munkálatokat előmoz-
dította. A szemestermés értékesítésének nagy ne-
hézségei miatt a szegedi gazdák lényegesen keve-
sebb gabonaféléket vetettek, ami élénk fényt vet 
a mezőgazdasági helyzet katasztrófális voltára. A 
gazdák egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak is-
mét az állattenyésztés felé. A gazdasági felügyelő-
ség megtette a szükséges intézkedéseket a közlege-
lők feljavítására, a gazdák kőzött harminc mütrá-
gyázási kísérletet végzett, hogy propagandát fejt-
sen ki a belterjesebb gazdálkodás érdekében. 

De a gazdasági helyzet következtében ahelyett, 
hogy növekedne a mütrágyafogyasztás, egyre csők-
ken. Az ingatlanforgalom nagyon szűk keretek 
között mozog, mert a bérlők és a gazdák egzisz-
tenciája mindig bizonytalanabb lesz. 

A gazdasági felügyelő jelentéséhez dr. Szivessy 
Lehel szólalt fel és a kővetkezőket mondotta: 

— A gazdasági előadó nr jelentése konsternáló 
hatással van reám. Már eddig is tapasztaltuk, hogy 

az a gazdasági intézkedés, ame-
lyei a város foganatosít, a mai 
•Iszonyoknak ma már nem fe-

lei meg. 
Az előadó ur azt mondja, hogv a mütrágvaakció 
ebben az évben teljesen megakadt, mert hiába van 

a példaadás, ha a bérlők vagyoni helyzete nem 
engedi meg aztv hogy a műtrágyát megvásárolják. 

Ezzel szemben nekem 8Z SZ álláspontom, hogy a 
városé a föld és ha a homokfőldeket nem fogják 
mülrágyázni, akkor azoknak hozama még kisebb 
lesz és a föld értéke csőkken. Ennélfogva a város-
nak az állammal egyetértve, oda kell hatni, hogy 
mütrágvaakciókat bonyolítson le, amelynek során 
a gazda részletekben tudná megfizetni a bérősz-
szeggel együtt a műtrágya árát. Azt nem lehet 
kívánni a parasztgazdáktól, hogy egymásért egye-
temleges szavatosságot vállaljanak, mert azzal 
tőnkremenésfik van egybekötve. 

— A mai viszonyok között tudnunk kell azt, 
hogy a műtrágyának milyen jelentősége van a 
termelés fokozása szempontjából és e tekintetben 
utalok dr. Szabóky Alajos pénzügyi államtitkárnak 
hivatalos jelentésére, amely szerint Németország 
átlagos gabonatermelését, a műtrágya fokozott 
használata folytán, a békeévekben kétharmaddal 
emelte. 

— Az általános pénzszűke, amely nem szegedi, 
hanem világjelenség, Szegeden még fokozódik az-
által, hogy a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár el-
len teljesen alaptalan hiobhireket terjesztenek. 
amiként azt az előttem felszólalók ts kifejtették. 
A gazdatársadalomban a megnyugvást kell fel-
kelteni A gazdasági válságnak úgyis egyik legfon-
tosabb oka az, hogy pénzhiányban szenvedünk. A 
régi eszközök ma már nem válnak be. A magyar 
mezőgazdasági termelés átszervezésére értelmes 
terv szükséges. Arra kérem tehát a Polgármester 
urat, hogy szakreferenseivel és a gazdasági fel-
figyelő úrral egyetértve, dolgoztasson ki részletes 
programot, amelynek alapján belterjesebb gaz-
dasági működés előfeltételeit biztosítjuk. A föld-
birtokos város és a bérlők érdeke azonos ebben a 
pontban. A keresetképtelen bérlők válsága a városi 
jövedelmek válságát vonja maga után. 

A polgármester a felszólaláshoz minden tekin-
tetben hozzájárult, de a város túlságos megter-
helésétől fél. A kérdést a gazdasági tanácsnok-
kal és a polgármesterhelyettessel alaposan meg 
fogja tárgyalni. 

Végül Jüekner Géza állategészségügyi főfelügyelő 
tette meg jelentését, amely szerint 276 állatot 
exportáltak szeptemberben Szegedről, 

luó leücisjefiés, tóSiiias fifmepsk 
a Szövetkezett Városi Saspárt vasárnapi gyűlésein 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Vasárnap délután fényes sikerű választási nép-
gyűléseket tartott a Szövetkezett Városi Balpárt. 
Az első gyűlés 

Újszegeden 
a Zombory-féle vendéglőben volt. A hallgatóság 
zsúfolásig megtöltötte a nagytermet. 

Pásztor József 

volt az első felszólaló, aki rámutatott arra, hogy 

a Külvárosi Párt szombati összejövetelén is bel-

városi emberek vitték a szót és köztük a i egyik 

azzal dicsekedett, hogy ők harcolták ki a kül-

város részére a villanyvilágítást. 

— Valamelyik beszédemben már foglalkoztam 
azzal az érdemrenddel — mondotta Pásztor —, 
amit a Külvárosi Párt ezen a címen állandóan 
osztogat önmagának, most — ha már úgyis vilá-
gításról van szó- — még egyszer meg kell vilá-
gitanom ezt a kérdést, nemcsak a választók,%ha-
nem a gyengébbek kedvéért is. A Külvárosi Párt 
belvárosi urainak a klsujjuk hegyet sem kellett 
vízbe tenniük azért, hogy a külvárosrészek vil-
lanyvilágítást kapjanak. A Külvárosi Párt bel-
városi urai nagyon jól tudják, hogy a külváros-
részekben átláttak a szitán, ezért' használják 
azóta, amióta a választásokat kitűzték, az ellenzé-
kiség hangját^ még pedig igen gyakran olyan éles 
hangját, aminőre komoly ellenzéki ember csak 
nagyon, de nagyon ritkán ragadtatja el magát. 

— Az ujszegedi választók részére, minden 
egyébtől eltekintve, megkönnyíti a döntést az a 
mérhetetlen különbség az egyes listák között, 
amely a jelöltek függetlensége tekintetében van. 
Az ellenpárt jelöltjeit nem ismerem, viszont ahoz, 
akit ismerek, évtizedes barátság fűz. Az egyik 
ellenpárti listán Lantos Béla, Horváth tanár és 
Kakuszi ármentesitő tisztviselő a jelöllek. .Mind- • 
hárman akijv állami szolgálatban vannak. El lehet I 
képzelni, hogy a közgyűlésen, mindentől és min- | 
hárman aktív állami szolgálatban állanak. Ei lehet 

A nagy éljenzéssel fogadott beszéd után 

dr. Valenliny Ágoston 

volt a következő szónok, aki a megjelenteket arra 
kérte, hogy minden erejükből támogassák a bal-
pártot 

Lájer Dezső 

arra hivta fel a választópolgárok figyelmét, hogy 

I 

ha azt akarják, hogy Újszeged, ez az elhanya-
golt városrész fellendüljön, össze kell fogniok. 

Felsövároson 
a Debreceni-uccai Csányi-vendéglőben tartotta 
meg a balpárt nagysikerű gyűlését Mándoky La-
jos nyitotta meg a gyűlést, utána 

dr. Mezey Pál 

arról a módszerről beszélt, ahogy a városi köz-

vagyont kezelik. Tetszéssel fogadott beszéde után 

dr. Deitre János 

szólalt fel, aki először Uothermere lordnak három 
nappal ezelőt nyilvánosságra hozott levelét ismer-
tette, melyben Magyaroiszág barátja a demokrá-
cia útjára való lépést tanácsolja. 

— Nekünk az a kötelességünk, hogy minden al-
kalommal hitvallást tegyünk szóval és cseleke-
dettel a demokrácia követelése mellett s a köz-
ségi választások, melyek előtt állunk, kitűnő al-
kalommal szolgálnak arra, hogy a világ érdek-
lődő nyilvánossága előtt tegyünk hitet a demok-
rácia követelése mellett. 

A szónok azután a Gazdasági Párt vereségének 
okait foglalta össze és kimutatta azt, hogy az 
elvi alap hibája okozta ezt a vereséget. Elvi 
alap nélkül küzdeni lehet, de sikert elérni nem. 
Nem szabad nekünk letérni az elvi alapról. 

Dr. Dettro János azután azzal a személyi táma-
dással foglalkozott, amiben Wenner Sándor és dr. 
Szekerke Lajos részesítették. Szememre hányják — 
mondotta — hogy Szekerke Lajossal szemben 
lépek fel. Én nem lépek fel senki ellen és nem 
lépek fel sehol, én ott leszek jelölt, ahol engem 
jelölnek. Nem tagadom, fájdalmasan érint engem, 
amikor látom, hogy intim baráti kapcsolatokat 
is a piacra hurcolunk a harc izgalmában. De 
ha már a nyilvánosság előtt kérdéseket intéztek 
Szekerke Lajoshoz, szerettem volna, ha meginter-
pellált barátom minden kérdésre őszintén vála-
szol. Nem lehet két ember viszonyából egyetlen 
momentumot kiragadni, ha arra a kérdésre aka-
runk feleletet, hogy illethető-e egyikük a hálátlan-
ság vádjával és ha igen, ki az, aki illethető. 
Éhez az előzményeknek a gondosan elhallgatott 
ismerete is szükséges volna. Nekem Szekerke Lajos 
barátom volt és hiszem, barátom marad. De még 
neki sem engedhetem azt meg, .hogy, a korteske-
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dés hevében védői sikerré jefeníéktelenitw a ö 
le, ami az igazság diadala volt. 

Beszédét szűnni nem akaró taps fogadta. Aj 
gyűlést Zarnóozay Béla felszólalása zárta be, 

Móravároson 
a Bemény-uccaí Sánta-vendéglőben tartotta meg 

gyűléseit a ba lpárt 

Az első beszédet Pásztor József mondotta aki 

foglalkozott a Szövetkezett Városi Balpártba tömö-

rült szociáldemokrata párt és polgári demokratád 

közéleti céljaival. 

— Nem adunk évezredes programot — mon-
dotta a többi között Pásztor —, nem érdekelj 
hogy mit fog csinálni a hatóság 6929-ben, mi 
csak néhány évre, legfeljebb egy évtizedre adunk 
programot és ez a program magától adódik, ha 
betekintünk a rókusi, a móravárosrészi vizes éj 
dohos lakásokba, ha végigmegyünk a kövezetlen 
accákon, amelyeken nyáron félméteres por, télen 
félméteres sár díszeleg, ha látják a bacillusok mii-
liáit terjesztő nyitott árkokat és ha nézzük a 
csatornázás, meg a víz hiángát. Keresztény má* 
gyár szülők pusztulásra itélt senyvedő gyerme-
keinek a megmentéséről van szó. A mi progra-
munk otthonokat építeni és mindenhol az otthonok 
körül tisztességes és egészséges életviszonyokat te. 
remteni. 

A nagyszámú hallgatóság éljenzése után Lájer 
Dezső emelkedett szólásra, aki a virilisválasztással 
foglalkozva kimutatta azt, hogy az lett volna a 
meglepetés, ha nem a Nagyszeged Párt győzött 
volna. Ha a 432 virilis összetételét vizsgáljuk, 
sem osztály-, sem világnézleti különbséget nem 
találunk közöttük, legfeljebb felekezetit, de ezt 
meg paktummal letompították. A város kormány, 
zása a múltban a virilisek érdekeinek felelt meg 
és nagy hálátlanság lett volna, ha azokkal for-
ddulnak szembe, akik eddig is és ezentúl is az & 
javukat szolgálják. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után dr. F®» 

lenting Ágoston beszélt .j 

Alsóvároson 
a Vőneki-vendéglőben tartotta meg a balpárt gyfi" 
lését Körülbelül 200 ember jelent meg a gyűlésen 
akik lelkesen tüntettek a balpárt mellett. A gyűlés 
első szónoka Olefnyik József volt, utána dr. Va. 
lentiny Ágoston azokról a kötelességekről beszélt, 
amelyet a volt városatyák minden alkalommal el-
mulasztottak. Létérdeke minden szegedinek és fő. 
leg külvárosinak, hogy a közgyűlésbe Végre is be-
vonuljon az uj szellem, amely elől többé nem 
lehet elzárkózni. 

KecsUésíelepen 
a Bába-féle vendéglőben volt a gyűlés. Katona 
András beszéde után Marosán Emil megállapítja 
hogy most ugyanazok törtetnek a törvényhatósági 
bizottsági tagság után, akik a külvárosrészek el. 
maradtságáért felelőssek. Hogy a lakosság ne is« 
merje fel őket^ a Nagyszeged Párt uj köntösét huz-
ták magukra. A polgárság azonban felismeri őket 
és érdemük szerint bánik velük. 

"RóUuson 
zsúfolásig megtelt teremben tartotta meg nép-
gyülését a balpárt a Pacsirta-uccai Bogyó-vendég-
lőben és Taraszovits ödön elnöki megnyitója u tán 

dr. Kállai Emil 

a hallgatóság élénk figyelme mellett részletesen 
fejtegette a várospolitikai programot Kezdte a 
lakosság munkaviszonyaival, megélhetésének s ott-
honának kérdéseivel. Szólt a városi lakosság egész-
ségügyéről, a kultura terjesztéséről, a gyönge, a 
beteg és az elhagyott emberek viszonyainak ren-
dezéséről. Az uj városatyák foglalkozzanak azzal, 
hogy a város vegye-e a maga kezelésébe a köz-
szükségletek kielégítésére szolgáló üzemeket» a vilá-
gítást, a villamos hajtóerő szolgáltatást és a közle-
kedést Azonban a szolgáltatások tarifájának meg-
állapításánál a lakosság teherbíró képességére te. 
kintettel kell lenni. Beszélt a vásárcsarnok meg-
építésének szükségességéről. Az áruforgalom 'Ol-
csóbbátétele érdekében az utakat ki kell építeni. 
Munkásjegyek és jegyfüzetek felhasználásával a. 
közlekedést jobbá és olcsóbbá kell tenni. A város, 
kösse ki minden szerződéses vállalkozójával szem-
ben, hogy az ismerje el az illető szakmabeli man• 
kások és munkaadók közt fennálló munkabér egyez* 
méngt. 

Majd Gombos István emelkedett szólásra s nagy 
tetszés mellett beszélt az ősszpolgárság érdekeinek 
helyes képviseltetéséről. 

Utána Horváth József mondott lelkesítő beszé-
det ' 


