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Süréd ! hercfsiprJffliás s í é í a í a 
a katolikus nsssirgFiSés sáróíilésén 

„Ha csonka ország vagyunk, akkor szabtak csonka országunkhoz állami 
igényeinket is ! " 

Budapest, október 29. Kedden délután tartották 
»eg a Vigadó nagytermében a katolikus nagy-
gyűlés záró diszülését. Dr. Sipőcz Jenő polgár-
mester »Vallás és reneszánszt cimmel, majd gróf 
Majláth József »Szocializmus és katolicizmus« 
címmel tartott előadást. Az előadások után dr. 
Vass József népjóléti miniszter mondotta el em-
lékbeszédét gróf Zichy Nándorról születésének 
századik évfordulója alkalmából. 

Ezután Serédl Jusztinián hercegprímás lépett 
W előadói asztalhoz, hogy elmondja záróbeszédét. 

— Engedjék meg nekem — mondotta —, hogy 
»mikor édes hazánk egén kívülről és belülről 
vészes felhők tornyosodnak, mint Magyarország 
hercegprímása, akit Isten a legmagasabb méltó-
ságra kiválasztott, ezen ünnepélyes alkalommal 
hazánk legjobbjai élőit felemeljem intő szózatom: 
Katolikus ós nem katolikus testvéreim és ti mind-
annyian, akik édes hazánk sorsát Intézitek, az 
Isten szerelmére kérlek, ne ámítsátok önmagáto-
kat és saját kárunkra ne ám it sí tok azokat, akik 
csúfosan megcsonkított és kirabolt hazánkiól még 
Jóvátételt is kérnek. Mondom, ne ámítsátok maga-

tokat, hanem eszméljetek rá, hogy szegények let. 
tünk és Igényeink felfokozása végromlásba vezet. 
Egyéni és állami életünkben irgalmatlanul le koll 
nyesni mindent, ami felesleges. Ezekben a ko-
moly időkben kedves testvéreim, én bátran ki-
mondom, ha csekélyebb a fizetésem, vagy keve-
sebb a keresetem, vagy kevesebb a jövedelmem, 
mint békeidőben volt, akkor nem emelem élet-
standardomat a békebeli fölé, hanem leszorítom 
az alá. És azt is bátran k'mondom, mert ugy 
érzem, ki kell mondania valakinek, hogy ha csonka 
ország vagyunk, akkor szabjuk csonka országunk-
hoz állami igénycinket Is! 

— Mielőtt szavaimat befejezném, mélységes rész-
véttel osztozunk kormányzó ur őfőméltóságának 
gyermekéért aggódó atyai fájdalmában. Beszédét 
e szavakkal fejezte be: Testvéreim, Krisztus király 
szeretete egyesítsen bennünket! 

A záró ülés végeztével a Vigadó-térről gyer-
tyás könyörgőmenet indult Magyarország Nagy-
asszonya tiszteletére a Szent Gellért-hegyi szikla-
templomhoz. 

B Szegedi Kereskedők Szövetségének nagytanácsa 
négy rendes és két póttagot ;e!öl az érdekképviseleti 

törvényhatósági választásokra 
Jelölőbizottságot küldtek ki 

(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 ) 
A Szegedi Kereskedők Szövetségének nagytanácsa 
kedden este ülést tartott. A nagytanácsi ülést 
®*ért hívták össze, hogy a törvényhatósági ér-
dekképviseleti választásokra a jelöléseket megejt-
ek. A kereskedelmi és iparkamara ugyanis 9 ta. 
8°t küld a törvényhatóságba és ebből a kilenc 
helyből négy a kereskedőkre Jut. A nagytanácsnak 
hat tagot kell jelölni, amelyből a négy legtöbb 
szavazatot kapott jelölt lesz a rendes tag, az 
ötödik és hatodik a póttag. 

Varga Mihály elnök nyitotta meg az ülést, majd 
dr. Kertész Béla a választásokra vonatkozó ren-
delkezéseket ismertette és előadta, hogy a szövet-
ig , amely Szeged hatalmas kereskedőtársadalmát 
Egyesíti, joggal tarthat igényt arra, hogy a város • 
köztörvényhatóságába a legérdemesebbek kerül- | 
ieaek be. Javaslalára a szövetség nagytanácsa a | 

mai viszonyok között a pénzügyminiszter en-

gedélyezné a kölcsön felvételéi, Szeged köz-

gyűlésének kell eldöntenie, hogy a város pol-

gársága magára vállalja-e az évi kilencszáz-

ezer pengős megterhelést. 

I HOLNAP 
csütörtökön nagy premier 

a Belvárosiban 

Magyar fiu, lengye! lány 
Annamorio ^fegnor Norma Talmadge 
Borsídy Pál • • • R. Gilberl és az 

Egyenlítő alatt 
a legérdekesebb expedíciós fllm б felv. 

jelölések megejtésére a következőkből álló bizott-
ságot küldte ki: 

Bartos Lipót, Becsey Aladár, Bokor Adolf, 
Bruckner Ede, Fenyő Mátyás, Gárgyán Imre, 
Goldgruber Mihály, Hoffer Jenő Karbiner Péter, i 
Kaufmann Dezső, dr Kertész Béla. Kertész Ernő, 
Kocsis Ferenc. Korda Jenő. ifj. Lóffler György, 
Nevmann Gyula, Neufeld Sámuel Péterfi Ferenc, 
Pollacsek Lajos, Schiffer Antal, Szécsi Izsó. Szo-
kolovszky Gyula, dr. Landesberg Jenő, Szenesi 
Ferenc, dr. Ornstein Lipót. Varga Mihály, Vér-
tes Miksa. 

Ez a bizottság hétfőn este tartja első ülését, 
de azon a végleges jelölést valószínűleg nem ej-
tik meg, mert a bizottság tájékozódni akar a 
szakosztályok véleményéről is 

A nagytanács kimondotta, hogy a Jelölőbizott-
ság jelöléseit már eleve magáévá teszi. A gyűlé-
sen más tárgy nem szerepelt 

Egy angol tőkecsoport tizniilüó pengős kölcsönt 
ajánlott íel a városnak csatornázási célokra 

Még az előzetes tárgyalásokat sem kezdték meg v 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
J^rosok már évek óta elveszítették a pénz-
8yek intézéséhez a szabadkezüket, nem ha-

j a zha t t a k önállóan a kölcsönügvekben, — 
a? l cs°nt, különösen az olcsóbb külföldit, csak 
«Kkor vehettek fel, ha ahoz a pénzügymi-
'«zter előzetesen hozzájárult és a belügy-

miniszter jóváhagyta a közgyűlés halároza-
f á t . J » w o«/ 

: Лг egyetemi építkezésekhez szükséges kői-
> 6 k 

különösebb 
ok Г"!\ engedélyezésének kieszközlése nem 
a„ -->• n ujuuuacuu nehézséget, mert ezeket 
^ engedélyeket Klebelsberg Kunó kultusz-
3 ' s z t e r protekciója könnyen megszerezte a 

v 7^ s n ak , ellenben később, amikor különböző 
b rosrendezési célokra kellett a pénz — töb-
k, közölt a hid javítására, a rakpart rend" 
tusára. 

tés. 
•re __ 

vagy az uj városi bérházak épi-
bónapokig tartó utánjárás, sürge-. _ X -o U.UIljH. uo, "lUjjv 

t j j könyörgés, érvelés volt az ára a pénz-

^ Miniszter engedélyének. Most a helyzet 

H Í S2 'gorubbá vált, az uj pénzügymínisz-

W rendelet értelmében a város kölcsón-

ü u rí51 még csak nem is 'árgvalhat. Ezekhez 

Pa l á sokhoz is a miniszter előzetes hoz 

O ^ s a , engedélye szükséges, pedig sok-

h%..me8esik, hogy egészen rövid késedelem 

c$a„ e1szalaszthalia a város a legjobb köl-
ei'zesi alkalmakat is. 

Most ismét ilyen előnyösnek látszó alkalom 
kínálkozott fel a városnak. Egy nagyobb an-
gol tőkecsoport magyarországi megbízottja 
tett előnyösnek látszó kölcsönpiánlatot a pol-
gármesternek, nyolc-tízmillió »ngő amortizá-
zációs kölcsönt ajánlott fel 9h- s árfolyamon, 
hétszázalékos kamattal, egyszázalékos tőke-
törlesztéssel huszonöt esztendőre. Ez a pénz 
az árfolyamveszteséggel együtt körülbelül ki-
lenc százalékba kerülne és törlesztésére évente 
kilencszázezer pengő kellene. 

— Ugy látszik, hogy az ajánlattevő — mon-

dotta a polgármester — alaposan tájékozódott 

a város dolgairól ajánlatának megtétele előtt 

és jól tudja, hogy Szegednek mire van szük-

sége, mihez kell a kölcsön és mennyi pénz 

kell. Ebbből a nyolc-tizmillió pengőből végre-
hajthatnánk a csatornázási terveket. Sajnos, 

az ajánlatról a pénzügyminiszter rendelete 

értelmében nem is tárgyalhatunk, mert a 
miniszter még a tárgyalásoktól is eltiltóit ben-
nünket. Ezért azt irtam az angol tőkecsoport 

megbízottjának, hogy forduljon a pénzügymi-
niszterhez és vele tárgyalja le előbb a dol-

íjot. Ha a miniszter engedélyezné a tárgya-

lásokat, akkor ál lhatunk csak mi szóba vele. 

l'bben az esclben, amelynek bekövetkezésé-

ben ncui bizom, mert nem Imzem, Iiujü a 

Választási hírek 
«MM» » *mmmmm~ 

Az ajánlási ivek aláírása semmire lem kötelezi 

A szavazás titkos! Szavazzon mindenki meggyő-

ződése szeriül! 

Felhívjuk mindazokat a párthiveinket, akik 

az 1927. évi összeírás óta lakást változtattak, 

hogy csak a régi lakóhelyüknek megfelelő vá-

lasztókerületbenL gyakorolhatják választójogu-

kat. 
Felvilágosítást nyújt egész nap a szociál-

demokrata párttitkárság (Hétvezér-ucca 9., 
Munkásotthon) és az esti órákban a választó, 
kerületi pártirodák, ahol szavazólapjukat is 
átvehetik a választópolágrok. 

Független polgár és öntudatos munkás at 

Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjeire szavaz. 

Szombat délig mindenkinek kHcézbesftjflk an-

•azóiapját, aki nem kapná meg, átveheti kerületi 

pártirodáinkban este 7 és 9 óra között 

Szövetkezett Városi Balpárt 

Nőválaszlók érdeke, hogy a Szövetkezett Vá-
rosi Balpárt jelöltjeire szavaznak, mert a 
nők jogáért csak ez a párt harcol. 

Figgeleml A jelöltek a szavazólapok átvétele 

végett ma, szerda este 9 óra előtt jelentkez-

zenek a Nyomdászotthonban. Báró Jósika-

ucca 21. 

Szövetkezett Városi Balpárt 

Intéző Bizottsága. 

A Szövetkezett Városi Ralpárl 
e heii választási gyűlései: 

Szerdán «te fél 8 árakor Hétvezér-ucca 9. X. 
választókerület. Előadók: Gombos István, Láier 
Dezső, dr. Kállai Emil, Marosán Emil. 

Szerdán ecte (él 8 órakor Szentháromság-ucca 
3., Vadász-vendéglőben. Előadók: dr. Dettre Já-
nos, dr Mezei Pál, Kertész József. 

Csütörtökön ««te fél 8 órakor III. választási 
kerület. Szent István-tér, Janik-vendéglő. Előadók: 
dr. Tóth László, Peternelly József, Berg János, 
Kéry Pál. dr. Valentiny Ágoston, Hauser Gyula. 

Csütörtökön esle fél 8 órakor IV. választási 
kerület, Szentgyörgy-ucca 3. Tóth-vendéglőben. 
Előadók: dr. Dettre János, dr. Tóth László. Mül-
ler Dezső 

Csütörtökön es-e fél 8 órakor XI. választókerület, 
Damjanich-ucca 29. Sümegi-vendéglő. Előadók: 
Pásztor József, Olejnyik József, Dáni János, Ré-
kassi László. 

Csütörtökön este fél 8 órakor V. választókerü-
let. Tőrők-ucca, Jó járt-vendéglőben. Előadók: dr. 
Dettre János, Pásztor József, Tauszig Ármin, Kis 
Géza. 

Csütörtökön e«rte fél 8 órakor XII. választókerü-
let. Teréz-ucca 38. Budoba János (volt Csonka«, 
vendéglőjében Előadók: Lájer Dezső, ökrös La-
jso, Cserép Sándor, Törők József, Kenéz Ferenc, 
Horváth Józaef, Olejnyik József, Vér György. 

A Szövetkezett Városi Balpárt 
választási irodái: 

A Szövetkezett Városi Balpárt meghízottal Bz 
alauti helyeken készséggel szolgálnak felvilágo-
sítással minden választási ügyben a hozzájuk for-
duló választóknak. 

Központi pártiroda Belvárosi Ellcrem, Feketc-
sas-ucca 22. Minden este 7—y. Telefon: 8 92, 


