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ELŐFIZETÉS: Havonta helyben 3-20 
Vidékén ét Budapesten 3-60, uuil»ld»n 
6-40 pengd. - egyes szám ára hétköz-
nap le, vi»Ar- és Ünnepnap ¿4 ím. Hir-
detéseit felvétele tarifa szerint. Megje-
lenik s*é3fö kivételével naponta reggel. 

D o r o z s m á n 
e s t e 1 1 ó r á r a g y é z ö R 

— a h m t a i e s J e l ö l t 
9-kor még 200 szóval vezetett Kiss 

Ferenc 
(A Délmagyarország munkatársától.") A 

dorozsmai kerületben szombaton tartották 

meg a pótválasztást a hivatalos egységes-

párt i Steuer György és a nemhivatalos Kiss 

Ferenc között. A szavazás ugy indult, hogy 

lanyha érdeklődés mellett biztos lesz a hi-

vatalos jelölt győzelme, mert az ellenzéki sza-

vazók távoltartják magukat a választástól. 

Kiss Ferenc azonban váratlanul és egyre job-

ban tört előre, úgyhogy az egységespárti appa* 

rátus óriási erőfeszítéseket tett Steuer érde-

kében. 

Egész nap este 9 óráig Kiss Ferenc veze-

tett, de a hivatalos apparátus még az ágy-

ból is kihúzta a szavazókat és a záróra ujabb 

és ujabb kitolásával végre 11 órára sikerült 

biztosítani Steuer — győzelmét. 

A pótválasztáson egyébként nyoma sem volt 

azoknak az eseményeknek, amelyek az alap-

választáson lehetetlenné tették az ellenzéki 

Dénes István győzelmét. Ma szó sem volt szá. 

zas turnusokról, a két kormánypárt i jelöltre 

— egyenkint is lehetett szavazni, sőt a marha-

vásártérre sem terelték ki a választókat és 

csendőrkordon sem állta el az u t j uka t . . . 

Hogy milyen erőfeszítéseket tett a hivatalos 

apparátus, arról kcpet adnak a részeredmé-

nyek: 

1 óra: ' i 

Steuer 1562 

Kiss 1553 

2 óra: 

Steuer 1887 

Kiss 2174-
4 óra: 

Steuer 2112 

Kiss 2366 

6 óra: 
1Steuer 2408 

Kiss 2650 

(Ekkor mái ' csak Dorozsmán szavaztak, a 

többi körzetben már lezárták a szavazást.) 

9 óra: 

Steuer 2177 

Kiss 2654 

Most következett az utolsó és kétségbeesett 

erőfeszítés és a végeredmény meg volt. 

11 órakor: 

'Steuer 2747 

Kiss 2661! 

'A hivafalos jelölt tehát — ha csak 86 szóval 

is — de Dorozsmán is győzött! 

A Kiss-párt megpeticionálja a választást. 

MegafaMt a I m ü m - k m m m 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l en-
té se.) Parisból jelentik: A Tardieu-kormány 
megalakulását befejezettnek tekintik. A kormány-
nak 320 szavazata lesz, szemben az ellenzék 270 
szavazatával. Este nyolckor elkészült a kabinet 
listája, amit azonban hivatalosan meg nem pub-
likáltak: 

Miniszterelnök és belügyminiszter Tardien, 
Helyettes miniszterelnök Carnot. 
Kereskedelmi miniszter Iletinsssy, 
Külügyminiszter Brlamd. 
Hadügyminiszter: ¡Marinat. 
Fóldmivelésügyi miniszter Dandurand, 
Postaügyi miniszter Mariin. 
Munkaügyi miniszter Lenchmr, 
Pénzügyminiszter Cheron. 

'A választás előtt még egyszer szólhatunk 

Szeged népéhez, a vasárnapi választáson már 

Szeged népe fog hozzánk szólni. 

Az utolsó órákban uj szólamokon nyargal-

nak a hatalmát féltő rendszer kortesei. Azzal 

a váddal rágalmaznak meg, hogv megtagad-

juk a hazát és megtagadjuk a hitet. Megvetjük 

az álhazafiságot, amelyik azt tanítja, hogy 

csak az a hazafi, aki rá juk szavaz s az taeadia 

meg hazáját, aki őket megtagadja. 

Nem a Nagyszeged-párt a haza 
és nem a Peírik-párt a hit. 

A mi rendíthetetlen hitünk a demokrácia, 

amely nemcsak kötelességeket ró a város né-

pére, de jogokat is ad nekik. Azt akarjuk, 

hogy Magyarország, a jognak, a szabadságnak, 

a dolgozó társadalomnak hazája legyenc 

Azzal kérkednek, hogv Szegedről indult ki 

a nemzeti reneszánsz. Mi azzal akarunk kér-

kedni, hogy Szegedről indul ki a demokráciá-

nak reneszánsza. 

Mit akarunk m i? 

A gazdasági élei romfaln fel akar-
juk építeni az uj, a Nagyszege-
det. Azt akartak, hogy ne a Tisza 
Lajos körűinél, hanem a körtöl-
tésnél végződén a város. A kül-
város népét kl akarjuk emelni a 
sárból, a sötétségből, a nyirkos 
pincelakások siralomházából. 
Nem lukszusvárosí akarunk épí-
teni a Tisza partján, nem az 
adósságból épített árkádos palo-
ták, hanem az egészséges laká-
sok, rendezett uccáüí, csatornázó 
és kövező városrendezés teremti 
meg azt a nagyvárost, amivé 
egyedül mi akarjuk felépíteni ezt 
az elszerencsétlenedeít Szegedet. 

Az mondják, minden bujnak az az oka, 

hogy nincs a városnak hinterlawija. Az a 

legnagyobb baj,1 hogy . a 

városvezetés mai rendszere mö-
gül Mánvztk Szeged dolgozó 

népének hinterlandja, 
egy papiradminisztráció intézi százharminc-

ezer ember sorsát s azt akarják, hogy amint 

az elmúlt tizenhét évben Szeged népe nélkül 

intézték a város ügyeit, a dolgozó társadalom 

képviselői továbbra is legyenek kizárva a 

törvényhatóságból. 

Aki azt akarja, hogv a politikai kiskoru-

ságnak, a közéleti gyámkodásnak rendszere 

tovább is fenmaradjon, az ne szavazzon 

jelöltjeinkre. Aki azt akarja, hogy több le-

gyen az adó és kevesebb a munka, az csak 

szavazzon az ellenpárt jelöltjeire. Aki azt 

akarja, hogy a külvárosrészek maradjanak 

meg mai szégyenletes elhagyatottságukban s 

aki azt akarja, hogy csak a belvárosból csi-

náljunk egy kirakatvárost, az is szavazzon 

ellenünk. Aki azt akarja, hogy a mai rend-

szernek a választások idejére ellenzéki kö-

pönyeget magukra vett Külvárosi Párt em-

berei, a mai rendszer korlesei lepjék el a 

közgvülés termét, az se támogasson bennün-

ket. 'De 

aki azt akarja, hogy ebben a 
1 városban a munkásnak legyen 

munkája, a polgárnak legyen 

1 keresete, aki azt akarja, hogy 
kereskedő, ípsros, gazda, liszt-

viselő. szellemi és fizikai mun-

kás békében és harmóniában 
találhassa meg boldogulása fel-
tételeit, aki ezt a várost Szeged 
egész népének otthonává, a 
becsületes munka becsületes 
műhelyévé akarja avatni, az 
csak bennünket támogathat, 
az csak jelöltjeinkre szavazhat. 

Több jog, több szabadság, fe-
hérebb kenyér és kevesebb teher, 
boldog város és elégedett nép 
a Tisza pariján, munka, kereset 

és megelégedés, 
— ez a mi programunk, ezért harcolunk m i 

nem a magunk nem keresett érvényesüléséért, 

de a város egész népének komoly, elhanyagol-

hatatlan, életet jelentő érdekeiért. 

Nekünk nincsenek fizetett korteseink, nin-

csenek autóink, a hivatali előkelőségek te-

kintélyei bennünket nem fedeznek, 

mienk azonban az igazság, 
mienk a gondolat hatalma, 
mienk az önzetlenség tisztasága. 
Mi leszünk Szeged népének igazi 

képviselete, 
bennünket meg lehet ostorozni, keresztre lehet 

feszileni, de minket megtagadni nem lehet. 

Polgárok, munkások, az utolsó óra titolsó 

negyedében szólunk most hozzátok. 

Szavazzatok a Városi Balpárt je-
löltjeire, szavazzatok le már 
vasárnap délelőtt, szavazzatok 
le minden változtatás nélkül 
azzal a listával, amit tőlünk 

kaptatok 
s amit alább is leközlünk. 

A szavazás titkos, ne féljetek azoktól, akik 

megfélemlítettek benneteket, csak a lelkiisme-

retetek, soha senki más nem tudja, hogy, 

barátotokra, vagy ellenfeleitekre szavaztok-e. 

Akárki megy értetek, akármilyen autóba ül-

tetnek benneteket, szavazzatok az igazság és 

közéleti erkölcs pártjára, szavazzatok Szeged 

népének jelöltjeire, a Balpárt jelöltjeire, a 

Balpárt listájával. 

A Külvárosi Párt külvárosi — sötét és^ 

sáros — eszközökkel dolgozik. Azzal fenyeget 

benneteket, hogy nem lesz segitségtekre, ha 

nem szavaztok jelöltjeikre. Hatalmi gőggel, 

pöffeszkedő elbizakodottsággal, képzelt magas-

ságból szólnak le hozzátok, csak az egyiptomi 

Fáraók beszéltek igy a gúlát épitő rabszolgák-

kal, mint ahogy ők beszélnek veletek. Bün-

tetnek és jutalmaznak, szentté avatnak és 

kiátkoznak, — de cs^k üres szóval, cirkuszi 

hókusz-pókusszal. 

Önérzetes választó, akár polgár, 
akár munkás, csak egyféleképen 
felelhet nekik: elsöpörni őket. 

Tűnjenek vissza oda, ahonnan hiúságuk, a 

s egypár jóhiszemű, de járat lan embernek tá-

mogatása előhívta őket. Vigyázzatok, ne já-

ruljatok ahhoz szavazatokkal, hogy képzelt 

nagyságukból hatalom legyen. 

Polgárok, munkások, 

nemcsak a felöltek felett sza-
vaztok, hanem az életetek és 

sorsotok felett. 
Ne tagadjátok meg magatokat, ne adjátok 

el üres Ígéretekért lelkiismereteteteket, ne 

üzérkedjetek alkotmányos jogaitokkal. 

Támogassátok a Városi Balpárlol, 
szavazzaíok a Balpárt jelölteire! 


