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A szegedi pártok vezetői nyilatkoznak 
a választási előkészületekről és kilátásokról 

»Az ellenzéki gondolái most is győzni fog« 

(A Délmagyarország markatársától.) A kü-
lönböző miniszteri nyilatkozatok még nem je-
lölték meg a közelgö országgyűlési képviselő-
választások idejét, de a pártok már megkezd-
ték az előkészületeket. Pozitívumot még senki 
sem tud, de a politikai nyilvánosságot egyre 
Jobban ízagatja a választások kérdése, mert 
az tény, hogy ez év deoemherében lejár az 
1926 decemberében megválasztott képviselő-
ház megbízatása. 

A kilátásokról, az előkészületekről és a le-
hetőségéről megkérdeztük a három szegedi 
politikai párt vezetőit, akiktől az alábbi nyi-

latkozatokat kaptuk: 

Otíovay Károly 
• liberális párt elnöke a következőket mondottal: 

•— Pártunk szervezése nagy erővel folyik. Százá-
val és százával érkeznek be a belépési nyilatkoza-
tok. amelvek art bizonyítják, hogy egyre nagyobb 

tömegek állnak a szabad' 
elvüség és a demokrácia 
-ás•tája alá. Ami a válasz-
tás titkosságát illeti, meg 
kell állapítani, hogy a tit-
kosság csak illuzórius ak-
kor, ha több mini 20 ezer 
választó ajánlására van 
szükség. A legutolsó vá-
lasztásnál azonban az tőr-
iónt, hogy az egységes párt 
i/jánlóiveit Ifibben irták 

«_..*  a l ( í, mint amennyien le-
Utlovay Ad. oiyt szaKazlak a kormánypárti 

jelöltekre... 
— Nézetem szerint erős küzdelemre lesz HláfXs 

a választásokra és már az ajánlások megszerzésé-
nél nagymértékben igénybe fogják venni a pártok 
a választókat A hirek szerint két egységespárti 
listát is bo fognak állítani a küzdelembe. A libe-
rális párt biztos nyugalommal tekint a válasz-
tás eredménye elé, mert már az eddigi jelek 
is azt bizonyilják, bogy ismét meg fogjuk sze-
rezni a demokrácia gondolata számára Szeged 
egyik mandátumát. A nagy nyomor és elkese-
redés azokat is a demokrácia és szabadelvüség 
táborába fogja hozni, akik eddig különböző ér-
dekek és kapcsolatok miatt a kormánypárthoz 
tartoztak. Az ellenzék most is győzni fog az 
urnák előtt. 

A szegedi szociáldemokrata párl 
részéről a kővetkező nyilatkozatot kaptuk: 

— Ha az elkövetkezendő választásokról aka-
runk beszélni, a legelső kérdés, ami felmerül 
az, hogy választás lesz-e ez? Ha nyilt lesz a 
vidéken, tartani kell attól, hogy ez nem fog 
simán lefolynia nagy elégedetlenség és nyomor 
miatt. A titkossá hagyott kerületekben is ezer 
akadályokkal kell megküzdeni azoknak a pár-

toknak, amelyek komolyan állnak szemben 
a mai rendszerrel. Gyülekezési jog nincs, gyű-
léseket tartani nem lehet és az ajánlásokhoz 

szükséges aláírások összegyűjtésénél óriási 
előnye van a kormánypártoknak, mert annyi 
a függő és igy a hatalomtól félő egzisztencia, 
hogy ezeknek már parancsolni sem kell, ezek 
meggyőződésük ellenére kénytelenek a kor-
mánypártnak adni aláírásukat. Felmerül az 
a kérdés, vájjon titkos-e hát a választás a 

városokbanf 

— Mert ha például négy párt Indul a Köz-
delembe, tekintettel a hatalom előnyeire, a 
kormánypárt 10—12 ezer aláírásra számithat 
A többi pártnak egyenkint legalább 5 ezer 
aláírást kell összegyűjteni, mert figyelembe 
kell venni, hogy az aláírások közül nem mind-
egyiket fogadják el. Ebben az esetben már 
több mint 25 ezer választónak kell nyíltan 

nyilatkozni, hogy milyen pártállása. Azt pedig 

tudjuk a gyakorlatból, hogy a 35 ezer választó 
közül legjobb esetben 27—28 ezer fog le-
szavazni, tehát talán mindössze ezer-kétezer 
választó lesz abban a helyzetben, hogy válóban 
titkosan élhet választói jogával. Bizonyos, hogy 
ha lennének közszabadságok, egyforma volna 
a gyülekezési jog minden párt számára, akkor 

kizárt dolog, hogy a mai rendszer pártjai 
többséget szerezhetnének. 

— Bármennyire titkolja a kormány a vá-
lasztások időpontját a szociáldemokrata pár-
tot a választások kiirása felkészülten fogja 

találni. Pártunk eddigi hadállását nemcsak 
hogy meg fogja tartani, minden akadály elle- ' 
nére is, de azt jelentékenyen ki is fogja 
bővíteni. t 

begavári Back Bernát 
az egységes párt részéről a következő nyilatkoza-
tot tette: 

— A választások ügyének részleteivel még nem 
foglalkoztunk, miulán még egyáltalán nem bizo-
nyos 3 választás lorminuxa. Nézetem szerint a 

terminus kiirása nem lesz 
olyan hanvar, valószínűleg 
csak ősszel, a termés beta-
karítása után kerül rá sor. 
Az előkészítő intézkedéseket 
azonban megtettük és én re-
mélem, hogy az egységes 
párt két mandátumot fog 
szerezni. Erre minden kilá-
tásunk megvan. A harmadik 
mandátum vagy a szocialis-
táké, vagy a liberálisoké lesz. 
Természetesen a szervezés 
munkája nagy energiával fo-
lyik, bár a személyi vonat-

koráim kérdésekről beszélni ma még korai lenne. 
Szándékunk az, hogy listánkon a második jelölt 
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okvetlenül szegedi legyen. Ma még azonban nera 
tudjuk, hogy kik állanak rendelkezésünkre, illetve 
kik fogják elvállalni a feladatot 

Dr. Pap Róbert: 
a kővetkezőket mondotta: 

— A liberális pártot a választás szempont-
j á ba .oWisoüVnn* rz érdekli, hogy mennyiben 

alaposak azok a hirek, 
amelyek a választási tör-
vény készülő megváltoz-

tatásáról szótanuk. N rm 

közömbös reánk nézve, 
hogy az uj törvényben 
szaporodni fognak-e azok 

a farkasvermek, amelyek 

j jelenlegi választói el-

járásban olyan jó szol-

gálatokat tettek a hatal-

pr. Pap Róbert m o n pártnak a nép-

akarat megnyilvánulásának m-gakadáh/o:<í-

sára. 

— Az eddigi útvesztőket már kitapaszt ilInk 
és ha öt évvel ezelőtt sikeresen célhoz ér-

tünk azokon keresztül, ez a győzelmünk az 

időközben lezajlott események után az ország 

mái helyzetében csak fokozottabb lehet, még 

az esetben is, ha választási eljárási meglepe-
tésekkel találnánk is magunkat szemben. 

— Mi hangos propagandát nem folytatunk, 
a rendszerváltozásnak a szükségét a társada-
lom minden egyes tényezőjének gazdasági 
romlása annyira beoltotta a lelkekbe, hogy. 
»a napos oldalont sétáló keveseket kivéve, 
legtöbben inkább választják még a netalán 
bizonytalan jót is a mai bizonyos rossznál 

Miért legjobb a 

1. mert rendkívüli rugalmassága 
folytán jól simul a lábhoz, soha-
sem vet ráncot és nem térdelő-
dik ki, 

2.. mert kitűnően és könnyen mos-
ható és minden mosás után szebb 
lesz, 

3. mert diszkrét, nemes fényű, 
4. mert sima felülete folytán nem-

csak kellemes viselet, de por és 
piszok nem tapad hozzá, 

ielzésu 

3. mert nem szakad és tartós-
ságéhoz képest igen olcsó, 

©. mert finomszálú, egyenletes 
kötésű, 

7. mert nem fakul, sem vízben, 
sem a napon, 

S. mert izzadság nem rongálja, 
9. mert a talpa, orra és sarka 

legfinomabb flórból van, 
IO. mert minden alkalomra meg-

felelő kivitelben és sziben kapható. 

A nő egyénisége 

h a r i s n y á j á n tükröződik vissza 
é« ezért k é r j e n 

harisnyát. 

A Jelzés, mely minden harisnyán láíbaíó, 
" I garantálta a minőséget. 
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