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ELŐFIZETÉS Havonta helyben 3.20, 
vidéken és Budapesten 3-ÖO, tclllf ttldcfn 
0 - 4 0 pertgO. - Eqyet ItAm Ara hélkö*. 
non 16, vnsAr- és Ünnepnap 24 ml. Hlr« 
deiések felvétele tarifa Merlnl. Megte-
len?k hétlrt Kivételével naponta reaqel 
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Tüzes nyelvek 
Minden jel arra mutat, hogy a kormány 

megrendezi a magyar politikai élet pünkösd-
jét. ötódféléve rozsdásodnak és penészednek a 
kortesek nyelvei, melyeket most a Ház fel-
oszlatásáról terjesztett hirek egyszerre szol-
gálattételre rendeltek be. Most a szervilizmus 
kohójában kifényesítik és izzóvá teszik a nyel-
vekét, hogy azután elinduljanak a választási 
harcra. • . 

Elindulnak majd ^megtanítani minden népe-
ket* arra, hogy amit a kormány kiván, azt 
AZ ország kivánja s amit a kormányzat a 
maga uralmi érdekeire kedvezőtlennek tart, 
az rontásba vinné az országot is. Titkos vá-
lasztójog csak azoknak nem kell, akik csu-
pán ellenőrizhető, befolyásolható, szabadságá-
tól megfosztott szavazók támogatására számit-
hatnak, — a fürge s alkalmi izzitásnak kitett 
ífiyelvek nyomban megkezdik munkájukat s 
el akarják hitetni, hogy az ország érdeke a 
nyilt szavazás, mert az ország becsülete, az 
ország jóhire kóveteli azt, hogy ne Oroszor-
szágban legyen egyedül nyilt a választás A 
közszabadságok kiterjesztésétől csak azok fél-
hétnek, akiknek okuk van félni a szónak és 
Írásnak igazságától, az esküdtszék csak azok-
nak nem kell, akik a polgári lelkiismeretet, a 
polgárság életismeretét ki akarják rekeszteni 
az Igazságszolgáltatás tényezői közül. — a 
parázson izzított nyelvek azonban működésbe 
jönnek s azt hirdetik, hogy nincs országron-
tóbb és társadalom dulóbb méreg, mint a 
szabadság s a nép üdvét nem szolgálja semmi 
jobban, mint a megaranyozott bilincs. 

Választásra készülünk, — most lesz szü-
retje a duplán köszörült s pecsenyegőzön 
izzított nyelveknek. Ez a szegény ország az 
ígéret föld}e lesz. Az izzó nvelfek Ígéret-
szimfóniáin fel fog harsanni hegy?ketl és völ-
gyeken, be fogja tölteni a vigasztalásra szom-
ján füleket, a sajtó rádióján keresztül fog 
majd megszólalni ^palotákban és kunyhók-
báni , áthatol sziklákon és falakon s nem lesz 
más rendeltetése, csak az az egy, hogy megté-
vessze az Ítéletet. Hány ilyen ígéret-szimfóniát 
játszottak el a tüzep nyelvek az elmúlt szegedi 
választáson is. Hallottunk szimfóniát az algyői 
hidról, a duna—tiszai csatornáról, a szegedi 
kórvasutról, mely c percek alatt hozta volna 
ide Félegyháza, Szentes és Hódmezővásárhely 
népét, fuvarmérséklésről, melj' olcsóbbá teszi 
a szegedi életet, — mindez a választások 
előtt ugy lebegett a szegedi polgárság kép-
zelete előtt, mint az élő valóság káprázata, 
mint amiből hónapok alatt csatorna lesz és 
hid, forgalom és olcsóbbodás. A választások 
után azonban már csak - tanulmány tárává rá-
tették a gyönyörű terveket, megfontolás tár-
gyává* tették a kápráztató igereteket s az 
érdemleges intézkedések előtt szükséges elő-
tanulmányokat* végeztették el azokkal a ter-
vekkel, melyeket élő valóságként, anyagi fe-
dezettel biró elhatározásként hirdettek a po-
litika tüzes nyelvei. Mintha csak azért nem 
építették meg az algyői hidat, azért nem 
kezdtek a duna—tiszai csatorna megépítésé-
hez, azért nem indilották meg a szegedi kör-
forgalmat s azért nem szállították le a fuvar-
dijakat, hogy legyen mit igérni ezen a vá-
lasztáson is, legyen mit harsogni a tüzes nyél-
veknek most is s legyen mit elfelejteni a 
választások után a tüzes nyelvek hidegen szá-
mító tulajdonosainak. 

A magyar polgárság azonban megunta a 
naiva szerepkörét a közélet ssábad színpadán. 
A magyar polgárság tragikus hős lett, a ma-
gyar polgárság szembe akar szállni azzal a 
világrenddel, mely csak válságot igér és ke-
nyértelenséget ad s a magyar polgárság szem-
be akar szállni azzal a dramaturgiai tör-
vénnyel is, mely bukást jövendői a világ-
rend támadójának. A magyar polgárság ki-
nőtt a hiszékenység gyermekcipőjéből, — a 
tüzes nyelvek szónokolhatnak, a tüzes nyelvek 
ígérgethetnek, a tüzes nyelvek fenyegethetnek, 

(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 liberális párt szombaton este a Zöjdfa-
vendéglő hatalmas termében értekezletet tartott. 
Mintegy kétszáz ember gyűlt össze, hogy meg-
hallgassa Rassay Károlyt, ald szombaton déluláu 
Szegedre érkezett. -•- . 

Dr. Pap Róbert, 
a párt elnöke szólalt fel először. 

— Rövid idő választ el bennünket attól az idő-
től — mondotta . —, amikor az egész országnak 
és igy Szegednek is meg kell nyilatkoznia abban 
a kérdésben, hogy milyen, álláspontot foglal el 
az országos politikában; vájjon elfogadjÍ E a tíz 
esztendeje ta^ló rendszert, amsly ma is ott áll, 
ahol tiz esztendővel ezelőtt . . , Az ország lejtőre 
jutott és a legnagyobb rohanással közeledik a vég 
felé Elérkezett á pillanat ahoz, hogy az ország 
lakossága megragadja a sors kerekének küllőit 
és megkísérelje feltartóztatni a végzetet. 

— Ha körülnézünk Szegeden, látjuk, hogy a 
városi színházban — nem abban, amelyre oly 
sokat ráfizettünk — különös szinjátszási módot 
kultiválnak: a színfalak mögött játszanak. Állan-
dóan azt halljuk, frogy különböző tippeket és kü-
lönböző képviselőjelölteket keresnek. A mi pol-

Felszólalását többször félbeszakította a lel-
kes tapsvihar. 

— Büszkeséggel tekintek vissza arra az öt 
esztendőre — mondotta —. amelyet mint Sze-
gek képviselője harcoltam végig, hogy mi-
lyen eredménnyel, azt Önök ítélik meg. Nem 
mandátumot koldu'ok most a magam számára, 

nem mandálumol jövök kérni, nem állok be 
azok sorába, akik az egész ország polgársá-
gának megbotránko7.ására szaladgálnak a 
mandátum után. Én 

becsületesen és őszintén kérdem Sze-

ged polgáraitól: akarnak-e. küzdeni, 

vagy be akarnak áliqni az apatikusok 

szomorú sorába? 

Ma az egész országban mandátumvásár folyik. 
Jelöltek szaladoznak a fórumon. Ha Szesed 

a magyar polgárság*oda fog állani, ahová ér-
dekei állítják s ahová a nemzet érdeke s az 
ország jövendője parancsolja. A magyar pol-
gárság jól tudja, hogy szabadság nélkül ninc* 
élet, hogy a szabadság a polgári élet vita-
minja, ami nélkül elsorvad, elcsenevészesedik, 
elpusztul. A polgárságot a tüzes nyelvek nem, 
vezethetik tovább ingovánvokba, a polgárság 
annyit tanult ezekben a válságos, baljós idők-
ben, hogy életérdekeinfk kell engedelmesked-
nie. Szabadság nélkül nincs polgárság és pol-
gárság nélkül nincs szabadság. 

gármesterünk, egyik jelölt a sok közül, kijelen-
tette, hogy csak abban az esetben vállal jelölt-
séget, ha a kormány egyik, vagy másik tagja rá-
parancsol. Hallunk azonban más jelöltekről is. 
Hát. 

miért ez az erőlködés? Hát az egységes 
párt abban a meggyőződésben él, hogy a 
lakosság szaporítani fogja az egységes-

párti képviselőket?! 

— Abban a meggyőződésben élek, hogy ami 
eddig voll, az nem (oMatódhat tovább. Nem le-
het mindent a világválság számlájára irni, nem 
lehet tovább a tehetetlenséget ezrei leplezni. Nem 
nyugszunk addtg, amig ebben az országban a 
közszabadságok meg nem valósulnak és nem nyug-
szunk, amig a jogegyenlőség elve nem érvényesül, 
amiért Ras^av Károly ls küzd- Ami konszolidáció 
van az országban, az Rassay Károlynak köszön-
hető, Rassay működésével a múltban is, most 
is elégedettek lehetünk. 

— Mindenki — mondotta végül —, alá ugy Játja, 
hogy ez igy nem mehet tovább, akik nem akarják 
ezt a rendszert fentartani, azoknak csatlakozni kelL 
Ne várjon senki külön hivő szóra, mindenld ön-
ként jelentkezzen. (Éljenzés.) 

polgársága küzdeni akar, akkor nekem itt 
kell állanom, nekem kötelességem velük 
együtt felvenni a harcot. Ha a polgárság 
elfáradt a céltalannak látszó küzdelemben, 
ha a pillanatnyi előnyt fontosabbnak tartja 
mindén másnál, akkor elbucsuzunk egymástól, 
de ha küzdeni akar, akkor én melléje állok. 

— Engem nem érint az, hogy a kultuszmi-
niszter ur két mandátumot akar elhódítani 
Nem érint az, hogy az ajánlásoknál a függés, 
a terrorizálás, a megalkuvás fogja majd le-
törni azt a lendületet, amely a város polgá-
raiban benne van. 

Magasabb kölelességteljesitcsből va-

gyok itt. 

Én csak sa jná lom azokat az urakat, ak ik * 

hiusáeuty kielégítéséért a Dolgárságon akar-

Lelkes tapsok között kezdte meg beszédét 
ezután Rassay Károly. 

A szegedi liberális polgárság 
szombaton újból hitet tett 

Rassay Károly mellett 
„Nem mandátumot ttivOk kérni, de becsületesen es őszintén kérdem Szened 
polgáraitól: akarnak e kttzdenl a szabadeiviiseg eszméiért", - mondotta nagu 

lelkesedéssel fogadott beszédében 

„Szeged polgársága a régsOklg kitart a liberalizmus zászlOla mellett" 

A liberális párt naggslkerfl értekezlete és pártvacsorála 


