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A nyugdíjasok politikai pártja 
hivatalosan is bejelentette 

csatlakozását a Hassay~pártt)0& 
A szened! tanyák Küldöttségileg felentik be a pártvezetőség-
neK csatlaKozásuKat — A liberális párt nem j&aflandó elvfel-

adásra — A szoclalstáKnál a fövő i>éien / e l ö l n e k 

ÖsszeállítottáK az egységes párt Ustáfdt: 1. Klebelsberg, 2. 
Körmendy Mátyás, 3. Fafka Cafos - Petrik Antal külön listán 

indul 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi választási krónika csütörtöki eseményei-
nek élére kívánkozik az a megbeszélés, ame-
lyet dr. Somogyi Szilveszter polgármester déli 
12 órakor rendezett a városházán. A megbe-
szélésre meghívta a liberális párt néhány 
vezetőtagját, akiknél nem kevesebbet akart 
elérni, mint azt, hogy a liberális párt ne 
állítson jelöltet a képviselőválasztáson. Érte-
sülésünk szerint a polgármester valóságos fel-
köszöntőt mondott gróf Klebelsberg Kunó kul-
tuszminiszterre és elmondotta, hogy a valóban 
kiváló kultuszminiszter hajlandóságát még 
jobban meg lehetne nyerni Szeged részére, 

ha a liberális, párt az egységespárti 

listával szemben nem állítana jelöltet, 

A polgármester további? érveit felesleges el-
mondani, hiszen azok eléggé közismertek ma 
már. Természetes dolog, hogy a liberális párt-
nak a meghívott és a polgármesternél meg-
jelent tagjai nem voltak hajlandók vállal-
kozni elvfeladásra és fentartás nélkül han-
goztatták", hogy 

Ilyen megoldásról szó sem lehel. 

Érdekes dolog, hogy ugyanakkor, amikor Bu-
dapesten véglegesítették az egységes párt sze-
gedi listáját, a szegedi polgármester azt is 
közölte ezen a szükkörü megbeszélésen, hogy 
abban az esetben, ha a liberális párt nem 
menne bele a választási küzdelembe, beleszó-
lást engednének neki abba, hogy ki legyen az 
egységespárti lista második és harmadik je-
löltje, sőt a polgármester neveket is emii-
tett, csupa olyan nevet, amelyek viselői sze-
rinte a liberális párt politikai igényeinek ki-
elégítésére alkalmasak. A megbeszélés termé-
szetesen azzal végződött, hogy a liberális párt 
nem hajlandó feladni se elveit, se a biztos 
sikerrel kecsegtető küzdelmet és nem haj-
landó támogatni az egységespárti listát. 

Nem tudjuk, hogy mi történt volna, ha 
Isten ments, sikerre vezetett volna a polgár-
mester akcióia. mert fenn Budapesten viszont 
éppen 

csütörtökön végleg'ezték az egys'éges-

párti hivatalos listát. 

A lista élén természetesen gróf Klebelsberg 
Kunó áll, a második helyre Körmendy Má-
tyás ipartestületi elnök került, a harmadik 
helyre dr. Fajka Lajos ügyvéd. Ezzel igen sok 
kombináció hiusult meg, de meghiusult egy-
úttal annak a külön listának" a terve is, ame-
lyet Körmendy akart Fajkával csinálni. Az 
ipartestületi elnök ugyanis hetek óta azzal 
agitált, hogy 

az iparosságnak politikai szempon-
toktól függetlenül és politikai szem-
pontokra való tekintet nélkül szük-

sége van képviselőházi képviseletre 

és erre való tekintettel az összlparos-

ság érdekében pártonkívüli program-
ma l veszi fel a küzdelmet. 

Erre most már nem kerül a sor, mert hi-
szen az első pillanattól kezdve nyilvánvaló 
volt, hogy Körmendy pártonkívüli program-
mal csak abbán az esetben megy bele a küz-
delembe, ha egységespárti programmal nem 
jelölik, ha tehát nem kapja meg az egysé-
gespárti hivatalos listán a második helyet. 
Körmendyvel ment volna a pártonkívüli lis-
tán Fajka Lajos és most Körmendy magával 
viszi Fajkát az egységesnár'i listára is. An-
nak , hogy Kö rmendy és Fa j ka i lyen szorosan 

együ t tménnrk , igen érdekes hátterét b:s.:clik. 

Ezek szerint Körmendy kötelezte volna magát 
arra, hogy abban az esetben, ha megválaszt-
ják, két és félév múlva, tehát az ötéves cik-
lus első felében lemond és igy a ciklus első 
felében «ő, a második felében Fajka Lajos 
képviselné Szegedet a parlamentben. 

Petrik Antal, aki az egységespárti listán a 
legbiztosabb jelöltje volt a második helynek, 
különösen a kombinációk kezdetén, ilyen mó-
don teljesen leszorult a hivatalos listáról. 
Mindenesetre érdekes, hogy azok, akik Petrik 
jelőltetésének kezdettől fogva kérlelhetetlen el-
lenzői voltak és akik most nagy kárörömmel 
nézik Petiiknek a hivatalos listáról való le-
szorítását, felvetették azt a gondolatot, hogy 
a külvárosi párt •vezérének, aki a közigazgatási 
életben Körmendynek is pártvezére, fel kel-

lene ajánlani valamelyik póttagsági helyet. Ez-
zel szemben 

Petrik erősen készülődik külön lista _ 

összeállítására 

ég annak" bebizonyítására, hogy a polgárság 
bizalma sokkal nagyobb mértékben van mel-
lette, mint Körmendy meliett. 

A liberális pártban 
Szó sincs a legkisebb versengésről sem a 
lista bármelyik helyéért. A párt tagjai lel-
kesen tömörülnek a zászló körül, most foly-
nak a tárgyalások annak megállapítása ér-
dekében, hogy Rassay mellett ki kerüljön a 
lista második és harmadik helyére. A libe-
rális párt berendezte már választási irodáját, 
amely a Kárász-ucca 8. számú házban (Ros-
mann-palota) kezdi meg működését. A párt 
választási irodájának telefonszáma: 32-47. 

A liberális párt a legkülönbözőbb oldalak-
ról kapja a csatlakozásról szóló bejelentéseket 
Csütörtökön 

a szegedi nyugdíjas közalkalmazottak 

politikai pártja hivatalosan is érte' 

sifette a liberális párt vezetőségét,-

hoqy választmányuk határozata értel-

mében a Bassay Károly vezetése alatt 

álló nemzeti szabadelvű párthoz csat-

lakodnak és azt minden erővel támo-

gatják. 

Nagyjelentőségű a tanyavilág megmozdu-
lása is. A tanyákról naponta küldöttségek ke-

resik fel a pártvezetőséget és jelentik be 

csatlakozásukat a liberális párthoz. Valameny-

nyi küldöttség vezetője hangsúlyozza, hogy a 
választásokon 

kizárólag ellenzéki jelöltet támogatnak 

és ezért döntöttek abban az irányban, hogy 
szintén csatlakoznak a liberális párthoz. 

A szegedi szociáldemokrata párt 
titkárságától a választási előkészületekre vo-
natkozólag a következő felvilágosítást kaptuk: 

— A jelölésekről elterjedt híreknek és for-
galomban lévő kombinációknak pozitív alap-
juk nincsen, mert a döntés még nem történt 
meg, a pártvezetőség a jövő héten foglalko-
zik eztfel a kérdéssel. A választás előkészí-
téséhez szükséges munkát természetesen már 
megkezdtük és a magunk módján, csendesen 
folytatjuk is. Ki akarunk menni" a szeged! 
tanyákra is, azonban a hatóságok felfogása 
szerint nekünk ott nincsen keresni valónk. M i 

természetesen nem vagyunk hajlandók lemon-
dani arról a jogról, ami minden más párt-
tal együtt bennünket is megillet és ezért min-
dent elkövetünk, hogy kijuthassunk progra-
munkkal a tanyákra. Jellemző, ami a második 
választókerületben történik a jövő évi vá-
lasztók névjegyzékének összeállítása körül. Az 
első kerületben valamivel több, mint harminc-
ezer lélek lakik, a választók száma itt 13.213, 
tehát a lakosság negyvenhárom százaléka. Ez-
zel szemben a második kerületben, ahol a vá-
lasztók többsége a szociáldemokrata párt hive, 
a 37.424 főnyi lakosságból csak 11.474 a vá-
lasztó, tehát alig harminc százalék. A tanya 
népével sokkal megértőbben bánt a köz-
ponti választmány, majd tizenkilencezer ta-
nyai lakos nevét vette fel a választók név-
jegyzékébe. De hát a tanyát az egységes párt 
a maga leltári tárgyának tekinti. A második' 
kerületben kihagyott választók túlnyomó ré-
szének volt választójoga Négyezer embert 
hagytak' ki a jövő évi névjegyzéktervezetből 
a második kerületben. 

Lj adókivetési r e n d s z e r r 
Támadás a magántisztviselők exisztenciáfa ellen 

'(A Délmagyarország munkatársától.') A sze-

gedi magánalkalmazottak körében a legna-
gyobb elkeseredéssel tárgyalják azt az uj adó-
kivetési rendszert, amelyet a szegedi pénz-
ügyigazgatóság vezetett mostanában be és 
amelyről a Délmagyarország szerkesztőségébe 
érkezett levél többek között a következőket 
mondja: 

»A szegedi pénzügyigazgatóság most kézbe-
siti ki az 1931. évre szóló adókivetéseket, 
amelyeknek indokolásában néhány olyan ki-
tétel" fordul elő, ami felett szó nélkül elsik-
lani nem lehet, mert az igen veszede'm-s 
támadást jelent a magántisztviselők extszten 
piája ellen. 

Ma, amikor a kereskedők a legheroiku-
sabb élethalál harcukat vívják a rettenetes 
gazdasági állapotokkal, amikor hatalmas váf 
la'atok omlanak össze máról-holnapra és az 
alkalmazottak százai kerülnek ki az uccára, 
szaporítva a munkanélküliek és elégedetlenek 
amúgy is tekintélyes számát, akkor az adó-
kivetők azzai az * érveléssel indokolják meg 
az adók emelését, hogy a munkáltatók sok 
alkalmazottat tartanak. Ugy látszik, hogy az 
adókivetők még mindig a békebeli ál'apotok 
rózsás hangulatai között élnek és azt hiszik, 
ma is ugy van minden, mint akkor régen volt, 
amikor az alkalmazottak számából tényleg kö-
vetkeztetni lehetett az üzlet menetére. 

A pénzügyigazgatóság urai, ugy látszik, nem 
tudják, hogy a munkaadók évek óta szinte 
már csak humanitásból (ártják alkalmazottai-

kat, mert emberséges érzésük tiltja, hogy őket 
a kilátástalan és kétségbeejtő jövő elé állít-
sák, tudva azt, hogy elhelyezkedni ma sokkal 
nehezebb dolog, mint adót becsülni. Az anti-
szociális indokolás következtében • munka-
adók máris Igyekeznek szabadulni munbá 
saiktól, mert hiszen azt nem kívánhatja tőlük 
senki, hogy gondolkodásukért büntetést kap 
Janak.<s 

A levélben foglalt állítás annyira hihetet-
lennek tünt, hogy a pénzügyigazgatóságtól kí-
vántunk rá felvilágosítást kapni. Felkerestük 
hivatalában dr. Kolb Árpád pénzugyigazgatót 
és Lingauer pénzügyigazgatóhelyettest, akik a 
következőket mondották: 

— A pénzügyigazgatóság eddig tizenkétezer 
adókivetési határozatot hozott és nem lehetet-
len, hogy ezek között akad olyan, amelynek 

indokolása az adóalap megállapításával kap-

csolatban az érdekelt adózó alkalmazottainak 

számára hivatkozik, de ez csak ott történhe-
tett meg, ahol az adózó nem közölte hitelt 
érdemlő módon kereseti adatait 

— A kereskedőknél általában a kereseti 
adót az üzleti forgalom alapján vetettük ki, 
az alkalmazott segédek számát a legtöbbször 
csak a kisiparosoknál vettük figyelembe. Maga 
a kereseti adó kivetéséről szóló tőrvény ren-
delkezik ugy, hogy az iparosoknál figyelembe 
kell venni az alkalmazott s ^ d e k számit. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az 


