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Egyséqesoártl 
korteskedésre akarják felhasználni 

az ipartestet elöljáróságát 
Pénleken meglepetésszerű rendkívüli előlfárósági ülést hívlak Össze, amelyen éle-
sen tiltakoztak a törvénytelen korleskedés ellen — „Az ipartestület nem szolgál-

hat pártpolitikái" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-

ged iparosköreiben pénteken délután nagy 
felháborodással tárgyalták az ipartestület el-
nökségének azt az intézkedését, amellyel rend-
kívüli ülésre hivta össze az elöljáróság tag-

jait — a közelgő képviselőválasztások ügyé-

hen. Az ülésen éles kifakadások hangzottak 
el az elnökség szokatlan intézkedése ellen, 
miután kiderült, hogy az elöljárósági "tagokat 
Körmendy Mátyás ipartestületi elnök egysé-
gespárti jelöltsége támogatásának érdekében 
rendelték be a rendkívüli ülésre. 

Az előzményekhez tartozik, hogy csütörtö-
kön, amikor hire terjedt annak, hogy Klebels-
berg kultuszminiszter mellett az egységespárti 
lista második helyére Körmendy Mátyást je-
lölik, a Raffay-étterembe összehívták Kör-
mendy környezetét és itt adták ki a jelszót, 
hogy Körmendy érdekeben haladéktalanul 
meg kell kezdeni az agitációt, azonnal össze 
kell hivni az ipartestület elöljáróságát. 

Takács Béla, az ipartestület társelnöke 
nyomban teljesítette a parancsot és pénteken 
délután 5 órára rendkívüli ülésre rendelte be 

az elöljárósági tagokat, a sajtót — az eddigi 

szokástól eltérően — nem értesítették az ülés-
ből. 

A rendkívüli ülést Takács Béla nyitotta 
meg, aki nemrégen még Petrik Antal jelöltsége 
mellett agitált. Most azonban átnyergelt és 

megnyitó beszédében azt mondotta, hogy min-
den elölj árósági tagnak kötelessége Körmendy 
Mátyást támogatni*. 

— Az ipartestület nem szolgálhat pártpo-

litikát! — kiáltottak többen is. 

— Törvény tiltja az ipartestületek politizá-

lását! Megsértették a törvényt! — hangzot-

tak el egymásután az éles közbeszólások. 

Amikor Takács Béla befejezte beszédét, 
Cserép Sándor állt fel szólásra és tiltakozott 
az ellen, hogy az elöljáróságot politikai cé-

lokra használják fel, politikai célokra hívják 

össze, amikor ezt a törvény szigorúan tiltja. 

Törvénytelennek bélyegezte az elöljáróság el-
járását és felvetette a kérdést, hogy mit szól-
nának ahoz, ha ő mint szociáldemokrata, a 
jövő héten a szegedi szocialista jelölt érde-
kében szintén rendkívüli előljárósági ülés 
egybehivását követelné?! 

Az erélyes hangú felszólalás annyira za-
varba hozta az elnöklő Takács Bélát, hogy 
több felszólalni óhajtó előljárósági tagnak nem 
adta meg a szót, hanem az ülést hirtelen be-

zárta. 

Az ülés után az ipartestület székházának 
előcsarnokában és az uccán felháborodottan 
tárgyalták a szokatlan eseményt és még a 
jobboldaliaknak ismert iparosok is elitélték 
az elnökség eljárását. 

Rassay Károly, Szeged országgyűlési képvi-
lője a következő körlevéllel fordult Szeged 
választóihoz: 

^Tisztelt Polgártársam! Néhány hét vá-

laszt el bennünket á választástól. A sze-
gedi ellenzéki polgárság felhívására újra 
elvállaltam Szeged város képviselöjelölt-

ségét, azzal a nemzeti, demokratikus és 

szabadelvű programmal, amelyért több 

mint egy évtizede küzdök már a magyar 

parlamentben. 

Dacára annak a súlyos tehernek, ame-
lyét Budapest ellenzéki polgárságának 
szervezése ró reám, mégis kötelességem-
nek tartottam, hogy a felhívásnak fentar-
tás nélkül eleget tegyek. Az az érzés, 
hogy Szeged város ellenzéki polgársága 
tudatában van annak, hogy a képviselő-
jelöltség elfogadása részemről kizárólag 
a polgárság iránt érzett kötelességteljesi-
tésből eredt, feljogosít engem arra, hogy 
közvetlen kéréssel forduljak önhöz. Arra 
kérem, hogy amennyiben az Ön félfogása 
megegyezik azzal a politikai működéssel, 
amelyet évek óta a kossuthi szabadság-
jogok visszaszerzéséért és egy igazságo-

sabb pénzügyi és gazdasági politika meg-

teremtéséért folytatok: támogassa a vá-
lasztási küzdelembe nevemmel harcba in-
duló szegedi balpártot. Felvilágositással, 
útbaigazítással a Független Balpárt iro-

dája (Kárász-ucca 8.) szolgál készségesen. 

Hazafias tisztelettel. Rassay Károly.« 

A szociáldemokrata párt 

az ajánláshoz szükséges aláírások gyűjtésével 
kapcsolatban felhívási bocsájtott ki, amelyben 
megál lapít ja, hogy sokan visszaélve a párt ne-

vével, illetéktelenül zaklatják aftíiráro 1 <*rt a 

választókat. Közli felhívásában a s o i ilde-

mokrata párl , hogy a párt jelöltj in 'k íjánlási 

Rassay Károly fel§ivása 
a válasszióR&osz 

A szociáldemokrata párt figyelmeztetése az aláirásgyilftések 
ügyében 

iveire csakis azok gyűjthetnek aláírásokat, 

akik a párt bélyegzőjével, elnökének és titká-

rának aláírásával ellátott igazolványt mutat-

nak fel. Kéri a párt, hogy a választók min-
denki mást, aki aláírást akar gyűjteni, utasít-

sanak vissza. 

A magyar lőrvlvók sikere 
Bécs, május 29- Az európai vivóbajnokság mai 

napján került sorra a tőrbajnokság lebonyolítása, 
amelyben 53 versenyző indult. A nemzetkőzi vívó-
szövetség uj rendszere csődöt mondott, a verseny 
állása teljesen áttekinthetetlen. A magyar csapat 
tagjai, akiktől nem várták, hogy tőrben is sike-
reket arassanak, szépen szerepeinek. 

Hatz Ottó 4 győzelemmel, 1 vereséggel, Hajdú, 
Tóth, Hatz József 3 győzelemmel, 2 vereséggel 
Masztay 2 győzelemmel és 3 vereséggel küzd 
tovább. Eddig csak Bédi alezredes esett ki. A 
hölgyek közül Bog<»- Erna és Dáni Baba veret-
lenül állva, biztos résztvevői a döntőnek. Rozgo-
nyiné is jól áll (3 győzelem, 1 vereség). 

Newyorkban legépfegyvereztek 
két alkoholcsempészt 

( 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 1 en-

j tése.) Newyorkból jelentik: Pénteken délelőtt 

Newyorkban fényes nappal meggyilkoltak két al-

koholcsempészt az uccán. A két csempész, aki 

főleg sörcsempészéssel foglalkozott, az uccáa be-

szélgetett Joe Roóval, a »bot'eggerek« egyik ismert 

vezérével, amikor hirtelen autó robogott el mel-

lettük. Az autóra szerelt gépfegyverbői tüzeltek 

a csempészekre, akik közül Joe Roó villámgyorsan 

a földre'vetette magát, a másik két csempészt azon-

ban a gépfrgyvergolyók megölték Joe Roó a me 

rénylet után nyomtalanul eltűnt. 
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Minden csak a 

közönség kedvééri 
és érdekében 

történik nálunk! 

Miután a közönség a szabadban akar 
szórakozni 

ANNYONDRA 
bűbájos bohózatát a 

P q s t á s f i u 
és a huga 

cimü zenés vígjátékot a 

Belvárosi Moziban 

fátszuk 

szombaton és vasárnap és este 

kint leszünk 
a nyári helyiségben 

Harry Liedtke 
Vágyak városa 

cimü vígjátéka és az 

Őzönviz 
cimü Warner attrakció 

ma és vasárnap 
a 

Korzó Moziban 
kerül bemutatásra. 
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