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Ufszegedi vigadó ma, rosz Idő esetén funius 20«án 
tarifa nagy szórakoztató estéjét, 95 

lesz tUzIfáték, s z a b a d színpad, fellép a -városi szinház művészgárdája: Kis Many i , Vesze l y P a l i . 
Káro ly i Vilmos, Horváth, görl csoport. Herceg Vili konferál. Karnagy Beck. Utána reggel 4-lg tánc. 

A sszegedi ellenzék meglceszdie 
a választási 

Szerdán két gyűlést tart a szociáldemokrata párt 
teütörtökön Kassay Károly és Hegymegl Kiss P á l szólalnak 

fel a független balpórt gyűlésein 

(A Délmagyarország munkatársát61.) Az elő-
jelekből Ítélve, Szeged két ellenzéki pártja: 
a független balpárt és a szociáldemokrata 
párt a győzelem legteljesebb esélyével és re-
ményével megy a választási küzdelembe. 

A független balpárt első gyűléséit csü-
törtökön, 4-én rendezi. 

Ugy volt, hogy csütörtökön délelőtt Alsótanyán 
is tartanak gyűlést, azonban a rendőrség nem 
engedélyezte és igy a párt külterületre ter-

vezett gyűlései közül csütörtökön csak* a rösz-
keit tartják meg. 

városon és Rókuson. A gyűléseken lógják" ki-
fejteni a szociáldemokrata párt "álláspontját 
és egyben közlik a választókkal a választá-
sokhoz szükséges tennivalókat, valamint a sza-

vazás technikáját is ismertetik. A gyűlései 
sorrendje a következő: 

Szerdán este fél 8 órai kezdettel gyűlés 
lesz 

Móravároson, a Sánta-féle vendéglőben 
(Szél- és Remény-ucca sarok), 

Rókuson, a Sümegi-féle vendéglőben CDam 
janich-ucca 30). 

A gyűlések napirendjén az aktuális po-
litikai kérdések szerepelnek, előadók: Sz. dr, 
Szamek Sára, Lájer Dezső, Olejnyik József és 
Dáni János. 

A röszkéi auülés délután 3 órakor 
kezdődik 

és ugy ezen, mint az esti pártvacsorán részt-
vesz nemcsak Rassay Károly, hanem Hegy-
megi-Kiss Pál országgyűlési képviselő is. Rösz-
kére a szegedi párttagok közül nagyon so-
kan kisérik ki Rassayt. A pártvezetőség ez-
úton értesíti a párt tagjait és híveit, hogy 
a vonat Röszkére háromnegyed 2 órakor in-
dul Rókus állomásról,. azok pedig, akik 
autón mennek ki, a Kass előtt gyülekeznek és 
onnan indulnak fél 3-kor. 

Csütörtök este 

két pártvacsor'át 
is rendez a független balpárt Az egyiket 
este 8 órakor a Vaspálya-uccái Fodor féle 
vendéglőben, a másikat a Kálvária-sori Mar-
sall-féle vendéglőben tartják. Mindkét párt-
vacsorán megjelenik Rassay Károly, valamint 
Hegymegi-Kiss Pál és beszédet mond a sze-
gedi balpárt vezetőségének több tagja is. 

A szociáldemokrata p&rt 

fs teljes erővel megkezdte a választási elő-
készületeket A párt szerdán ismét nagysza-
bású gyűléseket rendez, ezalkalommal Móra-

A nyugdíjasoknak 
nem Kell asz egységespárii lisia 
Kedden este vl&aros gyUlést tartottak a nyugdlfas közalkal-

mazottak 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentettük, 
hogy a szegedi nyugdíjas közalkalmazottak poli-
tikai pártja két héttel ezelőtt tartott választ-
mányi ülésükön nagy szótöbbséggel kimondották, 
hogy a választásokon a független balpártot támo-
gatják. A nyugdijasok egyesületének egy töredéke 
kedden délután értekezletet tartott a Raffay-ven-
déglőben Polczner Zoltán elnökletével. Mintegy 
50—60 nyugdíjas gyűlt össze. Az értekezlet viharos 
hangulatban zajlott le. Éles összetűzések támadtak 
az egyes szónokok és a hallgatóság között, ugy, 
hogy dr. Papp Menyhért ügyeletes rendőrtisztnek 
többszőr közbe kellett lépnie. 

Polczner Zoltán először arra kérte a megjelente-
ket, hogy — csatlakozzanak az egységes párthoz 
és fogadják el teljes egészében a kormánypárti 
listát. A Petrik-párt emberei, akik a terem sar-
kában gyűltek össze, ekkor azt kiáltották közbe, 
hogy csak abban az esetben csatlakoznak, ha — 
Petiiket jelöli az egységes párt 

Gál János felszólalásában Petrik ellen beszélt, 
de olyan zaf támadt a teremben, hogy a jelen-
lévő rendőrtanácsosnak figyelmeztetnie kellett az 
elnököt, hogyha igy folyik tovább a gyűlés, akkor 
kénytelen lesz azt feloszlatni. 

Igaz János a Rassay-párthoz csatlakozott nyug-
dijasok tömegéről akart beszélni, de az elnök, mi-
előtt még valamit is mondhatott volna, szólt: 

— Erre ne terjeszkedjen ki, mert uggis leintem/ 

20 ezer pengő kárt okozott 
a Kálvária-téri tUz 

A vizsgálat szerint a mosókonyhában keletkezett a tflz 

(A Délmagyarország munkatársától.) Rész-
letesen beszámolt a Délmagyarország arról a 
tűzvészről, amely hétfőn este pusztított a Kál-
vária-téren épült városi bérház tetőzetén. A 
veszedelmes tűz az épület sarokrészán kez-
dődölt és innen terjedt tovább. A tűzoltóság 
önfeláldozó munkájának köszönhető, hogy a 
tüzet éjjel 11 órakor sikerült lokalizálni. Az 
épület középső tetőszerkezete azonban igy is 
teljesen elpusztult 

Már hétfőn este mégindultak a kombiná-
ciók, hogy a tűz mitől keletkezhetett. Beszél-
tek arról, hogy gyertyával jártak a padlá-
son, de legvalószínűbbnek látszott az a fel-
tevés, hogy a padlás alá beépített mosókony-
hából törtek fel a lángok. Ezt a feltevést lát-
szott alátámasztani az a körülmény, hogy a 
mosókonyhában este 7 óráig vasaltak, azután 
lezárták a mosókonyha ajtaját és a kulcsot 
levitték a házmesterhez. 

A tüzet éjjel 11 órakor lokalizálta a tűzoltó-
ság, azonban egész éjjel egy kisebb őrség 
állandóan locsolgatta a füstölgő romhalmazt. 

Kedden délelőtt is, amikor bizottság érkezett 
ki a tűzvész keletkezésének pontos megálla-
pítására, még mindig füstölögtek a ház tetején 
az üszkös gerendák. 

A tüzvizsgálaton a várost dr. Csonka Mik-
lós tanácsnok és Fenyő Lajos műszaki taná-
csos képviselte, a rendőrség részéről dr. Vas-
tagh Zoltán rendőrkapitány, a tűzoltóság ré-
széről Papp Ferenc főparancsnok jelent meg. 
A bizo'Jság megállapította, hogy a tüz valószí-
nűleg ugy keletkezhetett, hogy a mosókony-
hában a vasalónő elvégezve a vasalást, a sze-
net kivette a vasalóból és azt a padlásnak a 
mosókonyhához kőzeleső részén helyezte el. 
Az üszkösödő faszén azután felgyújtotta vala-
melyik gerendát A kár körülbelül 20 ezer 
pengő, azonban teljesen megtérül, mert a vá-
rosnak ez a bérháza 300 ezer pengőre van biz-
tosítva. 

A második emeletről a tűzvész ideje alatt ki-
telepített lakók kedden reggel visszaköltöztek 
lakásaikba. A tüz a lakások berendezésében 
kárt nem okozott. 

T—KTVX HHSBr-SVJ 

Arról van most sző, hogy csatlakozzunk-e az 
egységes párthoz, vagy sem. Ellentétes szónoklatok-
nak helye nincs, aki ellenzi, az ne szólaljon 
felt.-. 

Freyburger Benő azzal kezdte felszólalását, hogy 
a kultuszminiszter vétett a nyugdijasok ellen. En. 
nél a mondatnál az elnök leintette a szónokot, aki 
azzal fejezte be beszédét, hogy »a kultuszminiszter 
éljen, de a hivatalos listán jelölt többiekkel ne 
törődjön a nyugdíjas társadalom*. 

Ennél a pontnál ujabb vihar tőrt kit 

— Ki kell cserélni a többieket! - kiáltották. 

Az elnök az őriási zajban alig tudott rendet 
teremteni. 

Fürdők János, a gyűlés Jegyzője állott fel ezután 
és hirtelen kijelentette, hogy a nyugdijasok csak 
azt támogathatják, aki nem más társadalmi osz-
tály embere. Elmondotta, felkeresték a főispánt 
is azzal a kéréssel, hogy a miniszter mellett je-
lölt két urat távolítsák el a listáról. 

Itt közbeszólt Valihora István, aki külön megbi-
zá ssal érkezett a gyűlésre. Fürdők a kőzbeszólásra 
dühösen kijelentette, hogy akinek nem tetszik a 
beszéde, az haggfa el a termet. 

Valihora István felszólalását ezután többször meg-
szakították a közbeszólások. Azt ajánlotta, hogy 
Petrik fogadja el az első póttagsági helyet. Végül 
javaslatot terjesztett elő, amely szerint a nyug-
dijasok gyűljenek össze szerdán este értekezletre. 

Schreiner Ferenc nyugalmazott százados Petrik-
párti felszólaló beszéde közben Valihora igy ki-
áltott közbe: 

— Küldjék haza a százados urat! 

Schreiner erre azt válaszolta, hogy el fogja in-
tézni a közbeszólót" 

Végül ismét Polczner beszélt, aki a gyűlés han-
gulatának hatása alatt kijelentette, hogy őszintén 
szólva neki sem tetszenek az egységespárti jelöltek. 

Az értekezlet végül is hangos viharok és ki-
áltozások között elfogadta Fürdők Jánosnak azt 
az indítványát, hogy szerdán keressék fel a fő-
ispánt, akit arra kérnek, hogy ejtse módját Pet-
rik jelölésének. 

A magyar kardcsapat győzelme 
Bécsben 

Bécs, junius 2. Ma kezdődött meg a kard-

csapat Európa-bajnokság, amelyen 9 nemzet 

csapata méri össze erejét. A mai napon a ma-

gyar csapat a görögökkel és a lengyelekkel 

mérkőzött Eredmények: Selejtezi): Magyar-

ország—Görögország ÍÍ.O (55:11 tus). Elő-

döntő: Magyarország—Lengyelország9$ (45:17 

tus). A döntőt holnap vivják. A magyar csa-

pat az Európa-bajnokság favoritja Olaszor-

j szág, Németország és Ausztria ellen. 

Falnedvesség, salétrom, gomba ellen a t e l j e sen szagta lan fehér „Biber-F", 
talajvíz ellen „ B i b e r - A " biztosan és örökre 
szigetel. Beszerezhető' Landesberg Mór épi-
tési anyagkereskedő és Haraszthy Géza festék-

kereskedő cégeknél, Szeded. B.6 


