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Engem Szegedről nem lehet elküldeni" w 

— Erekben vázoltam nagy vonalakban po-
litikai hitvallásom, amelyből önként követ-
kezik, hogy mi az álláspontom a különböző 
részletkérdésekben. Nem kivánok részleteseb-
ben beszélni arról, hogy az ellentéteket nem-
csak a zsidó és a keresztény, hanem a külön-
böző keresztény felekezetek közül is el kell 
tűntetni A mai forrongó élet máról-holnapra 
vet föl problémákat Ezekkel csakis egységes 
irányelv szerint lehet foglalkozni. (Nagy 

— Engem idehívott Szeged ellenzéki polgár-
sága és eljöttem, nem azért, hogy mandátumot 
kolduljak, hanem azért, hogy Szeged! ellen-
xékl polgárságának támogatására és segítsé-
gére legyek. (Taps.) 

Engem Szegedről nem lehet elküldeni. 

Sem W 'őispán ur, sem a szociáldemokrata 
párt titkára nem küldhet el, mert 

a nrmzMf haladás 

programjával állok itt, éppenugy szemben ál-
lok a reakcióval, mint a szociáldemokráciá-
val. Hitem és meggyőződésem, hogy ennek 
az országnak a jövője csak ezen az uton biz-
tosítható. Ez az ut biztosithatja a haladást, 
ehhez kell ragaszkodnunk, ha akármilyen bé-
késen invitálnak, vagy küldenek is el bennün-
ket. Árulást követnék el, ha elhagynám posz-
tomat. Nekem csak egy parancsolóm van a 
lelkiismeretemen kivül és ez Szeged város 
ellenzéki polgár á *a. Amig ez a polgárság küz-
deni akar, addig nekem itt kell maradnom 
és önöknek kell eldönteniók, hogy akarnak-e 
küzdeni. (Közbeszólások minden oldalról: 
Igen, akarunkHa akarnak küzdeni, akkor 
kétségtelen, hogy az önök küzdelmének ered-
ménve, a győzelem, kizárólag és egyedül önö-
kön áll. 
Rassay Károly a közönség tombolő tapsai és 
éljenzése, közben fejezte be beszédét. A tűntető 
ünneplés percekig tartott, utána Ottovag Károly, 
a nagygyűlés elnöke szólt a közönséghez. Bejelen-
tette, hogy 

Sándor Pálló!, -
aki a nagygyűlés második szónoka lett volna, 
a Wvatkező távirat érkezett: 

>VáratIanul ért családi gyásrom megakadá. 
lyozott abban, hogy részt vegyek Rassay 
Károly programbeszédén. Addig Is, amig 
személyesen megjelenhetek Szeged város pol-
gársága élőtt, arra kérem a szabadelvű pol-
gárságot és közöttük elsősorban kereskedő-
társaimat, álljanak fenntartás nélkül vezérem, 
Rassay Károly mellé• Rassay Károly mellett 
Budapest szabadelvű polgársága egységes, zárt 
sorokban vonul fel. Nem arról van szó, hogy 
Rassay Károlynak mandátuma legyen a jövő 
parlamentben, hanem arról, hogy Szeged ellen-
zéki polgársága hitet tegyen Rassay Károly 
személyén keresztül törhetetlen, liberális ellen-
zéki elvei mellett. Ezt kérem és teljes bizalom, 
mai már előre is köszönöm Szeged város 
polgárságának. Sándor Pál.« 

Ottovay Károly a tapssal fogadott távirat fel. 
olvasása után bejelentelte, hogy 

Kun Béla 
Hódmezővánirhely ellenzéki követe kiván szólni 
Szeged polgársága hoi. 

Kun Béla Hódmezővásárhely ellenzéki polgár-
ságának testvéri üdvözletét tolmácsolva, arra kérte 
Szeged mezőgazdáit, iparosait és kereskedőit, akik 
a mai állapotokkal nem lehetnek megelégedve, 
hogy segítsék fényes győzelemre a szabadelvüség 
ügyét Szegeden Megállapítja, hogy a gazdaság 
helyzet a legutóbbi választások óta, hiven a kor. 
mány Ígéretéhez, tényleg megváltozott, de sajnos 
nem javult, hanem rosszabbodott A jelenlegi kor. 
mánytaU rendszer nem alkalmai arra, hogy a j 
országot kivezesse abból az útvesztőből, amelybe 
belevezette. A kormány pártja a polgári ellen* 
zókat támadja a leghevesebben, ami átért is fel, 
tűnő is ildomtalan, mert közben a polgári egység 
magteremtésének szükségességét hangoztatja. 

— Azt üzenem Szeged város főispánjának és 
kormánypárti képviselődnek, Klebelsberg Kund 
kultuszminiszter urnák — mondotta Kun Béla —, 

hogy maradjanak meg saját portájukon és ne 
akarják megakadályozni Szeged város polgárságá-
nak az ellenzéki gondolat mellett való megnyilat-
kozását. Rassay Károly a polgári rend védelmé-
ben hivja Szeged népét az ellenzéki zászló alá, 
mert a kormányzati rendszer tiz év óta lelki 
vakságban tartja az embereket. 

Foglalkozott ezután a választójogi rendszerrel, 
amely kettős küzdelemre kényszeríti az ellenzé-
ket. A küzdelem első és veszedelmesebb része az 
ajánlások megszerzése, ami valóságos díjugratást 
jelent Meg van azonban győződve róla, hogy 
a küzdelemnek ezt « részét ls fényes diadallal 
nyeri meg Szegeden az ellenzéki polgárság. Be-
szélt ezután a közgazdasági problémákról. A buza 
krízisét a hibás kormánypolitika idézte elő. Évek-
kel ezelőtt, amikor a magyar búzának még nem 
volt versenytársa a külföldi piacokon, amikor az 
amerikai és ax orosz buza még nem érkezhetett 
Európába, amikor az égési külföld kereste a 
magyar búzát és nagyszerű árakat fizetett érte, 
a kormány a búzaexportot kiviteli engedélyhez 
kötötte, ami csak arra volt jó, hogy az engedélyek 
megszerzéséből egyesek nagyszerű üzletet csinál-
janak. (Helyeslés.) Ez a rendszer annyira meg-
drágította a magyar búzát, hogy elvesztette a 
külföldi piacokon a versenyképességét és amikor 
elárasztotta Amerika a piacokat, a magyar buza azok-
ról végérvényesen kiszorult. A kormány választási 
rendszere lehetetlenné teszi, hogy az uj parlament 
összetételében az ország igazi akarata nyilatkozzék 
meg. A választás tulajdonképen kinevezési rend. 
szer, mert az, akit a kormány hivatalos jelöltté 
nevez ki, kinevezési okmányával lemegy a kerü-
letébe és onnan a kész mandátummal jelentkezik 
pártvezérénél, bejelentve neki, hogy öt évig tőr-
hetetlen szolgája lesz. önézetes embernek küz-
deni kell ez ellen a minden alkotmányos érzést 
milyen sértő választási rendszer ellen. A nemzet 
élő lelkiismerete parancsolja Szeged ellenzéki pol-
gárságának Rassay Károly megválasztását. (Host-
szantartá lelkes tap.) 

Kun Béla nagy tetszéssel fogadott beszéde után 

Wolf Miksa 
tartott beszédet. A képviselőház munkájával fog-
lalkozott Kijelentette, hogy a feloszlatott parla-
ment kormánypárti mamuttöbsége öt éven keresz-
tül kritikátlan szavazógép volt, amely megszava-
zott minden kormányjavaslatot és leszavazott min-
den ellenzéki javaslatot. Kinevezett parlamenttől 
mást nem is várhat az ország. H» a parlamentet 
a meghamisitatlan népakarat hivta volna életre, 
nem következhetett volna be a nemzeti vagyon 
elherdálása. Nem lehet minden bajt Trianonnal 
megindokolni. A polgári ellenzék követeli az álta-
lános titkos választójogot, olyan vámszenődéseket 
köuetel, amelyek at ország egyetemes érdekeit 
szolgálják, követeli a hadirokktnuk. a hadiözve-
gyek, hadiérvák, a nyugdijasok ás a hadikölcsön-
jegyzők ügyének végleges és méltányos rendezését, 
a lukszuskiadások megszüntetését. Szigorú elvek 
szerint irányított gazdasági politikára van szük-
ség és becsületes, puritán, tisztakezü politikusokra. 
Ezt a politikai irányt Rassay Károly képviseli-
Kéri a szegedi választókat, hogy ne riadjanak 
vissza a független balpárt ajánlási iveinek aláírá-
sától semmiféle terrorisztikus fenyegetések hatá-
sára sem. 

A nagyhatású beszéd után a nagygyűlés a 
Himnusz éneklésével ért véget. A tömeg kiözön-
lött az uccára és a gyűlés színhelyéről távozó 
Rassay Károlyt egészen addig, amig szállóbeli 
lakásához nem ért, tüntető lelkesedéssel ünne-
pelte. 

Rassay Felsőközponton 
Rassay Károly és a független balpárt vezér-

kara vasárnap délután Felsőközpontra láto-
gattak el, ahol Rassay megtartotta képviselői 
programbeszédét. A gyűlésen mintegy két-
száz felsőtanyai választópolgár vett részt, akik 
nagy lelkesedéssel ünnepelték a polgári ellen-
zék vezérét. A gyűlést az ellenpárt néhány 
felbérelt kortese durva közbeszó! ásókkal akarta 
megzavarni, azonban a rendbontókat a gyű-
lés résztvevői erélyesen kitessékelték a gyűlés 

színhelyéről. Négy rendbontó ellen mcjindull 

az eljárás. Az izgatás következtében a gyűlés 
végeztével, amikor Rassayék autóba szálltak, 
egy felbérelt suhanc fokost dobott az autó 
felé. Rassay és hivei azonnal kiugrottak az 
autóból, hogy a felbérelt suhancot elfogják, 
de az gyors tempóban elmenekült. A fokost 
beszolgáltatták a rendörségre. A rendőrség 

keresi a felbérelt suhancot A felsőtanyai 
gazdák felháborodva utasították vissza a dur-
va izgatást és lelkesen tüntettek a balpárt 
mellett ~ f 

A felsökőzponti gyűlésen, ahol Rassay leg-
inkább gazdasági programját fejtette ki és bí-
rálatot mondott a kormányzati rendszer me-
zőgazdasági politikájáról, felszólalt még Wolf 
Miksa és dr. Balló István is. 

A gyűlés után Rassay Károly hazautazott; 

Budapestre. 

Rassay 
a belügyminiszternél 

Budapestről jelentik: Rassay Károly ma dél-
előtt megjelent a miniszterelnökségen és Darányi 
Kálmán államtitkárral, majd a belügyminisztériumi-
ban Scitovszky miniszterrel tárgyalt. A tanácsko-
zások befejeése után Rassay Károly, a kivetkezőket 
mondotta: 

— Látogatásaimnak az volt a célja, hogy pa-
naszt emeljek « szegedi főispán es részben a 
szegedi polgármester ellen, akik a törvény renr j 
defkezéseivel szembehelyezk dve, elkísérték kortes 
uljára Klebelsberg minisztert. Szeged kormány-
párti képviselőjét, mellette fel is szólaltak, az1 

ellenzéki politikát és az ellenzéki Jelöltet szemé- , 
lyében támadták. E fellépésük alkalmas arra, hogy 
egyfelől » rend fentartásáért felelős halósági sze-
mélyekben, másfelől a turbulens elemekben azt a | 
hitet keltse, mintha megfelelne az intézkedő körök 
felfogásának, hogy a képviselőjelólt miniszter ja- j 
vára halósági befolyás érvényesüljön. 

— Ennek következményeit láttam a tegnapi ta-, 
nyai népgyűlésen, ahol nyolc-tiz ember képes volt 
a rendőrség passzív magatartása következtében egy , 
óra hosszat megzavarni a gyűlést anélkül, hogy, j 
megtorló intézkedéseket foganatosítottak vtolna. 

— Mindezeket közöltem most a belügyminiszter 
és a miniszterelnökségi államtitkár urakkal és meg-
kértem őket, méltóztassanak a szegedi hatósár 
gok vezetőit felvilágosítani afelől, hogy » lörvéuyek 
kötelező hatály" még a kormány egyik tagjának 
képviselőjelöltsége esetén is érvényben van. A bel-
ügyminiszter és a miniszterelnökségi államtitkár 
urak álláspontjának ismeretében most már nincs 
okom kételkedni abban, hogy a megfelelő intézke-
déesk ezzel az üggyel kapcsolatban rövidesen meg-
szűnnek. 

As olvasó rovata 
Igpn tisztelt Szerkesztőségi A Délinagyarorszag-

ban olvasom, hogy a szegedi népszámlálő biztosok 
felpanaszolják azt, hogy járandóságaik egynegyed 
részét Szegeden még nem utalták ki Boldog embe-: 
rekl Hasonló viszonyok között élő kiskundorozsmai 
számlálóbiztosok mind a mai napig egy Uliért 
sem kaptak fáradságos munkájukért, tehát még azt 
a hányadot sem, amelyet a népszámlálási rendelet 
azonnal kifizetendőnek jelzett. Kérem Szerkesztő 
urat, kegyeskedjék a mi panaszunknak is helyet 
adni és szóvá tenni azt az igazán tarthatatlan állai-
potot hogy félévig marad adós a község a becsű- j 
telesen végzeit munkáért. Vájjon tudnak-e arról 
az illetékesek, hogy az ilyen gondatlanság lelkesitő-
leg fog hatni a mai rendszer fentartása mellett? 
Szives figyelmébe ajánlom ezt a körülményt az, 
ellenzéki jelölt uraknak, ha majd lejönnek Kis-1 
kundorozsmára- Nagyon furcsa, hogy ha már a 
községnek nincs erre a célra pénze, legalább a 
felettes halóságok nem avatkoznak bele és nem 
ellenőrzik, hogy a rendeletnek eleget tettek-e. Do-; 
rozsmán az ilyep rendszer elveszítette a talajt a 
lába alatt. 

Vagyok tisztelettel: Egy kiskundorozsmaf száití-
lálóblztoe. 

Katona Dr. jogi szemináriuma 
I ^ A I a lapv izsgára | felvi lágosítás 
I W I R szigorlatra i ingyen 
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Széchenyi tér 8. 145 Telefon 13—63. 


