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Kedden megkezdik az afánlások gyűjtéséi 
a független balpárt listájára 

(A Délmagyarország munkatársától.') A köz-
ponti választmány, mint arról lapunk más 
helyén beszámolunk, hétfőn reggel kitűzte a 
szegedi választások napját. Most már a pár-
tok megkezdik a választási küzdelem élső ré 
szének megvívását, az ajánlások gyűjtését, 
amelyre mindössze tizenhat napjuk van. A 
független balpárt előkészülve várta a választás 
kitűzését és igy azonnal megkezdheti az alá-
írások gyűjtését A független balpárt ajánlási 
Ivei a párt hivatalos helyiségében, a Kárász-

ucoa 8. szám alatti Rosmann-pálotában is alá-
Írhatók. 

A független balpárt jelöltlistája a következő: 
Dr. Rassay Károly ny. államtitkár, 
Wolf Miksa földbirtokos, 
dr. Balló István ny .tanfelügyelő. 

Pótkép vis elők: 
Ottovay Károly vaskereskedő, 
dr. Tóth László ügyvéd, 
dr. Palócz Sándor ügyvéd. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kle-
belsberg kultuszminiszter vasárnap délelőtt 
az Alsóvárosi Népkörben mondott beszédet, 
miután résztvett az urnapi körmenetben. A 
kultuszminiszter kijelentette, hogy gazdasági 
népiskola felállításával kivágja előmozdítani 
az alsóvárosiak mezőgazdasági érvényesülését. 
Exportcsarnokot kiván létesíteni, ami a kivi-
telt könnyíti meg. Közelinek mondotta az 
időt, amikor Alsóváros külön tornacsarnokot 
és kulturházat kap. 

A kultuszminiszter után dr. Aigner Károly 
fői^)án szólalt föl és válaszolt Rassay Károly-
nak. Tiltakozott az ellen a hir ellen, mintha 
választási paktumot kötött volna a szocialis-
tákkal. Azt mondotta, hogy Klebelsberg töb-
bet tett Szegedért, mint Rassay Károly. Kle-
belsberg követésére hivta fel a választókat. 
Végül kijelentette, hogy nem fél attól, hogy 
Rassay meg akarja őt buktatni, mert 12 év óta 
változatlan elvekkel teljesítette kötelességét. 

Az alsóvárosi gyűlés után a kultuszminisz-
ter kíséretével Röszkére ment és az ottani 
kulturház előtt tartott beszédet. A tanyai épít-
kezésekről beszélt és azt mondotta, hogy csak" 
a kultura és a megfelelő közlekedési lehetőség 
segítheti előre a tanya népét A miniszter 
ntán a harmadik egységesjSárti jelölt, dr. 
Fajka Lajos beszélt és természetesen támadta 
az ellenzéket. 

Délután a Tiszában tartott gyűlést az egy-
séges párt, amelyen a kultuszminiszter elmon-
dotta programbeszédét. Begavári Baek Bernát 
nyitotta meg a gyűlést, majd diszküldöttség 
kérte a terembe Klebelsberget. A minisztert 
dr. Berecz János köszöntötte. Azt mondotta, 
hogy Klebelsberg munkáját századokra ki-
ható alkotások jelzik, paloták, templomok és 
iskolák sorai beszélnek erről. Klebelsberg 
egyéniségében — mondotta ezután — törté-
nelmi dimenziók vannak és a pártok mérkő-
zése csak a miniszter neve után kezdődik. 

Az üdvözlés után gróf Klebelsberg elmon-
dotta beszédét. Hogy mi történt őt év óta — 
— kezdte —, most fölösleges elmondani, azt 
úgyis tudja mindenki. Kettős célja van életé-
nek — folytatta —, naggyá tenni a magyar 
művelődést és közreműködni Nagyszeged meg-
teremtesében. 

Ezután a polgári nyugalom szükségességéről 
beszélt, majd vázolta Európa helyzetét és azt 
mondotta, hogy nálunk aránylag még tűrhető 
a helyzet. Az értékesítési válság leküzdéséről 
beszélt ezután és azt mondotta, hogy a kor-
mány tárgyalásai alapján remény van arra, 
hogy a vezető termények ára alaposan fel fog 
javulni Ismeri Szeged speciálisan súlyos hely-
zetét, de nem retten vissza a 200 ezres Nagy-
szeged megteremtése elől. Ez nem regionáris, 
nem lokális ügy — mondotta —, hanem or-
szágos nagy ügy. őt felkérte Budapest belvá-
rosa is, hogy vállaljon jelöltséget, de ezt a 
megtiszteltetést elhárította, mert az a meg-
győződése, hogy Szegeden nagy kötelezettsé-
get vállalt, amit nem illik és nem szabad fél-
úton abbahagyni 

Beszédének kővetkező pontja a decentrali-
záció kérdése volt. Még kell állni — mondotta 

— Budapest másfélmilliós népesedési politiká-
jánál, mert ez csak melegágya lehet az elé-
gedetlen néprétegek forradalmi törekvésének. 
Szegednek fel kell venni a versenyt Belgrád-
dal szemben és a vidéki egyetemeknek kell él-
végezni azt, amit az olasz fejedelmek produ-
káltak az egyes gócpontok kialakítása körül. 
A legutolsó népszámlálás eredményei mutat-
ják, hogy sikeres volt-e a megkezdett poli-
tika. 

Ezután az alföldi gondolatról beszélt és azt 
mondotta, hogy a kormány jóvá akarja tenni 
azokat az igazságtalanságokat, amellyel a 
múltban elnyomták az Alföldet. Ezért épí-
tettek itt — mondotta — klinikákat, mert 
fel akarják venni a harcot a halál ellen. A ke-
leti magyarság segítségére kell sietni. Nem 
szegedi érdek az, amit Nagyszegedért kifej-
tenek. 

— Szegedből nyolcszoros gócpontot kell te-
remteni — folytatta. Az egyházi és művelődési 
gócpont már megvan. Most következik az 
igazságügyi góc megszervezése, amit ugy akar 
elérni, hogy az Ítélőtábla épületének felsza-
badításával ki kell bővíteni a szegedi tábla 
területét. A közigazgatási gócpont megszer-
vezését ugy gondolja, hogy Szegedhez kell 
kapcsolni a környéki községeket és meg kell 
teremteni Szeged székhellyel a Szeged vár-
megyét. Meg akarja szervezni az ipari, köz-
lekedési és kereskedelmi gócpontokat is, va-
lamint ki kell építeni a mezőgazdasági és 
szociális gócokat. A tervek különféle téren 
vannak — mondotta —. de célt szolgálnak. 
Sz>e<?ed naggyá tételét. 

Most a Templom-térrel kapcsolatban az ide-
genforgalomról beszélt A most megrende-
zendő szabadtéri játékok — mondotta — egye-
lőre csak a magyarság részére vannak, de 
fognak ilt még az egész világ idegenforgalma 
számára is játékokat rendezni. Ezzel kapcso-
latban az a terve, hogy el lehetne a Temp-
lom-téren játszani n Hunyadiak küzdelmét 
a kereszténység védelmében, ami felkeltené az 
egész világ figyelmét. Herczeg Eerenc. ígére-
tet tett neki arra, hogy meg fogja irni ezt 
a Szabadtéri játékot. Ezzel pedig felvesszük a 
harcot — mondotta — Obrrammergauval és 
Salzburggal. 

Klebelsberg végül arról beszélt, hogy fel 
lehet tenni a kérdést, vájjon szükséges-e neki 
beszámolót mondani, illetve programbeszédet 
tartari, hiszen az elmúlt idők alatt alig mult 
el hónap, hogy Szegeden ne járt volna, nem 
mult el hét, hogy telefonon ne tárgyalt volna 
a főispánnal, vagy a polgármesterrel. 

— Nincs szánalmasabb látvány — fejezte be 
beszédét —, mint egy miniszter, aki állandóan 
Ígérget és nem lesz semmit. Amikor 1926-ban 
lejöttem ide, azért jöttem, hogy folytassam 
Tisza Lajos munkáját. Kossuth Lajos egy 
levelét ismertette ezután, amit Bakay képvi-
selőhöz intézett és amelyben azt irta, hogy 
vessük össze a vállakat és - építsünk egy vá-
lyog-város helyébe egy fővárost*. Nem kis 
feladat ez — mondotta végül —, de nem szok-
tak kitérni a nagy feladatok elől. Megkétsze-
rezem az erőfeszítést és ehéz kérem móst az 
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önök bizalmát, mert enélkül erőtlen vagyok. 
Kérem adjanak mellém szegedi férfiakat és 
akkor meglesz a kétszázezer lakosú igazi 
Nagyszeged. 

A kultuszminiszter után a második egysé-
gespárti jelölt, Körmendi; Mátyás beszélt.' Én 
is ugy érzem — kezdte —, hogy a kultuszmi-
niszter mellé nagyobb ember kellene énhelyet-
tem. Tudásban nem vagyok nagy — foly-
tatta —, de dolgozni akarok és hüség vs kör-
legénye leszek a kultuszminiszter urnák. Ösz-
szekötő kapocs szeretnék lenni Szeged és a 
miniszter ur között 

Ezután arról beszélt, hogy azt a vádat han-
goztatták ellene, hogy tisztviselöellenes. Ezzel 
kapcsolatban a gözfürdőjrgyekröl kezdett be-
szélni. (Derültség.) Majd a gőzfürdőjegyek 
megvitatása után igy szólt: 

— Ne azt nézzék, hogv kicsi vagyok-e, vagy 
nagy, de azt h°gy ki a z cn vezérem, mert én 
az ő utján fogok haladni! 

Végül Papp József szólalt fel és többek" kö-
zött azt mondta, hogy sokat olvasta és hal-
lotta, hogy a kormány nem jól viseli magát. 
De mi — mondotta — visszanyertük a bizal-
mat Bethlen Istvánnal szemben. Ha ezzel a 
kormánnyal tiz évig ki tudtunk jönni — fe-
jezte be szavait —, akkor kijövünk még tiz 
érig.. 

A gyűlést begavári Back Bernát szavai fe-
jezték be. 

A gyűlés előtt, amikor Klebelsberg a Tisza-
Szálló bejáratához érkezett kíséretével, egy 
küldöttség jelentkezeti nála, amelynek szó-
noka, Csanádi/ Géza néhányperces kihallgatást 
kért A kultuszminiszter a küldöttséget a 
kapuban hallgatta meg. Csanády Géza azt 
mondotta, hogy »Szeged társadalmának min-
den rétegéből, Alsótanva legdélibb "Sarkából 
Felsőtanya legészakibb sarkáig* rendkívül so-
kan kivánják, hogy a kormánypárti listán 
helyet kapjon dr. vitéz Gárgyán Imre ls. 

i Ezért azt kérik a kultuszminisztertől, hogy 
módosítsa a kormánypárt jelöltlistáját és biz-
tosítson Gárgyán számára is helyet. A küldött-
ség ezután átnyújtott a kultuszminiszternek' 
egy többszáz aláírással ellátott kérvényt. Kle-
belsberg kijelentette, hogy az ügyet Aigner fő-
ispánnal fogja megbeszélni. 

A kultuszminiszter a programbeszéd után 
a Szegedi Kaszinó zártkörű vacsoráján vett 
részt és az éjszakát a püspöki rezidenciában 
töltötte. Hétfőn reggel a gyorsvonattal utazott 
vissza Budapestre. Szombaton ismét Sze-
gedre érkezik, délelőtt 10 órakor Várostanyán 
tart beszédet, délben pedig Alsóközponton. 

Tökéletes 
fényképmásolatokat 
angol 

S. C. P. gázfény, 

vagy Sellona onszinezo 
napfénypapi-
ron érhet el. 
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