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Továbbra is nagy tömegekben írják alá 
a Független Balpárt ajánlási iveit 

Vasárnap heil benyújtani az ajánlásokat 

(A Délmagyarország munkatársától.') A füg-
getlen balpárt választási irodáiban, bár a sztik. 
séges aláírások már napokkal ezelőtt együtt 
voltak, még mindig jelentkeznek a választók 
és tömegesen irják alá az ajánlási iveket. A 
tanyákon is változatlan energiával folyik az 
ajánlások gyűjtése. A balpárt minden e,shq-
tőségre elkészülve, néhány ezer aláírást kíván 
tartalékolni. A pártvezetőség nagy körültekin-
téssel irányítja a választási előkészületeket, 
a hangulat rendkivül lelkes, a szegedi liberális 
polgárság egységesen tömörül Rassay Károly 
zászlaja alá. 

A választások előtt szombaton este a párt 
még egy nagyszabású demonstratív társasva-
csirát rendez. A pártvacsorán meg-
jelenik és felszólal Rassay Károly is. A va 
csora iránt a liberális polgárság körébon máris 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. 

Az ellenzéki pártok körében ecv'ébként élén-
ken kommentálták azt 

a halósági intézkedést, 

amely az ajánlási ivek beadása előtt történt. 
A kiszivárgott hirek szerint ugyanis a bel-
ügyminisztérium bizalmas átiratban közölte 
felfogását az illetékesekkel a kettős aláírások-
kal kapcsolatban. Az 1925. évi választási tör-
vény szerint a választók csupán egy jelölt 
ajánlási ivét Írhatják alá, azok az aláírások, 
amelyek két, vagy több íven szerepelnek, ér-
vénytelenek. 

A belügyminisztérium — a kiszivárgott hí-

rek szerint — közölte az igazságügyminiszté-
riummal, hógy szerinte az ilyen kettős aláírá-
sok közül csak az egyik érvénytelen, ínég 
pedig az, amelyik később kerül a választási 
biztös elé. Az igazságügyminisztérium rende-
letet még nem adott ki az ügyben, de buda-
pesti jelentés szerint közölte a választási bizto-
sokkal a belügyminisztérium felfogását. A 
pártok vezetőinek tehát — ha igaz ez a hir 

szinte őrt kell majd állaniok a választási 
biztosók ajtói előtt és az ajánlások' benyújtá-
sának napján igyekezniök kell, hogy legelő-
ször nyújthassák át ajánlásaikat. 

A feltünéstkéltő állítólagos rendelkezésről 
kérdést intéztünk dr. Pap Róberthez, a füg-
gétlén balpárt ügyvezető-elnökéhez, aki kije-
lentette, hogy ezt az intézkedést lehetetlen-
nek tártja, mert 

ellenkezik a törvénnyel. 

Az ajánlási iveket Szegeden 

vasárnap, funlus 21-én 

délelőtt kilenc és egy óra kózőtt nyújthatják 
bt a pártok dr. Skultétg István táblai tanács 
elnökhöz, a választási főbiztoshoz. Ha vala-
melyik párt ajánlási aláírásai közül annyit 
érvénytelenítene a főbiztos, hogy a maradék 
nem érné el a szegedi választók számának tiz 
százalékát, akkor a főbiztos a pótlások benyúj-
tására huszonnégyórai haladékot ad.. Az aján-
lási iveket a főbiztos huszonnégy óra alatt 
vizsgálja át. 

193Í Junius 17. 

az önkény jegyében fog lefolyni. De a titkos 
kerületekben módjában van a választóknak 
őszintén és leplezetlenül megmondani a vé-
leményüket erről a rendszerről Meg Kell 
mutatni, hogy a nép hangulata egyöntetűen 
kívánja, hogy a kormányzat hagyja el a he. 
lyét ' 

— Nemrégiben egy emléktáblát lepleztek le 
Szegeden — folytatta beszédét —, amely a még 
életben lévő minisztert dicsőíti. yRólad be-
szélnek a kővek«, mondja ez a tábla. De mát 
kövek is beszélnek. Beszélnek á plnceoduk 
kövei és elmondják, hogy mitől tuberkulotikus, 
angolkóros a proletáranya gyermeke. Arról is 
beszélnek némely kövek, hogy a 8 osztályos 
elemi iskolát leszavazta a felsőház, mert szük. 
ség van a gyermek olcsóbb munkaerejére.. . 
Elmondják a kövek, hogy az országban egy. 
millió analfabéta él. 

— Passiójátékok voltak Szegeden — mondia 
ezután dr. Szamek Sára. A római rendszer 
kenyeret és cirkuszi játékokat ígért. Mi csak 
kenyeret kértünk, de azt sem kaptunk. Azok, 
akik a passiőjátékok előadásán a tribün első 
sorában foglaltak helyet, nem látták' meg a 
reflektorfénytől, hogy itt az emberfiáéhoz ha-
sonló passió folyik az emberek fiaival Nem 
látták az igazi magyar passiót... A szocialis-
táknak' egy programjuk van: emberi életet 
követelni minden dolgozó ember számára. 
Ezért és az ehez vezető eszközért, az általános 
titkos választójogért nem szűnünk" meg har-
colni. Az idő a szocializmusnak dolgozik. Nem 
lehet azonban mindent az időre bizni. A Ma-
gyar választások egy téglát jelentenek a szo-
cializmus nagyszerű építményéhez. Ezt a tég-
lát oda kell vinnünk, hogy az épület teljes 
legyen... 

Horvátö János. 
a kisiparosok és a kiskereskedők bajairól be-
szélt. A kormány többszőr igért segitséget, 
de,nem váltotta be igéretét. Most, hogy köl-
csönt nem tud szerezni a kormány, a helyzet 
még szomorúbb lesz. Nekünk kell tehát a 
sarkunkra lépni, hogy az országot ebből a 
sivár helyzetéből talpraállitsuk. Ezután bí-
rálta a költségvetés tételeit és megállapította, 
hogy ha a sok fölösleges és luxuskiadást hasz-
nos' beruházásokra fordítják, akkor koránt-
sincs ennyi baj. Ezután a szellemi prolétáriá-
tus megdöbbentő adatait sorolta fel és rámuta-
tott arra, hogy a sok munkanélküli orvos és 
tanár mellett a tanyákon nincs orvos <fs a 
tanerők számát csökkentik. Küzdelemre hívta 
fel a munkássá gót. 

A kővetkező szónok: ' ' [ 

Dánl János 
rámutatott arra, hogy amikor a szociáldemok-

rata képviselők figyelmeztették a kormányt, 

hogy ilyen viszonyok mellett nem lesz kölcsön, 

akkor a kormánypárti képviselők hazaárulók, 
nak hevezték a szocialistákat. Látszik, hogy 

a kormánynak ma már csak az a célja, hogy 

az uralmát biztosítsa. Beszédét azzal fejezte 

be, hogy el kell jönnie az ország demokratikus 

feltámadásának. 

Végül 
Cáfer "Dezső 

beszélt. A miniszterelnök' — mondotta min-
denről beszélt Debrecenben, de a munkásság-
ról megfeledkezett. Elfelejtette, hogy elsősor-
ban ez az osztály szorul segítésre. A helyzet 
megoldására nem tudott utat mutatni, csak 
azt mondta, hogy reméli: kilábolunk'. A szo-
cialisták programját kénytelenek ma már elfo-
gadni, sajnos olyanok fogadják el, akiknek 
kezében nem válhatnak valóra. 

Lájer ezután a Petrik-párlról beszélt. Ez 
a párt — mondotta — »munkáspárt* jelszó 
alatt megtévesztésre djolgozik. Bejelentette, 
hogy a szociáldemokrata párt annyi aláírást 
szerzett, hogy bőségesen van feleslege is. Vé-
gül a szavazás technikájáról szólt és figyel-
meztette a munkásságot, hogy lehetőleg a 
választás első napján adia le szavazatát. 

A gyűlés 11 órakor ért véget. 
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Részletes nyilvántartást készítenek 
a szegedi nyomorról 

(A. Délrhagyarörszáq munkatársától) Hosszas 
htiza.vona után végre »üzembehelyezték« a nép-
jóléti ügyosztályt a városházán. Falakat törtek 
át, ajtókat vágtak, régi ajtókat falaztak be, fes-
tettek, bútoroztak, nyomtatványokat rendeltek, ta-
nulmányutakat végeztek és ezekkel az előkéSzüle. 
tekket teltek el a hosszú és meddő hónapok. Az 
tij ügyosztálynak, amelynek vezetését a polgármes-
ter dr. vitéz Szabó Géza kulturtanácsnokra bizta, 
két helyisége is van a városi bérházban. Az egyik 
a bérház második emeletén, a kulturügyosztály 
mellett, a másik a földszinten. Az emeleti helyi-
ségben az ügyosztály jegyzője és irodatisztje dol-
gozik, a földszinten pedig a nyomozók és a kézbe-
sítők tanyáznak. A népjóléti ügyosztálynak hét 
embere van, akik elvégzik a nyomozásokat és a 
kézbesítéseket. 

Végre most már minden népjóléti vonatkozású 
ügy ebbe az ügyosztályba kerül. Ez az ügyosztály 
intézi a segélyesek ügyeit, ez állapítja meg, hogy 

a segélyért folyamodók rászorulnak-e a hatóság 
támogatására, hogy joguk van-e rendszeres segé-
lyezésre, vagy az egyszeri segélyezés átsegítheti 
őket a pillanatnyi nehézségeken. 

Az ügyosztály üzembehelyezése alkalmából Szabó 
tanácsnok elmondotta, hogy a lehetőség szerint 
fokozatosan megszüntetik a készpénzsegélyezése, 
ket, inkább a természetbeni segélyezések rendsze. 
rére térnek it. Ha például valaki azért folyamodik 
segélyért, mert nincs cipője, akkor a várostól 
utalványt kap cipőre valamelyik cipésziparoshoz 
A cipéSziparos a járandóságot pedig a várostól 
kapja meg. Elmondotta Szabó tanácsnok azt is, 
hogy a segélyesekről pontos nyilvántartást készí-
tenek, amelyben minden egyes segélyesnek külön 
lapja lesz. Ez a lap pontosan feltünteti, hógy a 
segélyes milyen anyagi, kereseti viszonyok között 
él, milyen lakásban lakik és milyenek az egészségi 
viszonyai. Igv a népjóléti ügyosztálvnak pontos 
képe lesz a szegedi nyomorról. 

Kedden este a szociáldemokraták 
nagysikerű gytilést tartottak Móravároson 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-

den este a szociáldemokrata párt móraváros-
részi szervezete a Kálvária-téri Marschnl-
vendéglőben tartott nagysikerű gyűlést A tá-
gas kerthelyiséget zsúfolásig megtöltötte a hall-
gatóság és figyelemmel hallgatta a szónokokat. 
Elsőnek ^ 

ár. Szamek Sára 
beszélt. Foglalkozott Bethlen debreceni p ro 

grambeszédével, amelyben kijelentette, hogy 

külföldi kölcsön nincs, még pedig azért, mert 
a kölcsön feltételei súlyosak. Az igazság az, 
hogy lenne kölcsön, ha a külföld bizalommal 
volna a kormány iránt, mert a tőkének, az a 
tulajdonsága, hogy oda megy, ahol profitját 
megtalálja. Kölcsön azért nincs, mert a kor-
mány nem kapott. Ebből az következik, hogy 
a kormánynak most már semmi oka sincs 
ügyelni a tiszta választásokra és el lehetünk 
készülve — mondotta —, hogy a választás 
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