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vés dördült el, de ekkor már a diákok és dr Lányi 
Ernő odarohantak az eszméletlenül heverő fiú-
hoz, majd átszaladtak a reáliskola mellett lévő 
mentőkhöz, akik azonnaf megérkeztek a helyszínre. 
A mentőorvos megállapította, bogy a golyó a jobb-

(A Délmagyarorszdg munkatársától.') A szo-
eiáld&raokrata párt a nagysikerű szerda esti 
programbeszédek után csütörtökön három gyű-
lést tartott a külvárosban. 

A íűhánquccában 
Varró Kálmán nyitotta meg a gyűlést, majd 
dr. Ssamek Sára mondott beszédet 

— A választások forgószele kezdi felka-
varni a közéletet — mondotta. Most már zug, 
forog minden, hiába jelez szélcsendet az egy-
séges párt. A szociáldemokraták becsületesén 
állják a harcot, de nem ígérgetnek, nem csal-
nak és nem hazudnak. A szocialistáknak j o 
guk van számonkérni, mit tett a rendszer 
a választások előtt és mit tesz most, a válasz-
tások alatt. A rendszer minden ténykedése 
abban merült ki, hogy minél több terhet 
rakjon a dolgozók vállára. 

— Dolgozik a csendőrszurony, a terror a 
választók megfélemlítésére. A választási iga-
zolvánnyal együtt az adóintést és a földbér-
hátralékok fizetésére szóló felhívást együtt 
küldik ki. Bevonul a politika az iskolába, az 
egységes párt az iskola szent falait kortesta-
nyává aljasitotta (Helyeslés.) és a tanulók 
szüleivel Íratják alá az aláírási iveket. Nem 
hiszi, hogy a kultuszminiszternek Ínyére 
volna ez a harcmodor, el fogja Ítélni ezt a 
módszert — a választások után Gvalázatos 
eszközökhöz folyamodnak . . . 

Ttt dr. Papp Menyhért közbeszól, hogy a 
kifejezések erősek. 

Szarnék Sára: A miniszteri ígéretek eldorá-
dójában élünk. De a miniszterek nincsenek 
tisztában a dolgokkal, az egyik azt mondta 
a tanyán, hogy majd rendbehozza a dolgokat 
9 külföldi kölcsön, ugyanakkor a miniszter-
elnök mikrofonba mondja Debrecenben, hogy 
nem lesz külföldi kölcsön. 

— Nem szabad azonban kétségbeesni. Uj 
világrend bontakozik ki Európában, a demok-

oldali hetedik borda alatt hatolt a testbe és a 
háton távozott A mentők kocsijukba emelték az 
öngyilkost és a Rókus.kórházba akarták szállítani, 
azonban Juhász József útközben, az Andrássyut 
és a Vilmos császár ut sarkánál meghalt. 

ratikus eszmék óriási léptekkel törnek előre. 

A nagy tapssal fogadott beszéd után Olejnyik 
József szólalt fel. 

— Minden bajnak a kútforrása az általános 
titkos választójog hiánya — mondotta —,mert 
ha az általános titkos választójog alapján ősz-
szeülő népparlament működött volna ezek-
ben a nehéz időkben, akkor egész biztosan a 
néppel a népért kormányozták volna az or-
szágot és nem mélyülhetett volna ki ilyen 
elviselhetetlen mertékben a nyomorúság. Túl-
termelésről pedig ne beszéljünk addig, amig 
a dolgozó milliók fáznak, éheznek, rongyos-
kodnak. 

A nagysikerű gyűlés Lájer Dezső párttitkár 
felszólalásával ért véget 

A második gyűlést 

az ujszegedi Gazdasági-telepen 
tartották. A gyűlésen sok érdeklődő választó 
jelent meg, akik a felszólalások végeztével 
hosszasan ünnepelték a szociáldemokrata pár-
tot. A gyűlést Pap József elnök nyitotta meg. 
Elsőnek Lájer Dezső szólalt fel, aki a gazda 
sági válsággal foglalkozott. A válság okát n 
rossz gazdasági politikában jelölte meg, amely 
egyoldalúan, a dolgozók érdekeire semmiféle 
figyelemmel nincs. Foglalkozott ezután a mun-
kanélküliséggel, a letört munkabérekkel, mint 
a fogyasztói válság előidézőjével. A segités 
módja — mondotta — a munkanélkülieknek 
munka, a dolgozóknak tisztességes munka-
feltételek biztosítása. De ezeket se ez a kor-
mány, se a most összeülni készülő parlament 
biztosítani nem tudja, hanem továbbra is el 
fogja hanyagolni a dolgozó nép érdekeit. 
Ezután arról beszélt még, hogy a szocialistá-
kat a választásokon hátulról készülnek le-
döfni, hogy a kormánynak három mandátu-
mot szállíthassanak. Azzal tisztában vannak, 
hogy szavazással ezt el nem érhetik, ezért 
dicsekszik az egységes párt 27 ezer aláírás-

sal... Ha ez a hihetetlennek látszó hír igaz 
lenne, Szeged dolgozó népe teljes erejével 
szálljon síkra alkotmányos jogai ily módon 
való elkobzása miatt. 

Horváth János, a kővetkező szónok a kül-
városok és a telepek helyzetéről beszélt El-
mondotta, hogy amig egyfelől a belvárost dí-
szítik, addig a külváros népe pinoeodukban 
lakik. Ezért nem lehet hálás a külvárosok' 
lakója a kultuszminiszternek, aki eltévesz-
tette a természetes sorrendet és ahelyett, hogy 
a nyomorgó, népbetegségekkel vívódó külvá-
rosiak segítségére sietett volna, luxusépülete-
ket emelt. 

Végül dr. Szamek Sára szólalt fel. Beszédét 
főleg az asszonyokhoz intézte és felszólította 
őket, hogy álljanak férjeik oldala mellé eb-
ben a nagy harcban. A nö legyen az inspiráló 
és a kevésbé megalkuvó, a harcosabb szel-
lem, mert hisz az ő vállaira nehezedik a 
család ellátásának terhe. 

A szónokokat a közönség lelkesen meg-

tapsolta. 

A Szatymaz-ycal 
özvegy Kovácsné-féle vendéglőben is gyűlést 
tartott csütörtökön este a szociáldemokrata 
párt. Hegyesi Sándor bevezető szavai után 
Olejnyik József szólalt fel. Arról beszélt, hogy 
a szocialisták parlamenti frakciója gigászi küz. 
delmet folytatott a Házban, sajnos, a mammut-
többség minden életrevaló indítványát elve-
tette. Pedig a nyomorúságot is elviselhetővé 
lehet tenni helyes szociálpolitikai intézkedé-
sekkel, de erre a mai rendszer nem mutat 
hajlandóságot. Végül megalkuvást nemismerő 
harcra szólitotta fel a megjelenteket. 

Dr. Szepesi Imre foglalkozott Bethlen deb-
reoeni beszédével, amelyben tagadta a kapita-
lizmus válságát. Ez a kijelentés jó lehet kor-
tesfogásnak, de nem állja ki a krit ikát 

Dáni János felszólalásában elmondotta, hogy 
nagy felelősség háramlik a titkos kerületek-
ben lakó munkásságra, mert a titkos kerüle-
tekben leadott szavazatok mondanak majd 
őszinte kritikát a kormány eddigi tevékeny-
sége felett. Végül az egységes pártról szólva 
elmondotta, hogy az egységespárti lista har-
madik jelöltje egy szerda esti választási va-
csorán kijelentette, hogy nem akarja azt, 
hogy a karmlynrruak vegyék át az uralmat 
ebben az országban. A vacsorán jelenlévő 
zsidó hallgatóknak igen rosszul esett ez a ki-
jelentés, de legalább bepillantást engedett az 
egységes párt kulisszái mögé . . . 

A gyűlés féltizenegy órakor ért véget. 

Elemi és polgár! iskolai 
fiuk és lányok felvétele 
bavlTO P dij mellett megkeidfldStt a gySnyBrtt hegyvidéken to*S 

SZENTENDRE! ref. polg. isk. internátusokban. 
I n t e r n á l u s a l n k nyaralA gyermekek ré«ért anyiri 
sjrflnrt alatt la n y i t v a Tannak , p r o í p e k l u í l K U I d 
a z i g a z g a t ó s á g . » 

N y á r o n 
a világ közvéleménye szerint Budapest 
a legszebb város. Az itt lévő 

uj rendszere a közön-
ség tetszését megnyerte. 

Napi 12 pengőéri kaphat 
— a ezobs fekvésétől fűggöteg — 

lakás! és elsőrendű tel-
jes ellátást. 

Jöffön, próbálta m e q é s mindig 
csak fiozadak f o g szállni. 

BRISTOL-SZÁLLODA 
Budapest — Dunakorzó. 

Vasárnap sem lesz osztályozó, 
mert a profiszövetség tanácsa az ntflia ügyének 

ui kivizsgálását rendelte el 
Iz ItUlát a tanácsülésen dr. Hodobay Sándor polgármester képviselte 

Budapest, junius 18- A PLASz tanácsa csütörtö-
kön este fél 9 órakor kezdte meg az Attila— 
Tu^nl ügyben a fellebbezési bizottság által a ta-
nács elé terjesztett határozat tárgyalását. A fel-
lebbezési bizottság, mint ismeretes, annak a ha-
tározatnak a kimondását kéri, hogy az Attila 
1930—31- bajnoki évben szerzett pontjait töröl-
jék A tanácsülésen, amelyet a szövetségi ház nagy 
tanú'.- ;ermében tartottak, csaknem te'jes szám-
ban jelentek meg a tanácstagok Az ülésen Csányi 
József társelnök elnökölt, a MLSz képviseltében 
Tibor i^jos társelnök és Reichardt Ottó alelnök 
volt jelen- Igen sok érdeklődő jelent meg, főként 
az édekeJt egyesületek részéről Az Attila képvise-
le té in dr. Hodobay Sándor, Miskolc város polgár-
mestere JMrnt meg-

A PLASz elnöksége kinyomatta a teljes bizo-
nyítási anyagot és azt kiosztatta a tanácstagok 
közt 

Az ülés megnyitása után Fcderllh Hermann, a 
fegyelmi bizottság előadója ismertette a legutóbbi 
ülés óta felmerült ujabb bizonyítási anyagot, majd 
rátértek az indokolásra 

Pezsfl Béla (Nemzeti), HerczoJ Edvin (Sabária), 
dr. Zémplént Gusztáv (Bocskay), Baraa Sándor 
(Budai 11), Miulhner Győző (Rákospalota) ta-
nácstagok helvt 'lennek mondták' a frl ebbezésl 
bizottság Ítéletét, m-.rt uein látják a bizonyítási 
anyagból bizonyítva ort a tényt, hogy az Attilának 
köze volna a vesztegetéshez- Ezt csak egyesületen 
kivül álló felelőtlen egyének tehették ha tették s 

hangsúlyozták a felszólalók, bogy ezért nem le-
het Düntetni az Attilát-

Ezután Zsoldos Andor, a Váci FC képviselője 
szólt hozzá a kérdéshe.z, kijelentve, hogy nrm 
tartja elég wilyosnak a fegyelmi és fellebbezési 
bizottság 1! éle tét és a szkreccselés mellett az 
Attilát még legalább 1—2 évre el kellett volna 
tiltani a bajnokságban való részvételtől is. 

A miskolci csapat képviseletében Hodobay Sán-
dor polgármester szólalt fel, hangsúlyozva, hogy 
bár ő is azon van, hogy ha van bünós a vesztege-
tési ügyben, ugy az bűnhődjék, de meg van győ-
ződve arról, hogy az Attila és vezetősége nem 
bűnös-

Arra kéri tehát a tanácsot, hogy az ügy-
ben ne hozzon határozatod hanem küld-
jön ki kü'ön bizottságot Miskolcra az ügy 

további kivizsgálására. 

A tanács Hodobay polgármester índitványa felett 
titkos szavazással döntött és 9 szavazattal 6 elle-
nében elfogadva a javaslatot elhatározta, higy a 
fegyelmi bizottságot felszólítja, hogy szálljon ki 
Miskolcra az Attila ügyeinek ujabb kivizsgálására. 
A 'a á a e_ r e mi bizottság je'e 14<e után határoz 
majd. 

A tanács határozata bizonyára ujabb feltűnést 
kelt majd sportkörökben, de alkalmas arra, hogy 
az ügyet hosszú időre elnyújtsa Annyi bizo-
nyos, hogy az osztályozó kérdése egyelőre leke-
rült a napirendről és vasárnap a Bástyának nem 
kell kiállani mérkőzésre 

Három gyűlést tartottak 
szerdán este a szociáldemokraták 


