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D C H M A R y A R O R S Z S G 3 

O l e j n y i k József ülnek, hanem telistele van | 
Kecskés Istvánokkal! Mi jót várhat tőle 

az ínséges, az iparostársadalom, a 
a munkás, a hivatalnok? 

A gazdasági rombolás nem áll meg egy osz-
tálynál, hanem pusztít, rág, rombol es ma 
már elérte a köztisztviselők, ügyvédek, orvosok 
osztályát is. A romboló árral szemben védő-
gátakra van szükség és az ilven árral szemben 
függetlenséget nélkülöző köztisztviselő nem 
állhat szemben. 

— Most az ujabb jelölt: T á p a y Dezső — 
folytatta Pásztor. Az! tudom, hogy Tápavnak 
5 év alatt a közgyűlésen szintén nem hallot-
tam a hangját. Ez a kerület küldte be V a l i -
b o r a Istvánt is, aki lehet igen jó családapa, 
dolgozhatik a saját földjén eredményesen, de 
az, aki 1929 óta egyetlen egyszer sem szólalt 
meg a közgyűlésen, nem lehet odavaló. 

— Nem személyeskedésből mondom mind-
ezt el. Mi nem személvek ellen és nem is sze-
mélyekért harcolunk, hanem eszmékért, amely 
eszmék igazságától valamennyien átvagyunk 
hatva. 

Igazságaink részére, a város felvi-
rágoztatásáért és a Iako«ság min-

den rétegének jólétéért 

Lampel-Hegyi lölöff-szövöti 

Fogalom a Lölgyelc Lozotí, 

vállalt harcunk részére kérem a támogatást —. 
mondotta Pásztor. Nem ígérgetünk semmit. AJ 
kötelességteljesítés láza fut bennünket és eh-
hez kérünk állandó erőpótlékot és tartalékot 
önöktől. 

Perceken át tartó taps követte Pásztor fel--
szólalását, ami után a pártvacsora résztvevői 
még hosszú ideig együtt maradtak. A megje-
lentek még L á j e r Dezső. I r i t z Béla, O l e j -
n y i k József és többek felszólalását kíván-
ták, de miután más beszéde nem volt bejelent-
ve a rendőrségnél, többen nem beszélhettek. A 
megjelentek lelkesen tüntettek a szövetkezett 
városi balpárt mellett 

Rz V. kerület polgársága 
a liberalizmus és demokrácia mellett 

iállitani őket és ujakat is, hogy ez a parányi 
vizcsepp idővel majd elvégezze munkáját: a 
borzalmas sziklafalat átfúrja, rést üssön a re-
akció falán. 

Folytatni kell a vizcsepp munká-
j á t mert különben a reakció bete-
meti azt a kis rést. amelvet a 
sziklafalon csináltak bátor, céltu-

datos munkával 

azok, akiket mi küldöttünk harcba a választó-
polgárok érdekében 

— Most, midőn újból erre a munkára indu-
lunk. semmi egyebet nem üzenünk Szeged el-
lenzéki polgárai és szociáldemokrata munká-
sai felé. csak azt, hogy Törődi a saját dolgaid-
dal! Aki a saiát dolgaival törődik, az a más 
dolgaival is törődik. Ma az igérettenger vize 
önti el a várost és ebben az igérettengerben 
mi csak azt ígérjük, hogy 

mindenkor dolgozni fogunk a m i 
választóink sorsának javitása ér-

dekében. 

- Bennünket ijesztgetnek jobbra és balra is. 
Fenyegetik az iparost, a munkást és a fenve-
getődzők mögött meg lehet találni — ahogy 
most annyira divatossá vált — azt a Leót, aki 
hátulról intézi az üsrvcket. Ugv látszik, nagyon 
fontos a fenyegetődzők számára ez a válasz-
tási mozgalom. Ne térjen a dolgok felett sen-
ki sem kézlegyintéssel napirendre. 

'A választásokon titkos a szavazás, 
a kisember eondoTia meg. hogv a 
szavazófülkében e«rveseffvedül van 

a sa ját lelkiismeretével. 

Ne üljön fel senki fen veget éseknek. suttogá-
soknak és Ígéreteknek, hanem adia le szavaza-
tát azokra, akik a kisember sorsával törőd-
nek. 

A perceken át tartó taps és ováció után 

dr. Adler Dezső 
szélalt feJ. 

— Segitség kell nehéz munkánkhoz — mon-
dotta. Mi szociáldemokraták megmutatjuk az 
utakat, amely célhoz vezet Az útnak könv-
nvebb megjárásához szövetkeztünk a polgári 
ellenzékkel. A szövetkezés célja az. hogv mi-
nél többen, erősebb hanggal és lendülettel ad-
junk kifejezést az ellenzéki eszméknek. 

Dr. Adler Rezső ezután várospolitikai kérdé-
sekkel foglalkozott. Mindazokat az elveket 
képviselni akarják a városi parlamentben, 
amelyek a dolgozók érdekeit szolgálják. 

Pásztor József 
szólalt fel ezután. 

— Mi egyetlen kerületben sem személvek 
érdekében dolgozunk — mondotta —, hanem 
eszmékért. Az eszméknek akarjuk megnyerni 
a választók rokonszenvét. A harmadik és ne-
gvédik választókerület agitációs munkája ve-
szi itt kezdetét. A cél: 

felrázni a választópolgár lelkiis-
meretét, 

hogy hová adja le szavazatát. Ebben a kerü-
letben K e c s k é s Istvánt választották meg 5 
évvel ezelőtt. Mi nem személyeskedünk, de 
rá akarunk mutatni arra. hogy mennyire ár-
tanak a város fejlődésének, ha meg nem felelő 
személveket küldenek be a törvényhatóságba. 

— Hiszi-e valaki — mondotta ezután —, 
hogy az Armentesitő Társulat tisztviselői ge-
rinces szószólói legyenek a hatalommal szem-
ben a lakosság érdekeinek. Kecskés ur — aki-
nek személve ellen a legkisebb kifogásom sin-
csen —. talán egy pár indítványt nvujtott be 
de többet tőle nem tapasztaltunk. Képzeljék el 
a közgyűlést, hogyha ott nem L á j e r Dezső és 

B e l v á r o s i M o z i vasárnapé* hétföQ 
Búzavirág 

Nagysikerű magyar film. Agai Irén, Páger 
Intal, Rózsahegyi Kélmán stb. 3, 5, 7, 9 

Szfóhenql Mozi vasámapéshétf5n 
^ Marlene Dittrlcb világszenzációja 

Énekek éneke 
fi 9 órakor 

(OrZÓ MOZi Vasárnap 
Georg O'Brien nagyszerű filmje. 

Aranybánya titka 
Dolly Haas nagyszerű vígjátéka 

ZSUZSI RENDET ( i l w A l 3, 5. 7, 9 

(A Délmagyarország munkatársától-) Az V. 
kerületi ellenzéki lakosság a Londoni-körúti 
Lajkó-féle vendéglőben szombaton este mind-
végig lelkes lefolyású, nagysikerű vacsorát 
remdezett- Lelkesen éltették a szövetkezett vá-
rosi balpártot- Az első beszédet 

dr. Pap Róbert 
mondotta: 

A törvényhatósági választásokkal kapcsola-
tos agitációnk során megjelenünk ebben a ke-
rületben. az ötödik választókerületben, meg-
jelentünk. de neim azért, mintha egy percig is 
airra gondolnánk, hogy itt szükség van az agi-
tációra, a meggyőződésre, a kapacitálasra- En-
nek a kerületnek a polgársága 

uiből és uiból• nem egyszer hitet 
tett már a szabaáelvii eszmék irán-

ti tántorithatlan hűségéről 

és a mi városunkkal szemben 'rzett nagy sze-
retetéről- Mi ide nem agitálni- hanem tiszte-
legni jöttünk e kerület érdemes polgársága 
előtt-

Nem áltathatjuk magunkat azzal — folytat-
ta —, hogy e városban mindenütt mi vagyunk 
többségben és ennek folytán eredménnyel vív-
hatnánk harcot mindenütt akár jobb, akár bal-
felé és különösen egyszerre mindkét irányban-
Pártunk azonban nemcsak az erőviszonyok 
mérlegelése alapján jutott arra az elhatározás-
ra, hogy nem kísérletezik az összes mandátu-
mok megszerzésével, hanem azon belátás alap-
ján, hogy a város ügyeinek intézésénél szava 
legyen c. mi vártunk tagjain kivül mináazok-
nak> akik az alkotómunkát kívánják szolgálni 
és akikben ehhez meg van e város iránti nagy 
szeretet mellett a kellő tudás és hozzáértés. 

Mi nemcsak érdemeink jutalmaként kérjük a 
város lakosságától, hogy mandátumaival to-
vábbra is felruházzon bennünket, hanem ezzel 
lehetővé tegye számunkra, hogy ugy, mint ed-
dig, ezután is 

bátran, mináen felsőbb hatalom-
tól függetlenül ha keü azzal 
szemben is. szolgálhassuk polgár-

társaink boláogulását-

Dr- Pap Róbert ezután ezeket mondotta: 
— Nem fogok Önök előtt a sajtó nagy hatal-

mára és amikor megfelelő kézben van, a toll 
üdvös hatalmára hivatkozni, azt azonban 
megállapíthatónak tartom, hogy 

a nagv nyilvánosságnak- a sajtó-
nak közremüköáése és ellenőr-
zése nélkül a bürokrácia legjobb 

igyekezete is meááő marad-

— A kettő közötti kontaktus pedig c<aV 
ugy érhető el. ha egymással közvetlen Van-
csolatba kerülnek- Ezért találiák Önök jelölt-

jeink között a helyi sajtó két kiváló képviselő-
jét: Pásztor Józsefet és Rácz Antalt-

— Pásztor Józsefet öt évvel ezelőtt ennek 
a kerületnek a polgársága határtalan lelkese-
áéssel választotta meg képviselőjévé- És ha 
arra gondolok, mennyit agitált» mennyit har-
colt szóval és Írásban, mennyit javalt és alko-
tott ez öt év alatt a város javáért, ugy kétség-
telennek tartom, hogv ha a törvény ezt meg-
engedné, ugy őt most egyhangúlag megválasz-
tanák- Rácz Antal nem tagja a mi pártunknak, 
ez talán meglepő az Önök részéről» mert az ő 
lapiából és írásaiból ezt valóban nem lehetn« 
megállapítani. De az elmúlt évtized legsöté-
tebb napjaiban is az ő lapiából mindemkor a 
szabadelvüség fénye világitott-

— A párt listáján indul Kertész József is — 
folytatta dr. Pap József —, aki ennek a kerü-
letnek érdemes és értékes iparos-vezetője-

Azzal végezte felszólalását, hogy a kerület 
volgársága ne engeáje magát senldtől félreve-
zetni, ne hallgassanak szirén-hangokra, ne indul-
janak lidércfények után,, ne cseréljék fel a biz-
tos jót a bizonytalan — rosszért- Beszéde vé-
gén a kerület polgárságára üritette poharát-

A nagy tetszéssel fogadott beiszéd után 

dr. Delire János 
emelkedett szólásra-

Beszédét azzal kezdte, hogy a harcos, ami-
kor a régi küzdőtérre lép. először a régi harc 
emlékeit és tanulságait akarja felidézni. Sehor 
nem találjuk a régi ellenfeleket- Hol a Nr.gy-
szegeá-párt a maga kétszázéves programjával 
és kéthetes életével, hol a Külvárosi párt a ma-
ga jelszóinflációjával, frázistöbbtermelésével s 
azzal a nyilt- egyenes és őszinte politikájával, 
amelyik a Nagykörúton kivül a meg nem alku-
vó ellenzékiség hangos viharait idézte fel s a 
Nagykörúton belül a megalkuvó kormánypár-
tiság csendes szellőjével cirógatta körűi a ha-
talom mindenkori birtokosait. 

— A régi harcosok közül — folytatta be-
szédét —. csak mi vagyunk már a küzdőté-
ren-

A hazug ietszavak zászlói össze-

Nem I Oe szeszes Italt se f§yon. 

Gyermeknek a legkevesebb mé« 

eeg is tul sok. A Kafhreine« 

tnalátakávé ésFranck kávépótlétó 

tápláló anyagok, ezt ¡gyákvQr,yJ« 

nek i.s nekij 


