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szágos politikáról nem szabad beszélni. 
Érnst Sándor ezután arról beszélt, hogy a 

rendszer ellen a dolgozóknak és a kispolgárok-
nak fel kell venni a küzdelmet. A külváros ma 
éppen olyan elhanyagolt, mint volt 1929-ben. 
Most látni, hogy mit mulasztott a „külvárosi 
párt", amely öt év előtt mindent megígért. Ha 
mindezeket mérlegeljük, azt hisziem, nem lesz 
nehéz az Ítélet meghozatala. 

X nagy tapssal kisért felszólalás után 

Olejnyik József 

fiwSBfift. BcvBBctSbcti a varos iy35. évi költség-
vetésével foglalkozott és adatokkal igazolta, 
hogy a jövő évi költségelőirányzat egyáltalán 
nem honorálja a szociálpolitikái igényeket. 

«— Mulatságos az is, — folytatta —, hogy 
csak 20.000 pengő áll rendelkezésre a jövő év-
ben az ntburkolatok fenntartására. Ez a leghi-
básabb takarékoskodás, mert hiszen — mint 
maga a mérnökség vezetője is megállapította 
—. sokszorosan többe fog majd kerülni az el-
hanyagolt uccaburkolatok kijavítása, mintha 
rendszeresen, évenkint javítanák azokat. Szép 
a Széchenyí-tér és a Dóm-tér is, büszkék va. 
gyünk rá, de azt tartjuk, hogy elhibázták a 
sorrendet, mert előbb gondolni kellett volna a 
tfidővész szörnyű pusztításának megakadályo-
zásáról. Hivatalos megállapítás szerint 

Szeged belterületén 18.800 lakásból 
több, mint 3000 nedves, egészségte-

len, 

Szeged 20.000 lakóházából csupán 6232 van 
téglaalapra építve, 9033 pedig — válvog- és 
vertfalu. Levegős, napfényes munkáslakások 
kellenének Szegeden és azért vagvunk benn a 
város parlamentiében, hogv odadörögíflk «zün. 
•elenül: ezek a lehetetlen állapotok tovább 
nem tarthatók fenn. (Lelkes taps.) 

Olejnyik József további beszédében a válasz-
tásokkal foglalkozott és a megjelentek fisvei-
mét a szövetkezett városi baloárt jelöltieire 
hívta fel. A gvfilésen résztvevők sokáig és lel-
kesen tüntettek az ellenzék küzdelme mellett. 
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v í r o ü i mmii 
\la délután fél 4 órakor mérsékelt helyárakkal 

Egy g ö r b e é f s z a k r 
operetlujdonság. 

Ma este 8 órakor 

Őnagysága nem haífandé 
Harmath Imre operettujdonsága 

23-án. pékeken előadási főpróba 

24-én, szombaton díszbemutató előadás 

Szép o fiiéi 
\ II. felvonást LEHÁR FERENC személyesen 
vezényli. Világvárosi kiállítás' 

S z ű c s L á s z l ó _ 
vendégfelléptével. 

| Jegyekről ajánlatos előre gondolkodni. ' | 

Sokan nem tudlak még 
hogy Deák Ferenc ucca 25a szám alatt modern 

imi divatszalon nyilt men. 
Eredeti külföldi modell rajzok után készült sik-
kes ruhái elsőrendű szakmunkával és mérsékelt 
fazon árai máris kiérdemelte a hölgyközönség el-
ismerését. NE FELEDJE EL! mérték után saját 
alakjára készült kosztümje, köpenye akkor ele-
gáns, ha férfi kéz késziti. Keresse bizalommal a 

€1 % I f 1* sxalont. céPl ÖRHACWl 
ms • ts (Góllcs) SÁNDOR \EJE 
f . Heich Erzsi cég volt 9 évig első önálló elő-
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Bonyodalmak és uj jelölések 
a törvényhatósági választások 

előtt 
(A Délrrmgyarország munkatársától.) A város-

atya jelölések — mint mindig — most sem ta-
lálkoztak osztatlan helyesléssel a választók, illetve 
az érdekeltek körében. Egyre-másra történnek 
kísérletek a jelölések megváltoztatásának kivere-
kedésére. Szombaton a XII. kerület küldöttségét 
vezette Bárányi Tibor főispán elé Körmendy Má-
tyás országgyűlési képviselő. A küldöttség be-
jelentette, hogy az egységes párt XII. kerületi 
jelöltlistájával a választók nincsenek megeléged-
ve, azt nem hajlandók támogatni és ha a jelölé-
seket nem változtatja meg a pártvezetőség, bár 
hűséges egységespártiak, arra a listára még sem 
szavaznak. 

A főispán a küldöttségnek adott válaszában 
kijelentette, hogy a választási küzdelmet és a 
pártéletet is csak alkotmányos formák között 
képzelheti el. A jelöléseket az egységes pártnak 
arra hivatott szerve végezte el és csak ez a szerv 
változtathat a jelöltek listáján. A XII. kerület 
kormánypárti választóit a párlhüség és a párt-
fegyelem kötelezi arra, hogy a pártvezetőség ál-
tal összeállitott listát támogassák akkor is, ha 
a párt vezetőség nem teljesili kívánságukat, ak-
kor is, ha kívánságuk szerint megváltoztatja a 
névsort. 

A küldöttség kívánsága szombaton délután 

a jelölőbizottság 

elé került és ugy látszik, a bízottság honorálta 
a kívánságot, mert 

megváltoztatta a jelöléseket. 

Az uj határozat szerint a XII. kerület hivatalos 
kormánypárti jelöltjei vitéz Gárgyán Imre, Kör-
mendy Mátyás, Schwann János és Szeilz Fe-
renc. De megváltoztatta az intézőbizottság a X. 
és a XI. kerület jelöltlistáját is. Az uj lista a 
X. kerületben dr. Ernyey István, dr. Grasselly 
Károly, Juhász János és Körmendy Mátyás, a 
XI. kerületben pedig: Kiss Bálint és Peták Fe-
renc. 

Érdekes bonyodalmak 

keletkeztek, mint értesülünk, Petrik Vntal sze-
mélye körül is. Petriket a kormánypárt két ke-
rületében is jelölte eredetileg, a XÍV-ben és a 
XVII-ben, de később a XIV. kerület jelöltlistá-
járól törölték nevét, helyette dr. Ticliy \nta» 
vasúti üzletigazgatót iktatták a jelöltek közé. 
Petrik ebben súlyos mellőzést látott, levelet i> 
tézett a pártvezetőséghez és bejelentette, hojv 
a XVII. kerületi himtalos jelöltségről is lemon". 
így ebben a pillanatban az a helyzet, hogy P < 
rik neve nem szerepel a párt jelöltjei között. 
Ugy hírlik, hogy Petrik a XII. kerületben külön 
listával akar indulni. 

A virilista felőliek 
Szombaton került nyilvánosságra az egységes 

párt és a liberális párt megegyezéses virilista 
jelöltjeinek listája, amelyen 72 rendes 06 
póttag neve szerepel. 

A rendes tagsági helyekre 

a következőket jelölték : 
Dr. Csányi Mátyás, dr. Gróf Árpád. Wagner 

Ferenc, dr. Kováts József Pick Jenő, Wolf Mik-
sa, dr Singer István, dr. Szivessy Lehel, dr Tu-
róczy Mihály, Varga Mihály, dr Grüner István, 
v. Gál József, dr. Tóth Jenő, Bruckner Ede, dr. 
v. Mária földy Márton, dr. Kertész Béla, Ábrahám 

Ferenc. Faragó Lajos, Erdélyi Andr$s, YJppal 
Imre. dr. Glattfelder Gyula, Adler Rezső, Korányi 
Jenő, Temesváry József, Salgó Péter, Moldván 
Lajos, Föffler György, Curry Richárd, dr. Schultz 
Károly, Kolthay Alajos, dr. Vinkler Elemér, 
Grosz Marcell, dr. Dobay Gyula, Gál Ferenc, dr. 
Biedl Samu dr. Széchényi István, dr. Eisner Ma-
nó, dr. Vadász János. Wolf Endre, dr. Pártos Er-
nő, dr. Landesbcrg Jenő, dr. Csikós Nagy József, 
Báló István, Zsemberi Károly, íd. Gárgyán. Imre, 
dr Gerle Imre. Reitzer Miklós, dr. Bereozk Péter, 
Borbély .Tó»sef Szentkuti (Schaffer) Viktor, .Tn-
hász János. Mav Gyula, dr. Sőreghv Mátyás, dr. 
Tojiolli Sándor KelleT Mihály, Sebestyén József, 
Farkas János, Dobó Imre. dr. Széli Gyula, . Mim-
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KézImunkaboUban, Szened, Kárász ucca 3. sz. 
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