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mélyTöl feltör« Jajkiáltása, segélykérése te 
felvilágosításai iránt 

A. balpárt erre a levélre — folytatta Pász-
t o r — a következő rövid választ Tküldte: 

„Kedves Polgártársaink, megütközéssel és 
a belőlük érthetően feltörő elkeseredés elle-
nére szárnyaló örömmel olvastuk soraikat. 
Ennyi intelligencia s ennyi megértés s a pokol 
kapui sem fognak soha erőt venni a magyar 
iparosságon. Igazuk van. 

Az a 3500 iparos, akik a Horváth 
Mihály-neeában csinos székházzal 
ajándékozták meg Siegedet meg-
érdemli, hoiry a politikai pártok 
őket is észrevegyék, ne csak tit-

káraikat 

"Attól, hogy Gyuris titkár urat közélet! el-
foglaltsága fogja elvonni a titkári teendők 
gondos ellátásától, ne tartsanak. Legalább is 
a legközelebbi jövőben ne. A nyolcadik kerü-
leti Iparosság, amely mindenkor megértette a 
kor szilvát, bizonyára most is hivatása magas-
latán fogja teljesíteni kötelességét és 

gondolkodni fog róla, hogy a tit-
kár urat bokros kősélfti gondok és 
teendők el np vonják az ipartes-

tületi Íróasztaltól. 

Levelükből egy mindig mellőzött hatalmas 
társadalmi osztály érthető elkeseredése és 
független szókimondása áramlik a sorsukat 
meg nem értők és törekvéseiket nem méltány-
lók felé. A Balpárt meleg szeretettel öleli va-
lamennyiüket magához s tagjai a választási 
kötelék felbontása után is kedves kötelesség-
teljesítés gyanánt fogják mindig felkarolni 
minden Jogos érdeküket 

A harc, de a polgártárs! szolida-
ritás zászlajával is lohogtatnnk 
önök felé és Szeded minden Iparo-

sa és. egész dolgozó népe felé. 

Meleg testvéri üdvözlettel " 
Pásztor ezután újból a jelölésekkel foglalko-

zott, majd a városi lialpárt célkitűzéseit fejte-
gette és a következőkkel fejezte be felszólalá-
sát: 

— Egv magvar mágnás, gróf B á n f f y Dé-
nes, a XVIII-ik század derekán, tavasszal ha-
vat hozatott le az osztrák begyóriásokról és 
régigszóratla azon az uton, amelyen Mária 
Terézia szokott a városba bekocsikázni. Ami-
kor megkérdezték tőle, hogy miért teszi azt, 
nzt felelte, hogv azért, hogy a szépséges csá-
szárné szánkózhasson tavasszal is. 

— Mi a szivünk melegével és rajongásunk 
önfeláldozásával egyengetiök a rossz szegedi 
utakon a szegedi nép útját. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy a mi sziveink forrón összedob-
bnnnak és hogv meleg kézszoritásunk, amellyel 
a küzdelemre indulunk, kiérleli nem a mi ré-
szünkre. hanem eszménveink és azokon ke-
resztül a város egész népe javára a dicsőséges 
győzelmet. 

A nagy tapssal fogadott besréd után 

dr. Valenttny Áqoslon 

szólalt fel. Beszédében foglalkozott Kiss Bá-
linttal és megállapította, hogy Kiss Bálintnak 
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U! német tjyárfmánvu varrónőnek P 13?.— és 145—, ré^letre is. Naoy iavilóműhely. 

M i k u l á s r a 

Csokoládé Mikulás staniolos 6.5 cm —.04 
Csokoládé Mikulás staniolos 13 cm. —16 
Csokoládé Mikulás batvus 12 cm —.24 
Csokoládé Mikulás balvus 19 cm. —.48 
Csokoládé Mikulás batvus 27 cm. —.78 
Csokoládé Mikulás batvus 32 cm. —.98 
Csokoládé csizma dessritel 7.5 cm-es —.16 
Csokoládé csizma desserttel 9 cm —.16 
Csokoládé ráncos csizma, töltve 10 cm. —48 
Csokoládő ráncos csizma, töltve 15 cm. —.88 
Csokoládé huszár csizma töltve 24 cm. —.98 
Csokoládé hnha staniol ruhában 30 cm —.98 
Csokoládé női. vasjv férfi csizma töltve —78 
Csokoládé hollandi cipő töltve —.98 
Csokoládé ko«ár desserttel töltve —.98 
1 doboz „Párisi" Mikulás dessert —.48 
Krampusz Mikulás csomaggal 

—.98, —48. -.24 
1 doboz Blto fél kg-os piros staniolos 

szalon cukor —-98 
Egvnegved l<g méz. v. erős. v. sava-

nvu cukorka —.43 
10 dkg krém, v. rumpraliné —24 

PfiBISl VJGY Í R U H Ú R í . 
S7.CQED, CSCKONICS és KISS UCCA SAROK 

már az megpecsételte a sorsát hogy az egysé-
gespárt jelöltjeként jelentkezett. A kerület 
többi jelöltjeinek — mert ebben a kerületben 
négy lista fut —, az az egyetlen érvük szemé-
lyük mellett, hogy ők itt laknak és ismerik a 
városrészt. Aki csak ennyi érvet tud maga 
mellett felhozni és nem lát magasabb célt, az 
nem lehet hivatott arra, bogv a mai idők szel-
leme mellett városi képviselő legyen. (Taps.) 

Lé?er Dezső 
arról beszélt, hogv ez a XI.-ik kerület a leg-
gazdagabb a városban — jelöltek tekinteté-
ben. Részletesen foglalkozott az egyes jelöltek-
kel és megállapította, hogy a több akadály több 

erőt vált ki a választókból és ez az erő a győ, 
zelmet fogja jelenteni. 

O'einyik József 
felszólalásóban elmondotta, hogy az ellenzéK 
a közgyűlésben óriási munkát végzett a kö-
zöny, a nemtörődömség ellen és ezek a közö-< 
nyösek, nemtörődömemberek. még el mernek 
jönni most — mandátumot kérni! 

— Mi nem ígérünk semmit — mondotta —* 
de mindent meg fogunk lenni a város, a városi 
lakossága érdekében. Remélem, hogy sikerül 
dr. Valentinv személvében ujabb küzdőtársai 
kapnia a közgyűlésben az ellenzéknek. 

Lelkes tapssál fejeződött be a jól sikerűi* 
gyűlés. 

H O S A R C I P O * TEVESZŐR HÁZICIPÖ 
GRÁCIA cipőüzlet 
Férfi-, n ő 1 és g y e r m e k c i p ő k naqy vá l asz tékban 

Pénteken befejeződtek az ajánlások 
Az ellenzék nagy sikerét hozta a választás első része 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
teken este befejződött a választási menet első 
része, lezárták az ajánlási iveket. Az ajánlá-
sok nagy sikert hoztak az ellenzéki listák ré-
szére. , 

Az egyes kerületekben az a jánlások a kö-
vetkezőképen zárultak: 

I. kerület: balpárt 160, hivatalos lista 198; 
III. kerület: 180 (280), IV. kerület: 107 (183), 
V. kerület: 203, VI. kerület: 90 (120), VII. ke-
rület: hivatalos 133, másik egységespárti 165, 
VIII. kerület: 150 (152), IX. kerület: 150, X. 
kerület; 146 (240), XI. kerület: 98. (Szenesi 100, 
Kiss B. 108, Cserép 82). XII. kerület független 
polgárok (Cserzy, Körmendy, Tömörkény, 
Lantos): 221 (800), XIII. kerület: 150 C166), 
XV. kerület: 115 (156), XVI. kerület: hivata-
los 58. másik egységes 112, XVII. kerület: 
260 (360). 

Nyilatkozat. 
A ..Szegedi Uj Nemzedék" f. é. november 

30-i számában „Választási mozaik" címmel 

megjelent közleménynek azzal a tartalmával 
szemben, amely szerint a Szegedi Szabadelvű 
Párt egyfelől a Nemzeti Egység Pártjával, 
másfelőí — mint Egyesült Balpárt — a szo* 
cialístákkal paktál, — indíttatva érezzük ma-« 
gunkat annaK kijelentésére, hogy ez a beálli-4 
tás semmi alappal nem bir. 

A Szabadelvű Párt híven és szorosan vA 
Egyesült Polgári Pártok megállapodásához 
tartja magát; az Egyesült Balpárttal semmifé-i 
le vonatkozásban nem áll, a szocialistákkal 
semmi néven nevezendő megállapodásra, semt 
közvetlenül, sem közvetve nem lépett Egyes 
szabadelvű pártállásunak ismert személyeké 
nek a balpárti listákon való szereplése ép oly 
kevéssé hozható kapcsolatba a Szabadelvű 
Párt ténykedésével, m inti hogv egységpártiak 
neve is olvasható az ellenlistákon anélkül, 
hogy ebből a pártot érintő hasonló következte-
tést vonhatna le. 

A Szegedi Szabadelvű Párt elnöksége^ 

S c h u s c h n v r f q beszéde 
parlament első ülésén 

Bécs, november 30. Az uj osztrák rendi szövetségi 
gyűlés pénteken délelőtt tartotta alakuló ülését. Az 
ülést Hoyos Budolf. az államtanács elnöke nyitotta 
meg. Hálás szavakkal emlékezett meg Dollfuss 
kancellárról, aki ar uj állami alkotmány megterem-
tője volt. Felszólította az uj törvényhozókat, hogy az 
uj idők szellemében és Ausztria megújításának je-
gyében végezzék feladatukat. 

Ezután Schuschnigg kancellár emelkedett szó-
lásra. A kancellár hangoztatta, hogy az uj törvény-
hozó testületek alaptétele az kell, hogy legyen, 
hogy polltjkai erők játékait mellőzzék és az idők 
követelményeinek megfelelően gyors és készséges 
szellemében dolgozzanak. A külpolitikára rátérve, a 
kancellár kijelentette, hogy Ausztria békében és 
barátságban akar élni valamennyi állammal. 

— Mi — mondotta a kancellár — nem keresünk 
viszályt és arra törekszünk, hogy nyugodtan él-
hessünk. Különös nyomatékkal hangoztatta, hogy 
Ausztria német és német is marad. A kamcellár ez-
után behatóan foglalkozott az ország fontos kérdé-
seivel. 

— Fontos — mondotta —, hogy Ausztriának meg-
legyen a szükségei felszereltsége ahhoz, hogy védel-
mét biztosítsa. Ebből a célból szükség van arra, 
hogy a rendőrséget és a csendőrségei megerősítse. A 
kormány kultúrpolitikájáról a kancellár ezeket mon-
dotta: 

— A keresztény állam mellett tettünk hitvallást és 
ezért minden körülmények között mindent el kell 

követnünk, hogy ezt a határozatot a valóságba dH* 
ültessük. 

A beszédét a kancellár azzal fejezte be, hogy ab 
kormány rendületlenül hü marad Ausztriához. 

— Az Egyesült Polgári Pártok összejövetelei. 
Ma, szombaton este 8 órakor az Egyesült Pol-
gári Pártok rókusi kerülete a Pacsírta-uccai 
Ágoston-vendéglőben vacsorával egybekötött 
gyűlést tart. — Szombaton délután 6 órakor az 
uj szegedi kerület a Balfasorban levő Bata-i 
vendéglőben pártgyülést tart, felszólalnak: v. 
dr. Shvoy Kálmán, dr. Tóth Imre, dr. Széché-
nyi István és dr. Hunyadi János. — Vasárnap 
délelőtt 11 órakor a XIV., XV., XVI. és XVIL 
kerületek az alsóvárosi kultúrházban együttes 
pártgyülése. Felszólalnak v dr. Shvoy Kál-» 
mán, dr. Széchényi István, dr. Vinkler Ele-» 
mér és Deák János. — Vasárnap délután 6 óra-i 
kor a IX. kerület a Felsőtiszapart 27. alatti! 
Révész-vendéglőben tart pártgyülést. Felszól 
lalnak v. dr. Shvoy Kálmán, dr. Széchényi Ist-i 
ván. Csohanov Dániel és Gábor Gvörgv. 

«<*X i i t i ^ 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Idő jóslat: Kevés felhőzet reggel 
ködképződés, éjjel erősebb fagy. A nap-
pali hőmérséklet főleg nyugaton kissé 
csökken. 


