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kaadó vállalatok vezető tisztviselői és munkások, 
vonják be ezen bizottságba a gazdasági tanácsno-
kot, a polgármestert és a bizottság állandó per-
manenciában legyen, állandó terveket dolgozzon 
ki arra, hogy hogyan lehessen ezt a súlyos pro-
blémát megoldani. Mert mélyen tisztelt Polgár-
társaim, ne ámítsuk magunkat azzal, hogy az in-
ségmunka ezt a problémát megoldja. Nemi Az in-
ségmunka, amely a munkanélküliek egyeseit po-
tom bérért sokszor képesítésükkel ellenkező, le-
alázó munkakörben foglalkoztatja, egy 

állandó figyelmeztető jel csak arra, 
hogy ez a probléma megoldva nincsen. 

— Meg kell, hogy emlékezzek ama hosszú évek 
óta kisértő tervről, 

Ssegednek fürdővárossá való kiépítéséről 

Ez a terv szép elgondolás. Ez a terv gazdasági 
fellendülést adna, azonhan komoly lépés annak 
megvalósítására nem történik. Nem elég, hogy ha 
a tavaszi hangulat hatása alatt minden májusban 
ezen tervet előveszik és az elsárgult levelek első 
hullásakor szeptemberben mindig ad acta teszik. 
Tessék ezzel a kérdéssel télen át is állandóan fog-
lalkozni. tessék ezt a szép terveit megvalósítani, 
inert mélyen tisztelt Polgártársaim, én is azt mon-
<om, hogy 

a magyar hazának, a népnek az tesz 
igazán jót, aki munkát, kenyeret ad. 

Ezzel tulajdonképen felszólalásomat már be is fe-
jeztem, azonban nem tudok ellenállni annak a 
váiynnk. hogy rá ne mutassak arra a támadásra, 
omely közvetett módon engemet is ért az Egységes 
párt titkára részéről, amikor azt a kijelentést 
tette, hogy a polgárságnak eUrulását jelenti, ha 
valaki szocialistákkal egy listán indul. Én a sze-
gedi. becsületes, igaz magyarérzésü szocialisták-
kal igenis elindultam egy listán, programomat, 
amely azt hiszem, a legtisztább magyar érzéseket 
fejezi ki. az előbb ecseteltem és midőn hozzáte-
szem még. hogy több. mint 20 családnak adok 
munkalehetőséget, s éppen ennek a polgárságnak 
egy hatalmas támnsEát és pillérét Jelentő sport-
ért annyit áldoztam, akkor tisztelt Polgártársaim, 
tv ennek a. polgári gondolatnak árulója nem va-
gyok. 

A beszédet hosszantartó lelkes taps fogadta, 
majd 

Lójer Dezső 
szólalt fel: 

— A X. választókerületben — mondotta — 
egyesülten állunk szemben a reakció két irányának 
jelöltjeivel. Vannak hivatalos jelöltek, ezek Kőr-
mendy Mátyás országgyűlési képviselő, aki súlyos 
aggodalmakat táplál a XII. kerületben, — ahol 
szintén jelölve van — jelölttársaival szemben. 
Ugyanis az öt év előtti választások alkalmával 
éppen jelölttársai voltak azok, akik neu^í több-
mint 80 szavazólapon törölték. Jelölttársaiban 
most is veszedelmesebb ellenfeleket lát, de szeren-
cséjére a XII. választókerületben a hivatalos je-
löltekkel szemben felállított pártonkívüli listán is 
hclvezést kapott, így ott megválasztása biztosított-
nak látszik. Mégis, hogy kudarc ne érje, a X. 
kerúlrlben is jelöltette magát és idehozta át vi-
téz Gárgyán 5 év előtti jelölttársát. Vitéz Gárgyán 
azonban nem nagy reményeket táplálhatott eb-
ben i kerületben és addig mesterkedett, mig 
visszakerült a XII. választókerületbe. 

— A másik jelölt — folytatta — dr. Ernyei 
István eredetileg a XI. választókerületben kapott 
jelöltséget, ahol tőle félt, Kiss Bálint jelölttársa 
és ezért került onnan a X. kerületbe. Mint az 
ajánlatok gyűjtésénél látom, igen ambiciózus fia-
talember, annyira, hogy személye mellé orvosi 
nnnöségén keresztül szeretné állítani a kerület 
választóit. Azt mondja, hogy a betegeket gyógyí-
totta. Nem tudom, miért külön érdem ez, hiszen 
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mint OTI-orvosnak ez kötelessége volt, azok a 
betegek pedig, akik nincsenek biztosítva az OTI-
nál, megfizettek a gyógyításért. 

Egész szokatlan, hogy valaki orvosi 
hivatását dllitja a politikai küzdelem 
szolgálatába, nem pedig politikai meg- • 

győződését, 

amiről tudjuk, hogy hitlerista frontharcos. Ne 
orvosi hivatására hivatkozzék tehát, hanem hit-
lerista frontharcos voltára és majd meglátjuk: Ró-
kus választói közül mennyi szavazat esik rá. Dr. 
Grassely Károly, mint frontharcos vajmi kevés 
szavazatra számithat. 

— A 4-ik jelölt Juhász János, aki a virilisek 
választásánál jutott vejével, Lőffler Györggyel 
mandátumhoz, ugylátszik, nincs megelégedve, ha 
famíliájából ketten fognak helyet foglalni a köz-
gyűlésben és csak 5 éven keresztül, mert azt hi-
szem, hogy még az 5 év letelte után is szállítani 
akar városi munkákhoz, — ezért 10 éves mandá-
tumot szeretne. Biztosra veszem, hogy ebben a 
számításában csalóáni fog, mert 

a kerület választóinak nagy többsé-
ge túlnőtt a politikai széthúzásokon. 

— Ezek volnának a hivatalos jelöltek. Az el-
kopott dr. Kormányos Benő vezérletével vannak, 
azonban félhivatalos jelöltek is. Helyesebben ön-
jelöltek félhivatalos minőségben, mert azt mond-
ják, hogy ők is az egyesült polgári pártokhoz 
(Nemzeti Egység pártja, Frontharcos párt) tar-
toznak. Igaz, hogy az agitáció során aszerint vál-
toztatja Kormányos Benő politikai hitvallását, 

ahogyan az a választó felfogásával egyezik. Ha 

ellenzéki a választó polgár, ő is ellenzéki Ha 
munkás, akkor munkáspárti. Ha egységes párti 
vagy frontharcos párti a választó, ő ís nyomban 
a Nemzeti Egység és Frontharcos-jelszavakat 
használja. Egyetlen célja, hogyan tudna szavaza-
tokat szerezni. Bennünket mindez nem lep meg, 
mert tudjuk, hogy politikai pályafutása is ilyen 
zűrzavaros volt. Azt hiszem, alig fognak akadni 
Rókuson választók, akik ilyen politikai mattal és 
ilyen agitációs módszerekkel meghagynák magu-
kat téveszteni. 

— Kötéllel fogott jelőlttársairól, Petákról, 
Tóthról, Bohatáról nincs mit mondanom, az is-
meretlenség homályából a választások idejére ki-
emelte Kormányos Benő őket és ha a választás 
véget ér, újra a feledés homályába fognak eltűnni. 

— Ilyen jelöltekkel állunk szemben mi, akik 
képviseljük a fejlődést, akikre nyugodtan rábíz-
hatják ennek a kerületnek dolgozói sorsukat, mert 
mindannyian telve vannak bátorsággal és harc-
készséggel az egész város dolgozóinak jobb jö-
vőjéért. 

A tetszéssel és éljenzéssel fogadott beszéd 
után 

Ernszt Sándor 
felszólalása zárta be a jólsíkerült vacsorát. Be-
szédében azt hangoztatta, hogy nem olyanokat 
kell megválasztani, kiknek egyedüli gondjuk a 
hatalom minél jobban való kiszolgálása, hanem 
olyanokat kell a közgyűlésbe küldeni, akik ha 
kell, a hatalommal szemben is képesek a dolgo-
zók érdekeit megvédeni. 

A gyűlés közönségének kívánságára M a r « 
k o v i c s Szilárd mégegyszer felszólalt és an-
nak a reményének adott kifejezést, hogy a 
balpárti lista győzedelmeskedni fog. 

Alsóvároson 
a balpárt a Vecsernyés-vendéglőben tartott lel-
kes hangulatu gyűlést szombaton este. A gyűlést 
Farkas István elnök nyitotta meg. Az első felszó-
laló 

dr. Adüer Dezső 
volt, aki foglalkozott azokkal az akadályokkal, 
amelyeket a hivatalos hatalom az ajánlásokkal 
próbált az ellenzéki pártok elé állítani. Ezeket az 
akadályokat a balpárt a választó polgárok len-
dületes, bátor fellépésével könnyen legyőzte. De 
ezzel még nem végezte el munkáját, az igazi küz-
delmet december 9-én kell megvívnia. A szövet-
kezett balpárt eddigi közgyűlési munkája olyan 
serkentőleg hatott' a tömegekre, hogy azok min-
den kerületi taktikázás dacára is egy emberként 
fogják szavazatukat a balpárti jelöltekre leadni. 
A szövetkezett balpárt tanúságát adta önzetlen 
munkakészségének, oly hatóereje kell, hogy legyen, 
hogy a mostani választási harcban a teljes győ-
zelme' meghozza. 

Utána . 

Horváth József 
a Somogyi-telepi viszonyokat ismertette és fel-
hívta a körzet választóit, hogy a balpárt jelölt-
jeit támogassák. Utána 

Olefnyik Józset 
a XVII. körzet listavezetője nagyhatású beszéd-
ben fejtette ki Alsóváros bajait és elmaradottsá-
gát; s-embeállftotta a balpárt jelöltjeit az ellen-
lista jelöltjeivel. Utána 

dr. VaFenl?ny Aqosíon 
összefoglaló beszéd keretében 'bemutatta a XV. 
XVI. és XVII. körzet ielöltieit. mint olyan füg-

getlen harcosokat, akikre nyugodt lelkiismerettel 
rábízhatja a három körzet a képviseletet. 

A jól sikerült gyűlés Farkas István elnök zá-
rószavaivai lelkes hangulatban ért véget. 

Újszegeden 
a szövetkezett városi balpárt szombat este 7 
órakor a Petró—Gyárfás-vendéglőben rendkívüli 
népgyűlést tartott. Az első felszólaló 

Láfer Dezső 

volt, aki kérte a választókat, hogy a választáson 
tartsunk ki jelöltjeik mellett, mert Lantos Béla 
és Bozvky József megválasztásával gerinces, mun-
kás és Újszegedet szerető férfiak kerülnek be a 
törvényhatóságba!. Hangoztatta, hogy azoknak » 

m r d e t m e n g 
December 3-án uj angöl, német, 
olasz és francia tanfolyamok nyílnak 

D e n e d t c M s k o l á t a n 
Dugonics-lér 11. Müller-palota. 

Vállalatunk 80 fiókja biztosítja a 
gyors és rendszeres tarulást. 
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