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p*pcknak, akik a hivatalos listán vannak jelölve, 
* lelkek gyógyításánál kellent maradniok, nem 
pedig a hivőket kettéválasztani. 

Laníos Béla 
felszólalását a megjelentek nagy lelkesedéssel hall-
gatták. Foglalkozott Újszeged elhanyagolt álla-
potával és azzal, hogy e városrészt mostani elha-
nyagoltságából ki kell emelni. Rámutatott arra a 
munkásságra, amelyet Újszeged érdekében 25 
éven át kifejtett. Kijelentette, hogy a győzelem 
bekövetkezésével fanatikus szeretettel dolgozik a 
«árosrész érdekében. 

Bozóky József 
felszólalásában hitet tett Újszeged előretörése mel-
lett. Mint becsületes, igazlelkü munkásember nem 
szóval, hanem munkával, tettel fizet a polgár-
ság bizalmáért. A gyűlés igazolta azt, hogy a ke-
rület Lantos Rélát és Bozóky Józsefet városi kép-
viselőnek nagy többséggel meg fogja választani. 

Egységespárti gyűlés 
Rókuson 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az egye-
sült polgári pártok szombaton este a Pacsirta-uc-
cai Ágoston-vendéglőben pártvacsorát rendezett. 

Az első beszédet Körmendy Mátyás mondotta, 
majd vitéz dr. Shvoy Kálmán ny. altábornagy 
emelkedett szólásra. 

— A választási küzdelemtő1 már csak egy hét 
•^a hátra — mondotta —, azt hiszem, a vélemé-
nyek már vér'—c-n kialakultak és igy felesleges 
a sok beszéd. Hiszi, hogy a választó után is al-
kalmat talál a polgárság a találkozásra. Reméli, 
hogy a választás után is fennmarad az egyes vá-
rosrészek között a kapcsolat. Ezután a választási 
küzdelem technikai alapelveit ismertette. De -fon-
tos, hogy sértetlen szavazólappal szavazzanak a 
választók. 

— Ez a mostani választás — mondotta c—tán 
nem egyszerű törvényhatósági választás, ha-

nem bizalmi nyilatkozat a kormány iránt, amely 
gerincesen kiállt, hogy védje az ország igazát. 
Reméli, hogy a rókusi polgárságot nem ingatják 
meg a baloldal szónoklatai. 

Ezután dr. Vinklcr Elemér beszélt. A Kossuth 
La j-s-sugárut szimbóluma az egységnek — mon-
dotta —, mert templom, iskola, gyár és műhely 
van rajta. Építőmunkát kell végezni, a városnak 
épitő munkásra és nem „romboló szellemekre" 
van szüksége. , 

Dr. Szivessy Lehel azzal kezdte beszédét, hogy 
az igazi szegedi polgár ismeri a polgári köteles-
ségteljesítés parancsát A város törvényhatósága 
igen súlyos föladatok előtt áll. Le kell rombolni a 
fejlődést megakadályozó terheket. A szegedi 
polgár minden időben megtette kötelességét és re-
méli, hogy most is megteszi. 

Dr. Széchenyi István kijelentette, hogy . az 
egvségespárt programja Gömbös Gyula program-
ja, amely — nem azonos Kéthly Anna program-
jával. Ezután azt mopdotta, elismeri, hogy Lájer 
Dezső becsületes, jószándéku ember, de naiv és 
hiszékeny. 

Dr. Hajnal István a Gömbös-kormány politiká-
jára ürítette poharát, majd dr. Hunyadi-Vass Ger-
gely szólalt föl és sajnálattal állapitottta meg, hogy 
Rókuson nem egységes a polgári front. Nem 
adja föl a reményt, hogy az egységet az utolsó 
pillanatban is helyre lehet állítani. 

Dr. Grassely Károly, dr. T'rnyey István, 
Schwann János, vitéz dr. Gdrgyán Imre, Kiss 
Bálint, Szeitz Ferenc és Peták Ferenc szólalt föl. 

Körmendy Mátyás nyilatkozata 
A rókusi XII. választókerületben is — minit is-

meretes —, az ellenzék számára nagy sikerrel zá-
ródott az ajánlások aláírása. A független polgá-
rok listájáról —, amelynek jelöltjei: dr. Cserzy 
Mihály, Körmendy Mátyás, Lantos Béla és Tö-
mörkény László — a pénteki egységespárti gyű-
léssel kapcsolatban olyan közlemények jelentek 
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meg, amelyek nem feleltek meg a tényeknek. A 
lista már az ajánlásoknál nagy sikert aratott Az 
ügyben most K ö r m e n d y Mátyás a következő 
nyilatkozatot tette: 

— Nem mondottam a pénteki gyűlésen azit, hogy 
„annak dacára, hogy a minden áron érvényesülni 
akaró, de érvényesülni nem tudó ellenzéki lista 
jelöltjei közé felvettek, csakis a hivatalos listán 
leadott szavazatokat tekintem magamra elfogad-
hatónak". Nem tettem olyan kijelentést sem, hogy 
az ellenzék ezen ajánlását nem vállalom el és a 
jelölést sem vagyok hajlandó elfogadni, mert be-
csületem nem engedi meg, hogy a balpárti szociál-

demokraták által támogatott ellenzéki listára fel-
vegyenek. Ezzel szemben azt mondottam a gyűlé-
sen, hogy én tiltakoztam nevemnek a másik lis-
tára való felvétele ellen. Amikor azonban tilta-
kozásom dacára is — arra való hivatkozással, 
hogy nekik ezt senki meg nem tilthatja — a listá-
jukra felvesznek, ezt kötelességszerűen Shvoy 
Kálmán őexcellenciájának jelentettem, aki azt 
hallgatólag tudomásul vette Hogy a mindkét he-
lyen történt jelöltetésem a polgárság minden ré-
tegének tetszésével találkozott, bizonyítja az, hogy 
az egyik listát 300. a rrá^ikat több mint 200 pol-
gár ajánlotta. 
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Gyilkos merényletet köveitek el Moszkvában 
Sztálin bizalmasa ellen 

Moszkva, december 1. Szombaton délután egy 
terrorista agyonlőtte Kirov Szergejt, a lenin-
grádi pártszervezet titkárát. Kirov tagja volt a 
kommunista központi bizottság politikai iro-
dájának és a szovjet-orosz állam végrehajtó 
bizottságának. Stalin bizalmasa volt. 

A gyilkosságot a Smolin-palota előtt követ-
ték el, ahol most a pártszervezet székel. A gyil-
kost rövid harc után elfogták, megtalálták ná-
la a revolvert és több töltényt. A GPU hivatal-
nokai letartóztatták a merénylőt. 
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A Loránffv Z«uz«áns» Eívesület karácsonyi 
kiál'itása. A Lorántfy Zsuz^ána Egyesület az 
idén rendezte meg nyolcadik karácsonyi vásá-
rát. Az egvesület szorgalmas és ötletes hölgy-
tagiai dr. S z é k i Tihorné és B a k ó Lászlóné 
vezetésével szinte minden karácsonytól kará-
csonyig dolgoznak a művészi színvonalú kiál-
lítás anyagának megteremtésén. A kiállításnak 
— vasárnan délben lesz a hivatalos megnyitá-
sa — szombaton este volt a saitóbemutatóia a 
református palota nagv tanácskozó termében. 
A terem falait gazdagon boritiák a szebbnél-
szebb kézimunkák, a házilag szőtt és kidolgo-
zott zsurkészletek. a matyó, sárközi, bucsáni 
hímzések és köztük — formában."színben, rm'z-
han egvaránt uj keszthelvi vázák és tálak. 
Feltűnést keltenek a kiállítás szines és pomnás 

anyagában T h u r z ó Sándor makói tanító 
csipkéi. Az egyesület a Délmagyarország egyik 
közleménye alapján figyelt fel Thurzó Sándor 
csipkemüvészetére és a makói tanítót felkérte 
arra. hogy az egvesület tagjai számára rendez-
zen csipkekészitési tanfolyamot. A vásár jöve-
delme jótékoiiycélt szolgál. 
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