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VILÁGHÍRES 
M f l G Y U R M Ű V É S Z E K 

képeiből rendez képkiállitást ||a S Z a alatti üzletében. 

E D C I I I I I u y M l i r t A ™ " " " " " " " " " - — • • Decemberhónap-
r K E I P S H n n r i l l W M b a n mélyen leszállított árak. Kedvező részlet-

miikereskedő fizetési feltételek. Nagy képkeretező mii hely. 

a mi tetterős munkásságunkra elengedhetetlen 
szükség® van. (Hosszan tartó lelkes taps.) 

L6jer Dezső 

szólalt fel ezután és azt fejtegette, hogy a ha-
talmon lévő párt jelöltjeinek beszédeiben telje-
sen elsikkadt az utóbbi időben a várospolitika, 
ehelyett a bdpárt jelöltjeinek személyével fog-
lalkoztak. 

— Program helyett — mondotta — azzal vá-
dolják meg a jelölteket, akik velünk indultak 
« küzdelembe, hogy >a polgári gondolat árulói«. 
Hozzá vagyunk mi ehez szokva. Mi a nemzetkőzi 
összeköttetéseinkkel arra törekszünk, hogy 

megakadályozzunk egy ujabb borzal-
mas világháborút, megakadályozzuk a 
telies lerongyolódást, az elpusztulást. 

Mi nem vádaskodtunk a választási küzdelem 
«lati, hanem várospolitikai problémákkal foglal-
koztunk és minden alkalommal rámutattunk azok-
ra az orvosszerekre, amelyek alkalmasak volná-
nak arra, hogy a polgárság helyzetét jobbá te-
gyék. 

— Az ötödik kerületi küzdelembe — folytatta 
ezután Iájer — nem akartunk mi beleszólni, de 
nz a tiklika, amit ott felhasználnak, ugylátszik, 
már- a 8-ik kerületbe is eljutott. Pásztor József 
a liberális politikának azt az irányát képviseli, 
amely o mai időknek a legjobban megfelel. Szí-
vesen megyünk vele egyulon a választási küzde-
hmbe, mert tudjuk, hogy 

sz a szövetkezés becsületes. 

Most azt látjuk, hogy ismeretlen egyének a Felső-
város 8-ik kerületéi» is eljuttattak "egy röpiratot, 
amely Pásztor Józsefet támadja. Tisztában va-
gyunk, hogy ennél a röpiratnál | 

nemcsak egy kéz, hanem mögötte egy 
komplott működik és a cél, hogy az 

egész baloldali szövetkezést lámadia. 

— Nekünk nem diktálnak felülről — mon-
dotta végül —, nekünk teljes önrendelkezési jo-
gunk van. A szociáldemokrata pártnak régóta ki-
dolgozott programja van, a programban le van 
fektetve, hogy miként kell cselekednie a válasz-
tási eljárás során. (Nagy taps.) 

Altalános figyelem közben ezután 

Pásztor József 

mondott beszédet. Azzal kezdte felszólalását, 
hogy a választási harc lezajlása előtt ma utói-
iára van együtt a válaszlókkal és ez kissé el-
fogulná és ünnepélyessé teszi számára a pilla-
nalol. 

— Ünnepélyessé teszi különösen azért —• 
mondotta —, mert harcos társaim közül töb-
ben voltak olyan figyelmesek és 

megemlékeztek azokról az üldözé-
sekről, amelyekben hetek óta van 
részem azért, mert soha meg nem 
félemlítve és soha meg nem tánto-
rítva hordtam a zászlót, hirdettem 
az eszméhez való tántoríthatatlan 

ragaszkodást. 

— A támadásokkal szemben általánosságban 
S h y l o c k r a hivatkozom és vele mondom 
„ám üldözzenek, az én felekezetem öröksége a 
béketűrés!" 

Ezután igv folytatta beszédét: 
— Én nem haragszom Meskó Zoltán tábor-

nok-orvosra, nekem jobban esfk, ha támad, 
mintha tapsol, mert a közgyűlésen a legutóbbi 
felszólalásomkor is ő tapsolt a leglelkesebben, 
A szomszédomban ül és sokszor hallottam 
a lelkesedéseit. Most kiállt és egyik mondatá-
val dicsért, a másik mondatóval gáncsolt. Ha 
csak támadóit volna, én most kenyérrel dob-
nám vissza, de arra a kijelentésére, hogv „mi-
lyen nagy bátorság volt Pásztor Józseftől a 
nyíltságnak olyan hangján beszélni, ahogy ő 
beszélt", eü 8 válaszom: 

— ő tábornok és keresztény és én zsidó va-
gyok és csak ujságiró. Hát kinek kell nagyobb 
bátorság!? Volt a nemzeti egység pártjának hét-
fői vacsoráján egy felszólaló, aki azt kifogá-
solta, hogy én a leüléseken adomákat és tör-
ténelmi példázatokat mondtam el. ízlés dolga. 
Van, aki Zsirkay Jánost idézi és van, aki a ma-
gyar nemzeti szellem legdicsőbb képviselőinek 
emlékét és munkáit őrzi lelkében, J ó k a i h o z 
megy vissza, M i k s z á t h Kálmánt és P u l -
s z k y Ferencet idézi és G á r d o n y i egri sir. 
jából hozza el az örökkévaló költészet legdi-
csőbb alkotásait. 

— Azt is mondták azon a gyűlésen, hogy a 
szociális érzést nem lehet kisajátítani. Az ál-

hazafiságot ki lehet és mi ki is engedjük sajá-
títani szónoki célokra. A szociális munkát 
azonban nemhogy nem akarjuk kisajátítani, 
hanem 

nagyon örülnénk, ha mélyreható, 

felekezeti és társadalmi különb, 

ségre való tekintet nélkül, minden« 

kit felemelni akaró szociális 

munkában találkozhatnánk. 

Adják meg a lehetőségét annak, hogy megte-
remtsük egyszer és mindenkorra a békés pol-
gári együttmunkálkodás kereteit. 

99 Az igazság vasárnap feltámad" 

Az ötödik kerületi választás dolgával foglal-
kozott ezután röviden Pásztor József nagy fi-

Íyelem közben és többször tapsokkal megsza-
itva: 
— Nem hivalkodásból, hanem gerincesség-

ből kijelentem, amit megmondtam a liberális 
pártban is, hogv van erkölcsi erőm ahhoz, hogy 
kimaradjak a közgyűlésből, de arra nincs er-
kölcsi erőm, hogv bolondltsam egy város, vagy 
egy kerület válnsztóit. Meskó tá1»ornok-orvos ur 
két nappal ezelőtt azt mondta, hogv a soha nem 
személveskedő, de közügyekért fáradhatatla-
nul publicitálkodó Délmagvarországot a terror 
szelleme hatia át. Ezt most mondja a tábornok 
ur. amikor bizonyára jól tudja, hogy 

három hónap óta egy újság semmi 
másért nem ielenik meg, csak az-
ért, hogv a tisztességes sajtóorgá-
numokban soha nem ismert mó-

don személyeskedjen ellenem. 

S n tábornok ur nem ezt az uiságot kifogasol-
ta, hanem — a Délmagvarországot. A reklám-
ért hálás vagyok és csak azért tettem itt szó-
vá, hogy kijelentsem: 

ismer iiík a közreműködő össze;, 
Úgynevezett erőket és megüzen iem 
a sötétbenbujkálóknak. hogv elkö-
vetkezik az ő megszámoftatásuk 

ide je i s . . . 

Dr. Pap Róbert felszólalására is utalt Pász-
tor József beszédében. Elmondta, hogy amikor 
beszédéről másnap értesült, telefonon felhivta 
és magyarázatképen a következő kijelentéseket 
kapta tőle: 

„A lapok részint elfordítva és részint tenden-
ciózusan kiragadva egyes részeket, ad Iák visz-
sza a beszédet. Elmondtam a beszédemben, 
amit elhallgattak az újságok, hogv a libe-
rális párt fenntartja teljes különállását, mint 
szövetséges párt vesz részt az Egyesült Polgári 
Pártban. Ez a szövetség a választás után fel-
bomlik és a liberális párt megv tovább az ut-
ján, amely a népjogokért és a népjólétért való 
küzdelmet jelenti." 

Pásztor ezután így folvtatta beszédét: 
— Azoknál az emelkedett elveknél fogva, 

amelyeket vallunk, szükségesnek tartottam, 
hogv minden tekintetben hűséges beállilásban 
álljon a liberális párt szerepe a város közön-
sége előtt. A választási epilógust, mint a Szö-
vetkezett Városi Balpárt tagja, kétszer mond-

tam el. öt évvel ezelőtt és ma is. ügy érzem 
magam, mintahogy jó katolikus érzi magát » 
nagyhéten: 

Az igazság, amelyet a latrok a sir-
9a akartak ásni, vasárnap feltá-

mad. (Lelkes taps.) 

— Ugy érzem, hogv az a munka, melyet • 
választópolgárok bizalmából végeztünk a köz-
gyűlésen és amelyet a mai napig a választási 
előkészületekkel kapcsolatban fejtettünk ki, 
meddő marad, ha nem sikerült az agitációt át-
plántálni a választók tömegeire. Kérünk min-
den barátunkat, tanítsanak, hirdessék az igét 
és agitál ianik a győzelemért. Én ma nem bú-
csúzom önöktől, hiszem, hogy a jövőben is vi-
szontlát iuk egymást ott. ahol a becsületes m m . 
kn elvégzésére Igaz férfiakra és megtántorltha. 
tatlan erőre, lelkesedéire van szükség. (LellceS-
hosszantartó taps és éljenzés.) 

Dr. Kerscli Ferenc 

ezután arról beszélt, hogy azokkal a támaflások!-
kal, amelyeket egyik lap kezdett Pásztor József 
ellen, a szövetkezett városi balpárt egységét akar-
ják egyesek megbontani. A városi balpárt tagjai, 
velük együtt — a kispolgárság és a munkásság, 
mint egy ember áll Pásztor József mögött. 

A támadások rsafc arra valók, hogy 
az összetartozandóságot még szorosab-

bá tegyék. , 

Kifejtette eiután, hogy nem hagyja â  balpárt a 
magyar nemzeti gondolatot kisajátítani. 

Az ifjúság kérdésével foglalkozott ezután dr. 

Kersch Ferenc. 
— Ennek az ifjúságnak a jövő Magyarország 

felépítésében nagy helye lesz — mondotta. Ez 
az ifjúság igyekszik azon, hogy a jövő nemzedék 
számára minél jobb helyzetet teremtsen. Ez az 
ifjúság nem ta'ált helyet a jobboldali pártok-
nál, ahol főleg az öregeket jelölték. 

A szövetkezett városi balpárt nem zár-
ta el az utat az ifjúság törekvései elől, 

megértette az ifjúság kívánságait és helyet afca» 
biztosítani számukra a város törvényhatóságában, 
a jobboldali párt sok-sok fejbólintó Jánosa kő-
zött <T elkes taps.) 

A baloárt akciója a Jugoszláviából 
kiüldözött magyarokért 

Ezután M a r k o v i c s Szilárd bejelentette, 
hogy 

a szövetkezett városi balpárt a Ju-
goszláviából kiüldözött magya-
rok felsegltésére akciót Indított és 
ennek során a szegedi szociálde-
mokrata párt elsőnek 20 pengővel 
járult hozzá a kiüldözött magya-
rok segélyezéséhez. A Délmagyar-
ország napilap ugyancsak 20 pen-
gővel, Markovics Szilárd szintén 20 
pengővel járult hozzá hz akcióhoz, 

A beielentést a avülés közönsége hn<s7nn. 

tartó tapssal vette tudomásul. 

Dr. Vafentiny Ágost on 
beszólt ezután és foglalkozott az egyes kerületek-
kel, majd a kormánypárt eljárását birálta és 
ismertette a túloldal taktikáját. Beszéde végén 
annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
december 9-én a balpárt nagy győzelemmel fog 
kikerülni a választásokból. 

A nagysikerű vacsorát Srigyártó Albert fel-
szólalása zárta be. A megjelentek sokáig és lel-
kesen tüntettek a balpárt jelöltjei és az ellenzéki 
gondolat győzelme mellett. 


