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Vasárnap választanak 
érdekképviseleti városatyákat 

a kereskedők és iparosok 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szeged 

kereskedő- és iparostársadalma vasárnap vá-
lasztja meg érdekképviselőit, a város törvényha-
tósági bizottságába. Az ismeretes előzmények 
után az érdekképviseleti választást is megméte-
lyezték a — pártpolitikával. Nyilvánvaló egyéni 
érdekek szolgálatában világnézeti jelszavak luft-
baionjait eregették föl azok, akiknek nem érde-
kük, hogy a város kereskedői és iparosérdekelt-
sége komoly képviselethez, érdekképviselethez 
jusson a város parlamentjében. Hiába indultak 
meg még a kampány elején az egyezkedő tárgya-
lások a különböző frakciók között, hiába fogad-
•ák meg minden vonalon a pártszempontok ki-

kapcsolását, a választás pártharccá fajult és azok, 
akiknek érdekük fűződik a helyzet összekuszálá-
sálioz, a választási törvény minden rését, min-
den leh-ítóségét felhasználják arra, hogy éket 

verjenek a kereskedők egységébe és meghiúsít-
sák a kereskedői érdekek komolyságát, higgadt-
ságit, iparostársadalmának érettségét, nem lehet 
kételkedni abban, hogy ezek a mesterkedések 
hajótörést szenvednek és hogy 

azok a listák kapják meg a vasár-
napi választáson a többséget, ame-
lyek a kereskedői és iparos érde-

keket valóban reprezentálják. 

A kereskedők 
A megfontolt kereskedők listája, amely minden 

bizonnyal többséget kap a vasárnapi választáson, 
a következő: 

bástyái Holtzer Tivadar, Korda Jenő, Marko-
uics Szilárd, Mihályi Adolf, Róth Jenő és Varga 

De?ső, valamennyien ismert, becsült és kipró-
bált nevek Szeged kereskedőtársadalmából. 

Ezzel a komoly súlyt és értéket jelentő listával 
szemben a Baross-Szövetség külön, jobboldali lis-
tát állított össze, amely messziről hirdeti politi-

kai és egyéni célok szolgálatába állított karakte-
rét. A Baross-listán ezek a nevek szerepelnek: ifj. 
Danner János, Szeitz Ferenc^ Reich Miklós, vitéz 
dr. Gárgyán Imre, Széli Ferenc és Kakuszi István. 

De ez a határozottan jobboldali lista sem elé-
gíti még ki a — szélső jobboldalt, amely szomba-
ton uj listát dobott bele ai küzdelembe. Ezen az 
uj listán ezek a nevek olvashatók: Várkonyi Mi-
hály, Szalma Ferenc, Lölffler Lajos, Orbán Sán-
dor, Benkő Béla és Pirich János. 

Betiltották a piaci árusok 
szombati gyűlését 

Szombaton, az izgalmasnak ígérkező választás 
előnapján súlyos incidens zajlott le a Pacsirta-
uccai Ágoston-vendéglő előtt, ahová az egyesült 
kereskedők pártja a kereskedők listájának (Holt-
zer, Korda, Markovics, Mihályi, Róth, Varga) pro-
pagálása érdekében gyűlésre hivta össze a piaci 
árusokat. A gyűlés megtartására a r/ndőrség az 
engedélyt már korábban kiadta, de szombaton 
délben értesítést kaptak a gyűlés összehívói, 
hogy — 

az enegdélyt a rendőrség visszavonta. 

A gyűlés betiltásáról a piaci árusok már nem ér-
tesülhettek és rendkívül nagy löm~qben gyűltek 
össze a Pacsirta-uccai vendéglőben és a vendég-
lő előtt délután négy órakor. De megjelentek ott 
a jobboldali kortesek is és minden törekvésük 
odairányult, hogy zavart keltsenek a tömegben, 
amely méltatlankodva vette tudomásul a rendőr-
ség betiltó intézkedését. A vendéglő előtt hangos, 
tumultuózois jelenetek zajlottak le, végül is a 
rendőrség szétoszlatta a tömeget. 

Az iparosok 
Ali a harc az iparosok frontján is, ahol a 

vadlisták egész tömege működik . Mint ismere-
tes, az ipartestületben két hivatalos listát is 
összeállítottak. 

Az első hivatalos listán a következő nevek 
szerepelnek: Takács Béla, Takács Ferenc, Tá-
pai Gyula, Schatz Izsó, Gábor György. Varga 
István, Horváth Ferenc és vitéz Csányi János. 
A második hivatalos lista: Takács Béla, Ta-
kács Ferenc, Tápai Dezső, Ábrahám Balázs, 
Horváth János, Müller Antal, Gábor Györgv és 
Klein Ottó. 

Az ellenzék listája a következő: K e r t é s z 
József. V ö r ö s József, B ó z ó Gyula, M a r -
k o v i c s Szilárd, P a r c s e t i c h Mihály, 
B e c s k v Antal, F i s c h e r Aladár és K o -
v á c s István. 

Az iparosok választási küzdelmének eredmé-
nyét nagy érdeklődéssel várják mindenütt, ez 
a küzdelem dönti el. hogv az iparosság több-
sége milyen szellemű vezetés érvényesülését 
kívánja az ipartestületben. Az ellenzék listá-
ját nagy rokonszenvvel fogadták mindenütt, 
olyan egységes tömegben csatlakoznak hozzá 
az iparos szavazók, hogy a harcból az ellen-
zék fölényes gvőzelemmel fog kikerülni. Az 
ellenzék n i szellemet akar az iparos ügyek in-
tézéseben és a város törvényhatóságában füg-
getlenül és bátran kiván dolgozni az általános 
iparosérdekekért. 

A kisiparosok nngv tömegei nagy örömmel 
fogadták az ellenzék sikerre vezető akcióját. 

Az ellenzék választási irodái: Belvárosban 

Horváth Mihály-ucca 7.. Alsóvároson Petőfi 
Sándor-sugárut 51., Felsővároson Párisi-körut 
1. szám. 

A választáson azok is élhetnek szavazati jo-
gukkal, akik tagdíjhátralékban vannak, ez bi-
zonyára befolyásolni fogja a választási ered-
ményét. 

Hol kell s z a v a l n i 
A vasárnapi választás lebonyolításával kap-

csolatosan a következő tudnivalókat közöl jük: 
A belvárosi kerület magában foglalja a nagy-
körút belső oldalát és az azon belül eső város-
részt és Újszegedet. Szavazás helye: a keres-
kedelmi és iparkamara. 

Felsővárosrészi kerület: magában foglalja a 
nagvköruttól kívül eső Felsővárosrészt, a Ti-
szaparttól a Kálvária-uccáig, illetve utig, So-
mogvi-, Aigner-, Fodor-, Gedói rokkant és 
Gyula-püspök telepeket, a rókusi és felsővá-
rosi feketeföldeket és Felsőtanyát. Szavazás 
helve: a Csongrádi-sugáruti iskola. 

Alsóvárosrészi kerület: magában foglalia a 
nagvköruttól kívül eső Alsóvárosrészt, a Kál-
vária-uceától, illetve úttól a Tisza partiáig. Kle-
belsherg- és Kecskés-telepeket, alsóvárosi fe-
keteföldeket. Alsótanvát, Böszkét. és Szentmi-
hálvteleket. Szavazás helye a Petőfi Sándor-
sueáruti óvóda. 

Szavazás mindhárom kerületben vasárnap 
reggel 9 ómkor kezdődik és addig tart, amig 
szavazók jelentkeznek. 3 óra elolt zárórát ki-
tűzni nem lehet, este 8 órán tul a szavazás nem 
folytatható. 
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E K A rádió 
E K A rádiók legkedvezőbb fizetési teltéte-

lek mellett beszerezhetők 

F o n y ó ^ o m a 
rádió szaküzletében, 

Httfcseq u. 4. fc». 11-63. 
Véietkénysxev nélkül bemuiatfa: 

DEUTSCH ALBERT 
rádió és villamossági vállalata Szeged, 
Kázász ucca 7. Tel. 18-71. 
K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

B rendőrség jelentése 
Szeged novemberi 

közbiztonsági állapotáról 
(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-

igazgatási bizottság szombati ülésén Jngovics 
István főtanácsos terjesztette be a rendőrség 
novemberi jelentését, amely többek között ezeket 
mondja: 

• Novemberben 46 gépkocsivizsga volt és pedig 
29 személy,. egy teher és 16 autóbuszt vizsgáltak 
felül. 50 gépjárműtől pedig bevontam a rendszáma 
táblát. Tulajdonosváttoaás 24, kerületváltozás 5 
esetben történt. Vezetői vizsgát 11-en tettek. A 
közönség rendelkezésre 43 bérautó, 11 autóbusz, 
67 egyfogatú és 8 kétfogatú bérkocsi áll. 

Közlekedési baleset 8 • fordult eio. amelyek közül 
egy volt halálos kimenetelű, egy súlyos, 6 pedig 
könnyű sérüléssel végződött. Táncmulatságokra, 
hangversenyekre és sportmérkőzésekre 87 enge-
délyt adtak ki. Zárórameghoyszribbitást 4 e. '-

engedélyeztek. A kapitányság bejelentő hivata-
lánál 3610 belföldi és 193 külföldi jelentette be 
magát, viszont eltávozását 2840 belföldi és 200 
külföldi jelentette. Szállodai be- és kijelentés 
1064 volt. Külföldről sem beköltözés, sem pedig 
kiköltözés nem történt. 

— A közbiztonsági állapot novemberben is ki-
elégítő volt — mondja tovább a rendőrség jelen-
tése. A bűncselekmények száma nem haladta mec! 
a szokásos mértéket. Nevezetesebb bűnügyi nyo-
mozás volt Szalai Illés ujszegedi lakos által két 
és félévvel ezelőtt elkövetett hitvesgyilkosc fel-
derítése. Szalai Illés 1932 április havában meg-
fojtotta a feleségét és a holttestét a kertjében ás-
ta el, a sikeres nyomozás azonban ezt az elfelej-
tett bűncselekményt is kiderítette, összesen 377 
bűnügyben folytattak le nyomozást, amelyek kö-
zül 239 eredményes volt. Az ember élete és testi 
épsége ellen 46 büncselemény irányú11, amelyek 
közül egy volt halálos kimenetelű. Baleset 63 for-
dult elő és közülök egy volt halálos, öngyilkos* 
ság lett 12, eltűnt két egyén. Sztrájk nem fordult 
elő. Az elmúlt hónapban 105 gyűlést jelentettek be, 
amelyek közül 3-at különböző közbiztonsági és 
közrendészeü okokból nem engedélyezlek. Politi-
kai jellem! gvfllés 63 volt. 


