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Rassay Károly: 
..Meggyőztek arról, 
hogy ez a választási küzdelem 
m lepalkotmányosabb küzdelem 
lesz" 

A független balpárt nagylelkejedéjjel kéizOl a küzdelemre 
Szombaton nyilvánosságra hozták a párt jelöltlistáját 

(A Délmagyarország munkatársától) A válasz-
tása front szegedi szakaszán lassankint fölfejlőd-
-nek a hadosztályok és kialakul az elkövetkező 
harc képe. Az a beszéd, amelyet Rassay Károly 
tartott szombaton este, a szabadelvű párt vezető-
ségi vacsoráján és amely indulója volt a válasz-
t á s küzdelemnek, mindenütt igen jó hatást kel-
tett; a Táros polgársága az* reméli, hogy a vá-
lasztási harc sima lefolyású lesz, zavaró momen-
tumoktól mentes, nyugodt alkotmányos kűzde-
k m • 

A Független Nemzeti Balpárt — a Rassay-párt 
ezael a névvel vesri fel Szegeden a küzdelmet — 
teljes erővel kezdte meg a választás előkészítő 
munkáját. A pártvezetőség Rassay Károly rész-
vételével késő délutánig tanácskozott. A oártve-
wtöség JHölő bizottsága 

a jelölés 
kérdésén tárgyalta le. A megbeszélésem Wolf 
Miksa, a •áros eddigi pótképviselője, aki a leg-ri választáson a Rassay-Iista második lie-

váftatt jelöltséget, arra kérte a jelöló bízott-

BUTOR v á s á r 
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tavaszi 
Asztalosmesterek Bútorcsarnoka Szend-

yi Oéu 6. TMÍ, Dngoniog-tér 11. Tel.: 19-82 * 

Tegnap egy kis zavart éreztem. Ruzicskay főor-
vos vr levitt a szobájába és sokáig babráll, mé-
ricskélt, meg a szememet nézte, már egészen meg-
aavwrodtam .S hol szelíden beszélt velem, hol 
rámrivallott, kiabálva, mire kimentem az ajtón, 
hirtelen nem is tndlam már most, hogy s mint? 
így meg tudják szédíteni az embert. Mintha rém-
ien« nekem, hogy volt egy ember a százötösböl, 
aki Illés próféta volt, de azelőtt szőnyeggel ügy-
nóköW s Ruracsfoay főorvos ur vallatta sokat. Min-
dig a szőnyegről akart vele diskurálni s a végén 
egészen félrebeszélt már a jóember. De két-három 
nap alatt kiheverte. Most is ott lakik a százötös-
ben az emeleten s olyan ülés próféta, mint a 
pinty. Napjában háromszor-négyszer is felszáll 
füzes szekéren a mennyekbe, néha meg is égeti 
az ujját egy kicsit, olyankor só«t hintenek rá, ez 
az egész. 

Május 26. 
Ma reggel- ahogy felkeltem, még a fülemben 

•fait egy kicsit, amiket a főorvos ur mondott. De 
már mnlík a dolog. 

Május 28. 
Ma egész nap az Egek Urával társalkodtam, s 

irásha fogom tenni a dolgokat, amelyekben meg-
állapodtunk. Bölcs vagyok. 

Májas 30 
Utolsó kétségem is eloszlóban. Ma reggel, ahogy 

felkeltem, könyörögtem az Egek Urához, hogy 
hullasson mannát, megtette. Délig pihentem. Dél-
ben vizet fakasztottam a kősziklából. Nagyon szé-
pen sikerült. Estig még kilencszer fakasztottam 
vizet. 

Június 2. 
Teljesen rendbejöttein magammal. A világnak 

iöbbféle arculata van, ez biztos. Én megtaláltam 
a magamét s megyek előre az utamon. Nem h4-
ssek morf már semmiféle fehérköpenyegee filisz-
tensaak. Nem Í6 vezetek naplót többé. Minek? 
Van egyéb dolgom Is. Most felszaladok ide a Sian-
feaggiHL kél ktitábUofcám ww ott. lehozom. 

ságot. hogy most ne jelöljék, mert fontos párt-
érdek az, hogy a párt más vezető tagjai részesül-
jenek abban a megtiszteltetésben, hogy Rassay 
jelölttársai lehetnek a szabadelvű párt listáján. 

A bizottság ezután megejtette a jelölést, ame-
lyet már nyilvánosságra is hozott. A nárthartá-
rozat szerint 

a Független Nemzeti Balpóri 
jelöltlistája 

a következő: 
1. Rassay Károly ny. igazságügyi álam-

titkár, 
2. Dr Pap Róbert, ar ügyvédi kamara 

alelnöke, 
3. Fodor Jenő ny. polgármesterhelye«es. 
4. Czöndör József gazdálkodó, 
5. Dobóczky József malojntnlajdooos, 
6. Kersch Ferenc ügyvéd. 

Rassay Károly közölte a párt elnökségével, hogy 

programbeszédét vasárnap, 
március 17~én tarifa meg 

Szegeden, valószínűleg a Korzó Mozi helyiségében. 
Rassay Károly a délelőtti órákban látogatást 

tett Bfrranyi Tibor főispánnál és dr. Pdlfy József 
polgármesternél. A város szabadelvű képviselője-
löltjét ngy a főispán, mint a polgármester meleg 
barátsággal fogadta. Rassay Károly hivatalosam is 
bejelentette a város vezetőinek, hogy pártja ismét 
jelölte a szegedi képviselőségre. 

Rassay Károly 
délután hat órakor utazóit vissza Bwlapestre. 

'utazása előtt a következőket mondotta a Dél. 
• bwgi;arország munkatársának: 

Azok az órák, amelyeket n*»st Szegeden 
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töltöttem el, meggyőztek arról, hogy *t a vá-
lasztási küzdelem a legalkotmányosabb küzdelem 
lesz. Nem tapasztaltam semam olyiat, amiből arra 
következtethetnék, hogy a választópolgárságot meg 
nem engedett eszközökkel kívánná valaki 1» 
meggyőződésével ellentétes állásfoglalásra kész-
tetni. Nyugodtan utazom el, ilyen nyugodtan vá-
lasztás előtt még sohasem éreztem magamat. 
Csütörtökön ismét Szegeden leszek «; vasára a ¡»< 
eljövök, hogy a város polgárságát megismerted 
scui programommal. 

Értesülésünk szerint a vWaeztási kfodefem kkjjs* 
alatt ellátogat Szegedre 

qrót Apponyi eyörgy, 
t. 

Apponyi Albert fia k , aki pénteken lépett lile * 
Rassay-pártba és a Rassay-pért listáján *álh»l« 
a budai kerületben jelöltségei. 

A Független Nemzeti Balpárt választási rrodú* 
ját a Széchenyi-tér & szám alatt a volt Korzó» 
Söröző helyiségében rendezte be. A pArtiroda te-
lefonszáma 12—13. 

Kéthly Anna: 
„TelIesen szegedinek és Idetartozó' 

nak érzem magam 
Elkészüli a szociáldemokrata párt szegedi jelölőlistája 

Vasárnap délelölt: programbeszéd 
(A Délmagyarország munkatársától) A szociál-

demokrata párt vasárnap délelőtt 10 órakor tar'ja 
első választói népgyülését a Korzó Moziban. Erre 
az alkalomra szombaton este Szegedre érkezett 
Kéthly Anna, Szeged országgyűlési képviselője-
löltje, Szakosíts Árpád, az. Építőmunkások Orszá-
gos Szövetsége elnökének kíséretében. Kéthlyt a 
pályaudvaron a pártvezetőség élén nagy csoport 
fogadta és lelkesen megéljenezte. Este 9 érakor a 
Munkásotthonban a pártvezetőség ülést tartott Az 
ülés előtt Kéthly Anna a következőket mondotta 
a Délmagyarország munkatársának: 

— A Ház feloszlatása bennünket meglepetésként 

belvárosi Plozí 
a diadalmas 

Vasárnap 6s hétfőn 

Iglói diákok 
3, 5, 7, 9 

Széchenyi Mozi vasárnap «• héttón 
Quatav Fróhllch legújabb filmje: 

nagyvárosi éjszakák 
3 . «s 7, 9 

ért, de semmieseitre sem rajtaütésszerűé«!, mert a 
I szervezeteink állandóan készen állanak. Vasárnap 

megkezdődik választási küzdelmünk Szeged™ 
Í6; nagyon boldog és büszke leszek, hogyha Sze-
ged mandátumát ismét elhódíthatom. Erre min-
den reményem megvan, olyan szeretettel fogadtak, 
hogy már ez is feljogosít a reményekre. Á hála, 
amelyet Szeged iránt érzek, lehetetlenné teszi 
számomra, hogy másfelé keressem utamat. .z 
elmúlt négy eztendő annyira összekötött azokkal, 
akiknek az érdekében dolgoztam, a szegediek 
annyi ügyével foglalkozta in, hogy teljesen ide. 
valónak és idetartozónak érzem magam. Mos* 
már a választókon van a sor. 

— Mindig külíbnös saemettel fogbikoztoni 
Szeged speciális ügyeivel — folytatta Kéthly An-
na. Az egyetem és a várost tápláló intézményi'k 
lebontása elleni harcom bizonyára jól igmerik és 
ismerhetik a paprikakérdésben való harcomat is. 
Minden dolgozó szegedinek: földművesnek, ipa 
munkásnak és intellektuelnek ügye, jogos érdél i 
az én ügyem és az én érdekem is. Ezt nem< ¡. tk 
most mondom a szavazópolgárok megnyilatkozá i 
előtt, de ismerhetnek, hogy ezt vallottam a írni 1 . 
ban is- Ha szabad szerénytelennek lennem < s 
használhatom ezt a kifejezési, azl h iszom, me -
állapíthatom, hogy az elmúlt négy év alatt és 
egész politikai munkássáacm ide** téi'iwunkát 


