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Egyre nagyobb tömegek 
csatlakoznak az ellenzéki pártok 

zászlója alá 
A tanyavnág lelkes megnyilatkozása Rassay Károly mel-
lett - T a n y a i üdvözlöküfdötfség akart Budapestre utazni 
Rassay Kéfthly Anna pénteken 

érkeznék Szegedre 
Az iskolák bezárása és a választások 

(A Délmagyarország munkatársától.) Las-
sankint kibontakozik a választási küzdelem ké-
pe Szegeden. A pártok folytatják az ajánlások 
gyűjtését, a kortesek százai járják a belterü-
leti választókat éppen ugy, mint a külterületie. 
¡ket és a végén alig lesz olyan választó, aki ne 
lirta volna alá a nevét az ajánlásiivekre. A kö-
zönség hangulatára — és igy a választás ered-
¡ménvere — szinte teljes bizonyossággal le-
het következtetni abból a lelkesedésből, amely-
ével a Független Nemzeti Balpárt. a Rassay-

Iiárt ajánlási iveit fogadják mindenütt a vá-
asetók. Szinte órák alatt együtt volt a pártiro-

dába beszolgáltatott aláírási iveken a tör-
vényben megkívánt négyezerötszáz aláírás és 
a gyűjtés megkezdése után negyvennyolc érá-
val. szerdán délben 

a Rassay-lisfának már főbb, mini 
I zenkéíezer afántófa voif. 

Szerdán hozták be a párt megbizottai a sze-
gedi tanyákról az ajánlási iveket és rendkívül 
érdekes, jellemző eseteket mondtak el a párt-
irodában. 

A szegedi tanyák népe lelkesen áll Rassay 
Károly mögött, akinek népszerűsége rendkívül 
nagy. A párt legtöbb megbizottja önzetlenül, 
lelkesedésből vállalkozott az ajánlások össze-
gyűjtésére és amióta megkapta az ajánlási ive-
ket, 

éjjel-nappal iáría lóháton, gyalog 
és biciklin a tanyákat 

cs visszautasításban úgyszólván sehol sincs 
része. 

— Megtörtént többször — mondotta egyik 
(anyai megbizott —. hogy késő éjjel zörgettem 
In* valamelyik tanyára. A gazda a becsukott 
sviíón keresztül kérdezte meg, hogv ki kopog-
tat. Amikor megmondtam, hogy Rassav kor-
tose vagyok, rögtön felnvilt az aitó. „Ha Ras-
sav Károly kortese, akkor begvuhet, — szólt 
k i a gazda és egcsz családiát felköltötte, hogy 
az ajánlási ivet minden választásra jogosult 
családtag aláírhassa. 

Négy evvel ezelőtt, 1931-ben. a legutóbbi vá-
lasztás alkalmával is nagy lelkesedéssel csat-
lakozott a szegedi tanyák népe Rassavhoz, de 
az a lelkesedés össze sem hasonlítható azzal, 
nne ly most uralkodik Rassay iránt a tanyavi-
lágban. 

Szerdán délelőtt 

a tanyák egy nanyobb küldött-
sécpe 

jelent meg a pártirodában. A küldöttségben 
ott volt minden tanyai kapitányság kénviselete. 
Felsőközponté, Balástyáé, Csengeléé, Febértóé, 
Röszkéé, Szentmihályteleké, Feketeszélé. Nagv-
,c 'éksósé Királyhalomé. Atokházáé, Csorváé, 
Zákányé, Domaszéké. A küldöttség azért Jött 
be a városba, hogy tolmácsolja a tanyavilág 

Rassay Károly iránt érzett ragaszkodását. Be-
jelentette a küldöttség, hogy az éjjel 

Budapestre kiván utazni, hogy a ta-
nyavilág üdvözletét közvetlenül kö-

zölje Rassayval. 

A pártvezetőség azonnal felhívta Rassayt, kö-
zölte vele a történteket és bejelentette azt is, 
hogy a tanyavilág küldöttsége fel akar hozzá 
utazni. Rassay megkérte pártjának vezetősé-
gét, hogy fejezze ki hálás köszönetét a küldött-
ség előtt, dé kér je meg a küldöttség tagjait, 
hogy mondianak le az utazás tervéről, mert ez 
felesleges költséget és fáradságot okozna nekik, 
hiszfin 

Csütörtökön este Szenedre érkezik 
és három napol fog 

a szegedi tanyákon eltölteni. 
A pártvezetőség kapacitálására a küldöttség 

ezután lemondott a budapesti útról, majd né-
hány sérelmet jelentett be a pártvezetőségnek. 

Elmondották a küldöttség tagjai, hogy 

a tanyai tanítóság ismét részt vesz 
a választási agitációban 

és ezt. annál könnyebben megtehetik, mert a 
tanyai iskolákat négy napra bezárták. A párt-
vezetőség megnyugtatta a küldöttséget, hogy az 
iskolák bezárása nincs összefüggésben a vá-
lasztásokkal. Az iskolákat a nagymértékben 
elteriedt influenza-járvány miatt kellett be-
zárni. 

\ szocáldemokrata párt 
hasonlóan swp eredménnyel gvfijti az ajánlá-
sokat és már szintén lényegesen meghaladta a 
törvényben előirt számot. A párt ebben a pilla-
natban hétezer lekontrollált aiánlási aláirással 
rendelkezik, de számolva minden lehetőséggel, 
tovább folvtatia a* ajánlások gyűjtését nehogy 
meglepetések érjék a pártot. 

• -i 
Kéthly Anna, 

akinek igen nagy a népszerűsége ugv a tanyá-
kon. mint a város belterületén, pénteken érke-
zik Szegedre, vasárraoi« itt mamd, akkor Deb-
recenbe utazik, de hétfőn ismét Szegeden lesz. 
A kerületi pártszervezetek ebből az alkalomból 
gyűlést tartanak, Kéthlv Anna végiglátogatja 
a gvfiléseket. hogv röviden ismertesse pro-
gramiát mindenütt. A legnagyobb sze-
retettel és lelkesedéssel várják K é t h l v 
Annát, aki annyiszor tanuielét adta önzetlen 
munkásságának, Szeged érdekei lelkes szolgá-
latának. 

Nemcsak a tanvákon, hanem a városban is 
elter jedt a hír, hogy 

Az Országos Frontharcos Szövetség 
szegedi főcsoport fa 

pénteken d u» 5 érakor tartja 
díszelőadását a 

Rohamcsapat előre j 
cimii filmmel, a Belvárosiban. 

Olcsó népélelmezés! 
1 liter forrképes, egészen lefölözött tej s 

fillér, a 
Központi Tejcsarnok Rí. 

fióktejcsarnokaiban. 

a^téffofók váratlan bezárása. 
összefüggésben van a választásokkal és hogy 
az igy felszabadult tanitók erős kortesszolgála-
tokat végeznék a kormánypártnak. Arról is be. 
széltek, hogy az elemi iskolák növendékének 
szülei meghívókat kapnak az iskolába, amikor 
azután jelentkeznek abban a hitben, hogy 
gyermekük dolgáról van szó, legnagyobb meg-
lepetésükre elébük teszik a kormánypárt aján-
lási ivét 

Érdeklődtünk ebben az ügyben 

Baranvi Tibor főispánnál, 

aki a következőket mondotta: 
— Meg vagyok győződve arról, hogv sike-

rülni fog a választást a legnyugodtabb meder-
ben levezetni anélkül, hogy felmerülnének 
olyan körülmények, amelyeket ellenzéki részről 
kifogásolhatnának. Ezt közöltem Rassay Ka-
rollval is, amikor Szegeden volt és meglátoga-
tott; meggyőződtem arról, hogy őt is ugyanez 
a szándék vezeti. Ami az iskolákkal kapcsola-
tos mendemondákat illeti, ezekről még csak 
nem is hallottam, de azt tudom, hogv az isko-
lák bezárására a tiszti főorvos tett előterjesztést 
és hogy ennek egyetlen oka volt: a járvány. 

S tanyai Iparosság 
Rassay Károly mellett 

Tisztelt Szerkesztőség! Az egyik tanyai újságban 
legutóbb cikk jelent meg, amely azt irja. hogy 
Szeged képviselőjelöltje: a miniszterelnök tir. Na-
gyon csodálkozunk mi tanyai iparosok, hogy ez a** 
újság nem vesz tudomást arról, hogy Sziegednefe 
három képviselőjelöltje van és ezek között álli 
Rassai; Károly is. Pedig ha akarják, ha nem, » 
tanyai választók és közöttük az iparosok, Rassay 
Károly mellé állanak és ezt már az ajánlásoknál; 
is bebizonyítottuk, amikor Rassay Károly ajánlási 
iveit irtuk alá. őszintén szólva nem volt r'eglepe-
tés nekünk, hogy az egyetlen iparosképvisel ót a, 
kormánypárt most félreállította, csodálkozunk' 
Könmendy Mátyáson, hogy azt mondja: nem azo-
nosítja magát az ellenzéki iparosok megdöbbené-
sével, hogy öt nem jelölték megfelelő helyen. Errer 
csak azt mondhatjuk: amit mi eilenzéki iparosola 
mindig mondottunk, az bekövetkezett. Sohasem lát-
tuk szívesen Körmendy Mátyást a kormánypárt-
ban, mert mi csináltunk belőle — nem kormány-
programmal —. iparos vezérit. Felsőházi tagnak 
sem kormányprogrammal választották meg, mert 
éppen ellonaéki iparosgiyülésen «¡lenzéki szava-
zatokkal jutott felsőházi mandátumhoz, ftppen 
ezért nagyon fájt nekünk, hogy amikor képviselő 
lelt, belépett a kormánypártba, amely most. cser-
behagyta. Az iparosság nagy többsége ellenzéki 
gondolkozású, mert attól a politikától várja sor-
sának jobbrafordul'ását amelyet Rascav Károly 

képvisel. A tanyai gazdálkodókkal együtt a tanyai 
iparosok bizalommal vannak Rassav Károly iránt 
és mert jobb jövőt akarnak. Rassay Károlyra fog-
nak szavazni. 

Tisztelettel: Pancsics József tanyai1 iparosmester 

Széchenui Mozi 
MenaifeSt 

M a u t o l j á r a 

embert 
Ronald Colltnann naev bnnfiervi filmje. 
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A 2360/1935 M. E sz. rendelet alapján be-

szolgáltatandó m n m átvételének 

hivatalos közvetítője 
a 
Magyar Általános Takarékpénztár rl. 
szegedi fiókintézete. Széchenyi tér 2. ahol 

minden irányban bővebb felvilágosítás is kapható. 


