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CSOKOLÁDÉ 
a vezető márka. 

Nem lehet többet termelni, 
mert a villanytelep nem ad áramot 

(A Délntagyarország munkatársától.) Szombati 
számában közölle a Délmagyarország azokat a 
vitákat, «melyeket a Légszeszgyár és Villamos-
sági Vállalni máris erőltet a város hatóságával és 
lakosságával szemben, pedig tulaj dón képen tíz 
napja, hogy a szerződés, amelyet lojálisán állapí-
tott meg a közgyűlés, életbe lépett. Az Angol-
Magyar Jutafonó Rt. panaszkodik most joggal 
amiatt, hogy módjában lenne üzemét kiegészíteni, 
8 mi szegényét viszonyaink között többet termelni 
és többet exportálni, mintegy 30—40 munlcássol 
többet foglalkoztatni és a Légszeszgyár és Villír 

\mossági vállalat fittyet hányva a helyi ipar érde-
keinek és nagyjelentőségű országos szempontjai-
nak, elháríthatatlan akadályokat állit a vállalat 
tervének menvafósílAsa elé. 

Arról van szó, hogy a nagyarányú foglalkoztar 
tás következtében ai Angol-Magyar Jutaipar Rt. 
ssegedi telepe, ahogy mondani szokás, be tudna 
most állítani második »mkmányte. Esek a mun-

kások este 9 óráig dolgoznának és ahhoz, hogy 
a terv megvalósuljon, az kellene, hogy 6 óra 
után, amikor az üzletek bezárnak, a viilamos-
telep ne hatvan, hanem százkilowat áramot adjon 
a vállalatnak. Az Angol-Magyar Jutaiparnak azon-
ban tíz éves szerződése áll fenn a viDamosvállalat-
tal, amelyből még négy év van hátra és azzal kap-
csolatban, hogy a vállalat több áramot akar igény-
bevenni, a villamosvállalat ennek a szerződésnek 
előnyös módosítását akarja elérni, tekintet nél-
kül arra, hogy a több, mint 11 hónapos tárgya-
lás kárt okozott már is a városndk és kárt okoz 
az országnak. 

Interveniált az ügyben a villamosvállalatnál dr 
Pálfy József polgármester, de eredménytelenül: a 
villamosvállalat kitart amellett, hogy nem ad több 
áramot és most az a helyzet, hogy ez a magatar-
tás az Angol-Magyar Jutaipart 30—40 szegény 
munkás elbocsátására fogja kényszeríteni. 

Felsőváros lelkes tüntetése 
a Szövetkezett Városi Balpárt mellett 
Választási gyűlés a VIII. kerületben — 4 polgári szabadság, a be 

nem tartott ígéretek és az elhanyagolt kQlvárosrészek 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szövet-
kezett Városi Balpárl szombaton este a felsővárosi 
AWt/i/íóí-wendéglőben igen látogatott választói gyű-
lést tartott. A mindvt jig lelkes hangulatu gyű lésf 
Dáni János tőrvényhalósági bizottsági tag nyi-
totta meg. Kifejtette, hogy a kispolgár és a mun-
kás saját jól felfogott érdekében csakis a Szövetr-
kerett Városi Balpárt jelöltjeit támogatja szava-
Tatával az elkövetkező választáson. 

D. Pap Róbert 
- t A 

a szabadelvű párt elnöke mondott ezután beszédet 
— Épjien azért — mondotta —, hogy a párt-

politikai törekvések érvényesüléséit és káros sze-
nepét megakadályozhassuk, hogy a halódó egyéni 
és közgazdaság életképességét városunkban meg-
menthessük, hogy a város ellenzéki álláspontot el-
foglaló polgárságának vélemény- és akciószabad-
ságát biztosíthassak, hogy a különböző társadal-
mi osztályok gazdasági érdekeinek egyensulyát 
fen tarthassuk, — ezért van szükség arra, hogy 
önólc a törvényhatóságba minél több ellenzéki pol-
gárt küldjenel: be. (Taps.) 

•— De van erre még egy nagy ok és ez az, hogy 
aki már bizony,sátrát adta bátorságának, önzetlen-
ségének, független gondolkozásának és polgári 
önérzetének azzal, hogy nem állott be a IVep-tö 
megbe versenyt hallelujázni a bálványimádókat, 
a i kiállotta a tüzpróbát, arról mégis csak inkább 
föltételezhetjük, hogy bent. a városházén is meg-
tadja őrizni gondolkozásának, elhatározásának a 
függetlenségét és őt sem jó, sem roesz szóval nem 
letart eltántorítani választóinak az érdekei mellől. 

— Nekünk független, gerinces polgárdkra von 
szükségünk a közgyűlésben, akik egyénifej a ma 
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guk részére nem várnak semmit, csak egyet: pol-
gártársaik bizalmát és szeretetét. (Lelkes taps.) A 
hatalomtól függő, annak kegyeit váró képviselő 
van már elég a közgyűlésben. Önöknek saját ér-
dekükben az a kötelességük, hogy olyant küld-
jenek be képviselőjük gyanánt a törvénjtatóság-
ba, aki maga is roskadozva, Önökkel együtt hord-
ja a mai magyar élet terkét, akinek csak egy célja 
van, levenni ebből a tefterből, az önök válláról, 
amit lehet, ideirányitani a figyelmet Felsőváros 
kemény magyarjaira, akik nem tanultak meg kér-
ni, le is maradtak eddig az osztozásnál, pedig 
megérdemlik, hogy a kultura, a jólét áldásaiból 
ők is megkapják a várostól a részüket. 

— Meg vagyok győződve róla — fejezte be 
beszédjét Pap Róbert —, hogy ha az Önök je-
löltjei kerülnek ki győztesen ebből a választásból, 
ugy mindezekért hleyt fog állani, ezért mi, fías-
say-pártiak szívvel-lélekkel melléjük állunk és a 
választási harcban őket teljes erőnkkel támo-
gatjuk. 

A hosszantartó tapssal fogadott beszéd után 

dr. Valenllny Ágoston 
szólalt fel. Azzal kedte beszédét, hogy akik figye-
lemmel kisérték a hivatalos lista jelöltjeinek köz-
gyűlési működését, rájöhettek arra, hogy mit kell 
cselekedni a legközelebbi választáson. A közhan-
gulat — úgymond — az ellenzék mellett van és 
|ezt a hivatalos lista jelöltjeinek egyenes működés* 
eredményezte. 

Foglalkozott a városigazgatás ügyével és konsta-
tálta, hogy a törvényhozásban is érvényesülnek ax 
országos politikai szempontok. A kispolgárság és 
munkásság képviselői azt az elvet vallják, hogy 
az ellentéteket kiegyenlítsék és a lakosság széles 
rétegének előnyöket biztositsandk. (Taps.) 

Irt íz Béla 

volt a következő felszólaló. 
— Tiszta lelkiismerettel állithatom — mon-

dotta —, semmivel sem szolgáltam ri, ho<rj akár 
csak egy választó is elforduljon tőlem, eífordul-
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jon a Szövetkezett Városi Balpárt mocsoktalan 
/á-z'ójá ól. Ha legutóbb mégis kisebb éjben ma-
radtunk, azt egy pillanatra sem tulajdonítom a 
választók hűtlenségének, hanem azoknak az esz-
közöknek, melyeket a velünk szembenálló párt 
alkalmazott. 

— Beszámolót nem tartok, mert ha felsorolnám 
azokat az indítványokat, amiket öt óv alatt a köz-
gyűlés elé terjesztettem, az reggelig tartana. Egy 
munkám maradt befejezetlenül és az a Vásárhelyi-
sugáruti aszfalt, ami még most sem jutott nyugvó-
pontra. December 31-én a kimé'eti idő lejár, az 
eljárás addig fel van függesztve. ígéreteket nem 
teszek, ugyanaz vagyok, aki voltam, nem is ké-
rek mást, csak hűséget a Szövetfcezett Városi Bal-
párt zászlójához. 

Lelkes éljenzés után 

dr. Kersch Ferenc 

állott fel szólásra. Foglalkozott azzal, hogy a Szö-
vetkezett Városi Balpáittal szembenálló párt, az 
Egyesült Polgári Pártok címet vette fel. Ez meg-
tévesztésnek van szánva — mondotta. 

Foglalkozott a balpárt célkitűzéseinek és első-
sorban jelölte meg a túlméretezett adminisztrá-
ció leépítését. Meg kell teremteni a város :asság 
jellegét a külvárosokban is. öntudatos küzdelem a 
sérelmek orvoslásáért, sikerre vezet. Azzal fejeztei 
be beszédét, hogy a Szövetkezett Városi Balpárt je-
löltjei bátor szószólói lesznek a felsővárosi pol-
gárság kívánságainak, — múltjuk is garancia 
rá, hogy a munkában fáradhatatlanok. 

Láfer Dezső 
. ' Aj-

a »Nagyszeged Pártc, majd a »Külvárosrendező 
Párt* múltbeli szerepéről beszélt. Most uj nevet 
vett fel ez a letűnt két párt — folytatta —, ez a* 
uj név: a Nep. Nincsen Nagy^Szeged, de itt 
van a külváros a maga teljes rendezettlenségében. 

— Farsang volt hosszú ideig a torony alatt — 
mondotta Lájer —, m< st pedig jön a böjt. Ila 
egy lámpát kérnek a külvárosiak, azt mondják rá, 
hogy nincs fedezet. A város összetételét, a közgyű-
lés képét meg lehet látni az elhanyagolt külváros 
sokban. (Taps.) 

Dr. Kasza Ferenc 
á * 

azt fejtegette, hogy szűkség van gerinces e?Ter>-
zékre. A mai viszonyok között kötelessége von az 
ellenzéknek, kritikát gyakorolni és a törvényes 
korlátok közé szorítani azokat, akik a magyar 
alkotmányosságtól el akarnak térni. Meg kell vizs-
gálni, mit tett a túlsó oldalo» lévő párt az el-
írni lt esztendő során a várospolitikában. Halot-
tunk a képviselőktől — úgymond — nagy beszé-
deket, de a beígért cselekedetcfi el maradiak. (He-
lyeslés.) 

Dr. Palócz Sándor 
A . " 

szólalt fel végűi és a hallgatóság lelkes ovációja 
közben idézte Rassay Károly csurgói beszédét, 
amelyben megjelölte a magyar ellenzék köteles-
ségét. A politikai egyenjogúság és h polgárok 
gazdasági szabadságáért kell az ellenzéknek har-
colni — úgymond Rassay — és a felsővárosi vá-
lasztásnak is meg kell mutatni, hogy a polgár-
ság szabadságáért küzdő ellenzék lobogója tüa-
dalra jut. (Hosszantartó taps.) 

A megjelentek ezután íjiég sokáig lelkesen tűn-
tettek a Szövetkezett Városi Ba'-árt mellett. 

Csillárok, rádión, villanyszerelési munkák 

csóbbak Szőke 
villanyszerelőnél, Tisza Lajos körút 57. 

(Fáy Margit kézimunkaiizlet mellett) 

Hentes- és mészárosiizletemet 
melyet eddig c m én vezettem, Budapestről 
hazatérve átvet'em a t̂ tovább fol>taiom. 
Kí rem i. t. vevőim lovábbi szives pártfogását 
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