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Vasárnap választ 
Móraváros 

A választök többsége másodszor is az ellenzéki listát viszi 
győzelemre 

Gyüléstilalom Ausztriában 
Bécs, junhis X. Szombaton lépett életbe egész 

Ausztria területién az általános gyüléstilalom, 
amelyet az idegenforgalom érdekeire való te-
kintettel minden nyáron el szoktak rendelni. 
Az idén a gyűlési és felvonulási tilalom szep-
tember 30-lg tart. Nem vonatkozik a rendelet a 
milícia katonai jellegű gyakorlataira. 

Schmeling kiütötte Louist 
Newvork, junius 20. Európai időszámítás 

szerint szombaton hajnalban mérkőzött a né-
met S c h m e l i n g a néger L o u i s s a 1, a ne-
hézsúlyú ökölv ivóvilágbajnokság döntőjébe 
való jutásért. A 80 ezer néző előtt megrende-
zett mérkőzés Schmeling megsemmisítő győ-
zelmével végződ* tt; a tizenkettedik menetben 
kiütötte a négert. 

A győzelem után most Schmeling kerül ösz-
sze Braddock-kal. a jelenlegi világbajnokkal. 

Halálos mákmérgezés 
(A Délmagyor ország munkatársától.) Szom-

baton délelőtt a sándoifalvai csendőrség jelen-
tette a szegedi ügyészeégnek, hogy mérgezés-
gyanús körülmények között meghalt Varga 
Piros 5 hónapos kisleány. Az orvos megvizs-
gálta a holttestet és megállapította, hogy a 
kisleány valószínűleg a mérges anyagokat tar-
talmazó mákhalat ette meg, amelyet a mezőn 
talált. Ettől azután rosszul lett és nem sak-
kal később meghalt. Az ügyészség elrendelte a 
kis holttest felboncolását. 

Bad Gleichenberg feiOMhatatian 

kataritusok-, asztma-, 
tüdőtágulás- és szívbajoknál. 
ttgyedfllálló klíma, híres gyógyforrások, természet«« szénsavas 

fürdők, pneomat kamrák, inhalalatórlumok. 
FBrdOldénv nT'n« - sm'ewher- Te"«« nei«K> " 6-iai. 
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Este 8 óránál tovább 
ne tárgyaljon a közgyűlés 
Inditvány a közgyűlés munka-

rendjének szabályozására 

(A Délmagyar ország munkatársától.) A szer-
dára összehívott juniusi közgyűlés napirendjének 
inditványrovatában szerepel dr. Balogh István 
alsótanyai plébános figyelemreméltó indítványa a 
közgyűlés munkarendjének ujabb szabályozására. 
Dr. Balogh István indítványában a következőket 
mondja: 

»Tekintettel arra, hogy az I929:XXX. tc. 22. 
§. második bekezdésének 12. pontja értelmében 
a törvényhatósági közgyűlés üléseinek számát és 
időközeit a törvényhatósági bizottság közgyűlése 
állapítja meg, indítványozom: mondja ki a köz-
gyűlés, hogy a törvényhatósági bizottság ülésének 
időtartama, tekintet nélkül a tárgysorozat ügy-
számára, 4 óránál hosszabb időre nem terjedhet 
ki. A tárgyalásra szánt idő kimerülésével a tárgy-
sorozatnak még meg nem vitatott ügyeit a követ-
kező napra eltolt folvtatólagos közrvülés tár-
gyalja le. 

Indítványom megtételére az a tapasztalat adott 
impulzust, hogy a hosszú tárgysorozat, különösen, 
ha annak egyes pontjai időrabló névszerinti sza-
vazásokkal (választások) vannak egybekötve, az 
esti órák közeledtével kimeríti a törvényhatósági 
bizottság tagjainak figyelmét ás nagyon sok, a 
város széles rétegeit érdeklő ügy, indítvány az el-
nagyolás kockázatának van kitéve, a legtöbb eset-
ben a közérdek sérelmére a napirendről levétet-
vén . egy negyedévi eltolódás áldozatául esik.« 

(A Délmagyarország munkatársától. A Móra-
városrészben vasárnap tartják meg 'a megismé-
telt törvényhatósági választást. Három lista indul 
a küzdelemben, a Szövetkezett Városi Bal párt lis-
tája, amelynek dr. Berkes Pál orvos és Kovács 
István kisiparos a jelöltje. Az első választáson 
jelentős szavazattöbbséggel ez az ellmzéki lista 
győzött, a hangulatból megítélhető, hogy a mó-
ravárosi polgárság szavazalának többségét most 
vasárnap ís erre a listára adja le. A másik lis-
tának jelöltjei Tiikács Béla és Petrik Antal, végül 
a harmadik listán a példátlan hangú röpiratairól 
ismert Schwann János szerepel. 

• 

A szavazás reggel 9 órakor kezdő-
dik a Katona-nccai óvóda helyi-

ségeiben. 

Három urnát, állítottak fel, úgyhogy gyors tem-
póban lehet majd leadni a szavazatokat. A Móra-
városban 1900 a szaiazók száma, ebből a leg-
utóbbi választás alkalmával 1139-en gyakorolták 
alkotmányos jogukat. Valószínűleg most még 
többen adják le szavazatukat és a többség megint 
az ellenzéki listát viszi győzelemre. 

A választásról LA jer Dezső titkár a kővetkező-
ket mondotta: 

— Legjobb reménységgel indulunk. A hangu-
latból azt állapíthatjuk meg, hogy 
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Tisia L*jo> körül. 

Móraváros polgársága erőteljesem 
kitart az ellenzeki jelöltek mellett, 

még talán jobbam, mint az első választás során. 
A mi pártunk a szegények pártja, pénzünk HÍn)ca 
a választási hadjáratra, mi nem állítunk be m 
küzdelembe fogatokat és autókat, hogy azokon 
szállítsuk a szavazókat az urnákhoz. Nem me-
gyünk senkiért sem kocsival, mert bízunk a vá-
lasztók öntudatában, bízunk abban, hogy kocsik-
kai, autókkal nem tudják megvásárolni a szava* 
zatukat. Egyébként olyan elavult névjegyzék alap-
ján tartani választást, mint a most érvényben lévő 
névjegyzék, ugy a jelölteknek, mint a választók)» 
nak a megkinzását jelenti. A választóknak letp 
alább 50 százaléka a névjegyzék összeállítása ói» 
lakást cserélt, legtöbben a távoleső teletpekre men-
tek lakni. Most azután nagy utat kell megtenniük, 
hogy gyakorolhassák szavazati jogukat. 

— Az egész választási küzdelemben az ellen-
zéki párt a legkorrektebb eszközökkel vett résal 
— folytatta Lájer. Megállapíthatja bárki, hogy 
mi 

sem demagógiával, sem ntsséli 
hanggal nem igyekeztünk a vá-

lasztást befolyásolni 

és hisszük azt, hogy a választók józansága és 
tisztánlátása győzedelmeskedik ennél a választás-
nál is, amely dr. Berkes Pál és Korbács István 
megválasztásában fog kifejezésre jutni. 

Dr. Berkes Pál, Mórtaváros legutóbb megvá-
lasztott törvényhatósági képviselője a* alábbiakat 
mondotta: 

— A várospolitikában legfontosabb: 

az autonómia helyreállítása, 

Enélkül nem lehet eredményt elérni, mart a vá-
ros jogai vannak megcsorbitva. A közigazgatási 
törvény megváltoztatása is nagyon fontos a vá-
ros fejlődése szempontjából. A törvény megvál-
toztatásával elérnénk azt, hogy nem lehetnének 
a közgyűlésnek kinevezett és érdekképviseleti tag-
jai, akikkel előre megszabják a közgyűlés irányát 

— A mi programunk a városi problémák meg-
oldósára vonatkozik. Elsőrendű fontosságúnak 
tartjuk 

O kűlvárn«! csatornázást és a kiif-


