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Titkos szavazás Szegeden. 

(Saját tudósitónktól.) Az 1913. évi XIV. 

törvénycikk Szegedet is ama kerületek kö-

zé sorozza, amelyekben a legközelebbi vá-

lasztáson már a titkos 'szavazás lép éle be. 

Azt is tudjuk, bogy Szegeden három kerü-

let lesz, körülbelül a választók szálmával is 

tisztában vagyunk, csak épen azt nöm tud-

juk, ami talán a legfontosabb, hogy a tit-

kos szavazás hogyan történik. iMiben, á l a 

titkos szavazás technikája, mdképen fognak 

Szegedi választói az urna élé járulni a jövő 

évben, hogy megválasszák a három képvise-

lőt? A titkos szavazás technikájáról s az 

egész szavazási eljárás lefolyásáról részletes 

és minden tekintetben tájékoztató (leírást 

nyujtunk. íme a törvénynek a titkos szava-

zásra vonatkozó rendelkezései: 

Titkos szavazásnál a választók boríték-
ba zárt szavazólappal szavaznak. A szava-
zólapok befogadására szolgáló borítékokat a 
belügyminiszter egységesen állíttatja elő 
olyan át nem látszó papirosból, amely a bo-
ri tékba ihelyezett szavazólapnak sem tartal-
mát, sem színét el nem árulja. A boríték 12 
centiméter nagyságú és él' van látva az or-
szág címerével. A belügyminiszter a köz-
ponti választmánynak kellő időiben megfelelő 
mennyiségű borítékán küld. A központi vá-
lasztmány, mihelyt a választási eluök a je-
löltek neveit bejélén,tette, nyomban intézke-
dik, ihogy kézírással vagy szokszorosítással 
minden jelölt számára az illető időit nevével 
ellátott legalább annyi szavazólap állíttas-
sák elő, ahány választó van, a válasZtókerü-
letekbén. Az összes szavazólapokat 8:10 cm. 
nagyságban és egyenlő vastagságú és minő-
ségű papirosból, de az illető választókerület 
minden jelöltje iszálmára más-más színben 
kell készíteni. 

A központi választmány a belügymi-
niszter által megküldött hivatalos borítékok-
ból és külön-külön mindegyik jelölt szavazó-
lapjából gondosan elzárt és lepecsételt cso-
magokban legalább annyi példányt küld 
minden szavazatszedő küldöttségnek, áhany 
választó vau, a szavazókörben,. A szavazat-
szedő küldöttség a szavazási megkezdése 
előtt a bizalmiférfiak jelenlétében, megvizs-
gálja a szavazólapokat és borítékokat tartal-
mazó csomagok sértetlenségét, azután fel-
bontja azokat s ha valamelyik jelolt szava-
zólapjából vagv a borítékból a kellő tmeny-
nvi'ség nem, állana .rendelkezésére, a hfany 
pótlásáról gondoskodik. A szavazatszedo 
küldöttség elnöke a szavazás megkezdese 
előtt kihirdeti, hogy melyik jelöltnek mi-
lyen szinii a szavazólapja. 

A szavazás megkezdése előtta szavazat-
szedő küldöttség köteles meggyőződést sze-
rezni arról, Ihogy az asztalra állított urna 
üres. Ugyanezen vagy közvetlen, emelte kéli 
elhelyezni a szavazólapok 'befogadására szol-
gáló boritékókat. Avégből, bogy a szavazó 
észrevétlenül helyezhesse ,szavazoiapjat af 

borítékba, a szavazóhelyiségnsk e p közvet-
lenül belőle nviló mellékszobaval kell bírnia, 
vagy pedig magában, a szavazohelyi'ségben, 
kell erre a célra egy vagy több elrekesztett 
fülkét berendezni. A mellékszobában vagy az 

elrekesztett fülkében a szavazólapokat jelöl-
tek szerint elkülönítve és egyszerre csak ki-
sebb 'készletben, kell az asztalon elhelyezni. 
Ha a készlet fogytán van: az elnök ujabb 
készlet elhelyezése iránt intézkedik. 

A szavazat leadása azzal kezdődik, hogy 
a választó a szavazatszedo küldöttség asz-
talához lép és szavazásra bocsátása után az 
elnöktől egy borítékot vesz át. A választó 
kérelmére az elnök köteles megmagyarázni, 
hogy az egyes jelöltnek milyen szinii a sza-
vazólapja. Ezután a választó a mellékszobá-
ba vagy az elrekesztett fülkébe rnegv, ahol 
annak a jelöltnek ,a szavazólapját, akire sza-
vazni akar, a boritékiba helyezi és a boriié-
kot lezárja. Innen visszamegy a szavazat-
szedő küldöttséghez és a szavazólapot tar-
talmazó borítékot' átadja az elnökinek, aki 
fölbontatlanul és ugy, ahogy a szavazatsze-
do küldöttség minden, tagja szemlmel tart-
hassa, azonnal az urnába helyezi. 

Azt a választót, aki a mellékszobában, 
vagy az elrekesztett fülkében' hosszabb ideig 
tartózkodik, minit amennyi a szavazólapnak 
kiválasztására és boritékiba helyezésére két-
ségtelenül elegendő, az elnök csengety,Úszó-
val vagy más alkalmas jellel szavazata le-
adására figyelmezteti. Ha a választó szava-
zatát a figyelmeztetés utján sem adja le, az 
elnök a szavazás lehetőségét rá nézve egye-
lőre megszűntnek jelenti ki és a következő 
választót bocsátja a szavazásra. A szava-
zástól ilyen módon elesett választó ujabb sza-
vazásra csak a 'törvényes záróra után, illető-
leg az elnöki záróra alatt jelent'kezhetik. Azt 
a szavazólapot, amelyet a Választó nem a 
hivatalos 'borítékban, vagy ismertetőjellél el-
látott borítékban akar leadni, továbbá annak 
a választónak szavazólapját), aki az elnök 
felhívására sem megy a mellékszobába, vagy 
az elrekesztett fülkébe, az dnök él nem fo-
gadhatja. 

Külpolitikánk. 

Harden lapjának, a Zukunftnak utol-

só számában Gölber Adolf, ez a jeles osz-

trák iró, kinek néhány év előtt a királyról 

és a trónörökösről irott pompás lkét es-

saye-je jelent meg, Berchtold politikájáról 

ir rendkívül figyelemreméltó tanulmányt. 

Külpolitikához, diplomáciához hoz-

zászilóni laikusnak a dolgok ismeretével 

nem bírónak nagy vakmerőség, majdnem 

biin. -Ezt a tételt igazolja Gelber tanulmá-

nya, ki Berchtold politikáját teljesen el-

lentétes szempontból bírálja meg, mint a 

milyen szempontból a monarchia sajtója 

azt eddigelé beállította. Aehrentthalról szól 

előbb, kiről megállapítja, ihogy könnyebb 

helyzete volt, mint Berchtölduak, mert ki-

tűzött célt követhetett, Bosznia megszer-

zését. Berchtoldnak már ilyen kitűzött cél-

ja nem volt, de nem is lehetett. Amit Gel-

ber a balkáni szövetségről, annak tenden-

ciájáról és Berchtold sikereiről, igen, si-

kereiről ir ,4 az, ha csak feltevés, akkor 

szédítően fantasztikus, ha valóság, akkor 

egyszerűen megdöbbentő. 

Azt irja, Gelber, hogy Oroszország 

a balkáni államok szövetségét nem Török-

ország ellen hozta, össze, hanem a mo-

narchia ellen. Az első balkáni szövetség-

nek még nem volt ilyen célzata, a szövet-

ség megalkotására a török reformtörek-

vések adtak okot és az, hogy Törökország 

Arméniában uj hadtesteket alkart felállíta-

ni. Az orosz külpolitika érezte, hogy ha a 

japán háború álltai meggyengült presztí-

zse révén Európában is letört tekintélyé-

nek utolsó részét elharácsollja a török uj-

jáéledés, atkkor az orosz jövő nagyon bi-

zonytalan lesz. Ezt volt ellensúlyozandó a 

balkáni szövetség, mely Bosznia annek-

sziója után monarchia,ellenes célzatot vett. 

De tagja volt ennek a szövetségnek Bul-

gária és Berchtold módját ejtette annak, I 

hogy Bulgáriát figyelmeztesse, miszerint 

az igazi ellenség nem a monarchia, haném 

Törökország. Ott, Törökország elllen való 

diadalmas háború révén kecsegtet a te-

rületi nagyobbodás, az igazi diadal, az ér-

tékes eredmény. Valóban, Bulgáriának egy 

törökellenes háború volt az érdeke és Gö-

rögországnak is ez volt az érdeke, amit 

egyébként az elért eredmények világosan 

megmutattak. Osalk Szerbia lett volna haj-

landó orosz parancsszóra ellenünk törni. 

De ez a hajlandóság már le volt sújtva, 

mikor a két szövetséges fegyverkezése az 

ellentétes irányba, a török ellen volt haj-

lítva. Gelber azt mondja, ez Berchtold 

politikájának eredménye. Lehet és ha az, 

akkor nagy eredmény! 

Ezután a második balkáni háborúról 

szól a tanulmány írója. Utal arra a feltű-

nő jelenségre, hogy mikor a szerbek Du-

razzó és a montenegróiak Szkutari ellen, 

vonultak, Berchtold az utolsó pillanatig 

késett a tiltakozással. Akkor tiltakozott 

mikor a szerbek már biztosnak vélték ma-

gukat a tengerparton. Természetes, hogy 

ezt olyan elkeseredés követte szerb olda-

lon, olyan fellángolása a haragnak, mely-

nek valahol ki kellett törni. És akkor be-

látták a szerbek, hogy a Bulgáriával 'kö-

tött szerződés reájuk nézve előnytelen, 

nekik kárpótólni kell magukat Macedó-

niában. Hát kárpótolták magukat a máso-

dik balkáni háborúban, amelynek az lett 

az eredménye, hogy darabokra tört hosz-

szu időkre a balkáni szövetség. Annak 

ujabb összehozhatóságát Oroszország nem 

remélheti. És mert Bulgáriára feltétlenül 

számitani a monarchiának mégsem lehet, 

tehát Berchtold kierőszakolta Albánia meg 

alakítását és Albánia mint egy sarkantyú 

van beleütve ai Balkán, testébe. 

Azt mondja Gelber, hogy Berchtold 

elérte azt, hogy valahányszor Oroszország 

a monarchia ellen felemelte fegyverét, ezt 


