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A választási mozgalmak. 
A szegcdi függetlenségi párt szózata a II. kerületi választókhoz. — A vá-
lasztási biztosok. — Nem halasztják el a nemzetgyűlési választást. — A kő-
néppárt is akcióba lép. — Paktum a kisgazdák és a Keresztény Egyesülés 

között. — Wekerle és Friedrich. 
3 (Saját tudósítónktól.) A szegedi választókerü-
letek között egyelőre csak a második kerület-
ben folyik a szószoros értelmében vett válasz-
tási mozgalom. Itt már küzdenek egymás ellen 
a jelöltek, mig az első és harmad k kerületben 
uiég mindig gróf Teleki Pál, illetve dr. Koszó 
István az egyedüli jelölt. Az a nir, hogy Pálfy 
Dániel a második kerületben visszalépd! a je-
löltségtől, nem bizonyult valóna:. Pálfy érue-
kében tovább folytatják az agitaciói az öt tá-
mogató iparosok. Még mindig nem állapítható 
meg azonban natározottan, hogy P. Ábrahám 
Dezső államtitkárral szemben, akit a független-
ségi pártiak jelölttK a második kerületben, kit 
állítanak sorompóba e. kereszténypártok: 
Schmiedt Ferencet-e, avagy Dobay Gyulát. 
Schmiedt Ferenc eddig nem lépett vissza, süt 
egy keddi gyűlésen 137 szavazattal 93 szava-
zat ellenében őt mondották ki hivatalos jelölt-, 
nek Dobay Gyulával szemben. A keresztény-
pártok egyrésze — amint azt a szavazatok 
aránya is mutatja — Dobay személye .körül 
csoportosul. Ilyen körülmények közölt a máso-
dik kerületben mindenesetre mozgalmas és hí-
ves valasziási küzdelemre van kilátás. 

Vasárnap délelőtt megmozdul a második ke-
rület függetlenségi polgársága is P. Ábrahám 
Dezső jelöltsége érdekében. A függetlenségi 
párt a l alábbi felhívást bocsátotta ki a jelölő-
gyűlésre : 

Szózat Szeged város II. kerületének válasz-
tóihoz I . • 

A függetlenségi és 48-as párt, amely semrriit 
sem adott fel elveiből, szinten a küzdők sorába 
áll. Rendületlenül harcolunk továbbra is a 
szent öreg turini remetesége által megpecsételt 
eszményeinkért. 

Most érkezett el csak igazán a függetlenségi 
és 48-as párt ideje, amikor más politikai pár-
tok az olcsó elvek húsából a híg meggyőződés 
levét főzik. 

Mi ma is változatlanul azok vagyunk, akik-
nek az ország közvéleménye régóta tisztel: a 
magyar alkotmány sáncvédői, a magyar függet-
lenség őriállói, a magyar haza hűséges sze-
relmesei. 

Nem tegnap lobbant fel törekvéseink és 
álmaink tüze es nem holnap fog' kihamvadni. 

Az ezeréves Magyarország erkölcsi, gazda-
sági, politika; és területi birtokállományának 
teljességhez görcsösen ragaszkodunk, ma, 
ezekben a lélekharangkondulásos időkben szí-
vósabban, görcsösebben és elszántabban, mint 
valaha. 

Osi lobogónkat, amelynek hármas színét a 
vér, a szeretel és a remény rakta fel, 

P. Ábrahám Dezső 
belügyi államtitkár, a szegedi volt nemzett kor-
mány elnökének a tisziafényü és hibátlan 
csengtsü nevtvei felékesítve suhogtatjuk meg. 

A magyarság zengő dicsérete é^ babéios 
háiKja iiietj p. Ábrahám Dezső szegedi műkö-
d é i t , aki a vörös vervilag béklyóiba bilincselt 
ország s.ámára a nemzeti megújhodás szárnyait 
növesztetle és a legendáshírű Horthy Miklós 
fővezérrel együtt életrehivott nemzeti hadsereg 
•antzdá/bu az etső magvakat hintette. 

ó ?ol( • legigazabb magyarok egyike, aki a 
•ötét bizonytalanság rengetsgében « kiszaba-

dulás útjait vágta, magyar hittel, magyar aka-
rattal és magyar fejszével. 

Szeged városának Il-ik kerülete csak ön-
magát és az egész ország javára törhetetlen 
eréllyel és ragyogó képességekkel teljesített 
megbecsülhetetlen történelmi szolgálatot becsüli 
meg, ha P. Ábrahám Dezső zászlaját, amely-
nek szeplőtíenségben fogantatott fehérségéhez 
egy szemernyi folt sem tapad, minden poklokon 
keresztül diadalra luttatja. -

A magyar puszták és a magyar hegyek nagy 
éjszakajában gyujtsunk egymásnak jeleket vil-
lanó sok-sok pásziortíizet, melyek fölött a füg-
getlenségi politika kiolthatatlan fényességű csil-
lagjai : az egyenlőség, a testvériség, a szabad-
ság virasszanak. 

• 

Jelölő ősgyülésünket január 11-én, vasátnap 
délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési ter-
mében tartjuk, amelyen P. Ábrahám Dezső is 
megjelenik és programját ki fogja fejteni. 

Felkérünk mindenkit, férfit és nőt, aki 
velünk érez és P. Ábrahám Dezső jelöltségét 

' támogatja, hogy ősgyülésünkön feltétlenül 
vegyen részt. 

• Éljen 
P. Ábrahám Dezső 

a II. kerület nemzetgyűlés' képviselőjelöltje. 
Szeged, 1920 január 8. 

A szegedi függetlenségi és 48-as párt 
nevében: 

dr. Becsey Károly, 
pártelnök. 

* 

A most összeülő nemzetgyűlés tagjainak 
választásáról szóló kormányrendelet alapján a 
szegedi Ítélőtábla teljes ülése választási bizto-
sokká és helyettes választási biztosokká a 
következő bírákat nevezte ki Szeged város 
területére: /. választókerületben: Választási biz-
tos: Orosz Pál ítélőtáblai bíró. Helyettese: 
Csonka Elemér ítélőtáblai bíró. II. választó-
kerületben: Választási biztos: Scultéty István 
ítélőtáblai bíró. Helyettese: Paraszkay Gyula 
Ítélőtáblai bírói címmel felruházott vezető járás-
biró. III. választókerületben: Választási biztos: 
dr. Masa János táblabíró. Helyettese: Molnár 
István táblabíró. A választók figyelmét ezúttal 
is felhívjuk arra, hogy a .szavazás kötelező. 
Minden választó tehát, aki a választók név-
jegyzékében fel van véve, a választásban részt-
venni köteles. A szavazási kötelezettség alapos 
ok nélkül való elmulasztását 200 koronáig ter-
jedhető pénzbírsággal, az 1919. évre kirótt 
állami egyenes adó 5 százalékának megfelelő 
összegű további birsággal, továbbá annak a 
jogkövetkezménynek kimondásával büntetik, 
hogy az illető a legközelebbi választásoknál 
sem választójogot nem gyakorolhat, sem a 
törvényhozás tagjává nem választható. 

* 

Budapest, január 8. (M. T. I.) A Pesti 
Hírlap jelenti: Egy-kéi nap óta ismét hirek 
terjedtek el, hogy jacuár 25-é^é kitüzötl nem-
zetgyűlési választásokat el fogjak halasztani 
Arról értesülünk, hogy esek a hírek nem fe-
lélnek meg a valóságnak, á választásokat' a 
kitűzött időben a megállapított keretekben meg-

tartják is azok elhalasztásához a kormány 
semmikép sem járul hozzá. 

Budapest, január 8. (M. T. I.) A Nap jelenti: 
A közóppárt, amely eiedetiletí nem kiván a 
választásokban is résztvenni, A Nap értesü-
lése szerint most ugy határozott, hogy a maga 
részéről is felveszi a harcot. A kOzeppárt 50 
jelölttel indul a küzdelembe. Jelöltjei között 
vannak Toln-jy Kornél MÁV igazgatója, báró 
K3zy József nyugalmazott államtitkár és gróf 
Hadik János. 

Budapest, január 8. (M. T. I.) A Keresztény 
Nemzeti Egyesülés ée a Kisgazdapárt között 
30 mandátumra nézve megállapodtak. A tár-
gyalást ma folytatják. Az a törekvés, hogy 
még. legalább 70 kerüíetre nézve megállapod-
janak, a többit pedig szabadküzdelem verse-
nyére bízzák. A kereszténypárt a középpárttal, 
hír szerint, semmiféle választási tárgyalásokat 
nem folytatott és nem is óhajt a Kisgazdapárt 
tudta nélkül folytatni. / páktumos tárgyalások 
valószínűleg e hét végén befejeződnek és vagy 
ujabb 10 kerületre várható még megállapodás, 
amelyből minden pártnik 5—5 kerület jutna, 
ugvszintén bizonyosra vehető, hogy a nemzeti 
ki-.ebbségek részére biztosítandó 9 kerület ügye 
is simán el fog intéződni. Mindkét párt teljes 
jelöltlistája a-jövő. hét elején nyilvánosságra 
kerül. 

Budapest, január 8. (M. T. I.) Budapesten a 
Belvárosban izgalmas választási harc készül. 
Friedrich István hadügyminiszter és Wekerle 
Sándor versenyeznek a mandátumért. A kerü-
letne!: mintegy 12.000 választója van. Mindkét 
tábor erősen dolgozik. 

Támadás a magyar kormány 
ellen az osztrák pénzügyi 

bizottságban. 
— Vita Nyugatmagyarországról. — 

Bécs, január 8. (M. T. I.) Az osztrák nemzet-
gyűlés pénzügyi bizottságának ülésén Gürtler 
keresztényszocialista képviselő kifogásolta, hogy 
a kancellár nem emiilelte beszédében Magyar-
országot. fgen nagy súlyt kell rá helyezni, — 
mondotta Gürtler — hogy Magyarországgal a 
lehető legrövidebb idő múlva barátságos szom-
szédi viszonyban éljünk és hogy megteremtsük 
a mindkettőnkre nézve hasznos gazdasági 
összeköttetéseket. 

Dr. Bauer megjegyezte Gürtler fejtegetéseire, 
hogy az ő pártja is kifogástalan jó viszonyt 
kiván a két áilam között. A Magyarországhoz 
való jó viszony megteremtését azonban meg-
nehezíti az, hogy a fontos kérdések egész sora 
függőben van még Magyarország és Ausztria 
között. 

A magyar kormány most sem számo! azzal 
a körülménnyel, hogy a szövetsiiges hatalmak 
Német-Nyugatmagyarország egy részét ujabb 
nyilatkozattal Németausztriához csatolták. Ennek 
azonban legelső feltétele az, hogy a magyar 
csapatok kivonuljanak Nyugatmagyarországból 
és hogy az országban helyreálljon a vélemények 
harcában a teljes függetlenség. Beszédének 
további során hevesen megtámadta dr. Bauer 
a mostani m3gyar kormányt, amelyet azsal 
vádol, hogy ügynökei utján beleavatkozott 
Ausztria belső viszonyába. A bizottság egy-
hangúlag elhatározta, hogy megkezdi a pénz-
ügyi törvény részletes vitáját. 


