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Jugoszlávia fokozott 
Izgalomban tüntet Olasz** 

ország ellen 
("Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) 

Belgrádból jelenük: A pólai fasiszta törvény-
szék halálos Ítélete által előidézett anti-
fasiszta tüntetések az egész országban minde-
nütt folytatódnak. Belgrádban este 7 óra táj-
ban, a Terázia-téren váratlanul nagyobb diák-
csoport vonult fel, amely lármáscm tüntetett 
Olaszország ellen. Ugyanakkor haladt át a té-
ren Sándor király kocsija. A diákok a ki-
rályt viharosan megéljenezték. Néhány perc 
múlva csendőrosztag oszlatta szét a tüntető-
ket Néhány ellenkezőt előállítottak. A gr/ász 
jeléül a legtöbb nyilvános helyiségben nem 
volt zene és a kivégzett Gortan Vladimír lelki-
üdvéért holnap gyászmise lesz a belgrádi ka-
tolikus templomban. 

A dalmát partvidék lakossága körében nagy 
izgalmat keltettek azok a hirek, hogy az olasz 
fenhatóság alá tartozó Zárában olasz tün-
tetők inzultálták az ottani jugoszláv konzu-
látus egyik tisztviselőjét és tőbb Szerb állam-
polgárt. A hir következtében a partvidéken 
nagy olaszellenes tüntetések voltak és csak a 
rendőrség erélyes föllépése akadályozta meg 
a súlyosabb kilengéseket. Zágrábban is újból 
nagy tüntetések voltak és a tüntetőket erő-
szakkal kellett szétoszlatni. 

Megválasztották az uj közgyűlés 
virilista tagjait 

([A Délmagyarország munkatársától.') A 
szegedi virilisválasztások a mai napon le-
zajlottak. Mint ahogy a választások befeje-
zése után percek alatt elterjedt a hir, a vá-
lasztások a Nagyszeged Párt biztos, sőt fölé-
nyes győzelmével végződtek. A törvény kü-
lönös rendelkezése négyszázharminckét pol-
gárnak ugyanolyan képviseletet biztosit a tör-
vényhatósági bizottságban, mint amilyennel 
35.000 választópolgár rendelkezik. Ilyen kö-
rülmények között a választók tömege a vi-
rilisták harcában csak személyes harcot lá-
tott, nem elvek küzdöttek meg elvek ellen, 
nem két szemben álló világnézet ütközött ösz-
sze, nem meggyőződés harcolt meggyőződéssel 
szemben, jelöltek harcoltak jelöltekkel, sze-
mélyes érdekek személyes érdekek ellenében s 
igy. a választás eredményének nincs elvi győz-

tese és nincs politikai legyőzö'tje. 
A jelöltek személyes tusája inkább amatőr 

futball mérkőzéshez hasonlított, amelyet' nagy 
gólaránnyal nyert meg a Nagyszeged Párt 
csapata. Ha lehetne futballriportnyelven foly-
tatni ezt a beszámolót, azt mondhatnánk, 
hogy erőteljes játékukkal a szegedi közélet 
ismert korifeusai vonták maglikra a figyel-
met. Éppen azért, mert ez a választás nem 
elvi harc volt, csak a jelöltek közelharca, 
semmi olyan következtetést nem lehet ered-
ményéből levonni, amit a pártpolitika a maga 
számára hasznosi'ani tudna. Harmincötezer 
választó csak azzal az érdeklődéssel nézte 
ezt a harcot, ami minden emberi vetélke-
désnek kijár, de nem azzal a tanulságkere-
séssel, amivel a maga cselekvése és elha-
tározása tekintetében kutatja a megoldást. 

Autópark a városháza előtt 

Miskolcon 
a liberálisok ssfőztek 

Miskolc; október 18. Miskolc városa és Bor-
sod, Gömór vármegyék viriliseinek megv álasz-
tása nagy érdeklődés melleit folyt le. 

Miskolcon a liberális virilisek listája győ-
zött. A fajvédő virilisek egy része üres lap-
pal szavazott. Végeredményképen 18 liberális 
tirilis városatya kapott mandátumot. 

MadDonald 
nem vonul vissza 

London, október 18. MacDonald magántit-
kára és a Londonban élő családtagok a leg-
határozottabban megcáfolják a Central Neivs-
nek azt a jelentését, mely szerint a miniszter-
elnök kijelentette volna hoey nemsokára visz-
szavonuL 

Minisztertanács 
Budapest, október 18. A kormány tagjai 

délután 5 órakor Bethlen István miniszterel-
nök elnökletével minisztertanácsra ültek ösz-
sze. A minisztertanács, amely 9 órakor ért 
véget, gazdasági kérdéseket és folyó ügyeket 
tárgyalt. 

Enyhe idő 
A Meteorológiai intézet j-lenti este 10 óra-

kor: Hazánkban az idő nappal igen enyhe és 
csak részben felhős. A hőmérséklet 10—17 
fokig, Pécsen 21, Szegeden '22 fokig emelke-
dett. Eső nem volt. Prognózis: Enyhe, esőre 
hajló idő Yáriialó. 

A szegedi városháza előtt már jóval 8 óra 
előtt felsorakozott a Nagyszeged Párt hatal-
mas autótaxi parkja. Minden egyes autótaxi 
üvegellenzőjén ott ékeskedett a nyomtatolt 
figyelmeztetés: Nagyszeged Párt. A kora reg-
geli órákban tudta már mindenki, hogy a 
Nagyszeged Párt a választási technika minden 
eszközét igénybeveszi, hogy biztosítsa a maga 
számára a győzelmet a virilis városatyák vá-
lasztási küzdelmében. Ami autót megkaphatott 
a szegedi garázsokban és a standokon, azt 
jóelőre mind lefoglalta, hogy elszállíthassa 
az urnákhoz a késlekedőket, a közömböse-
ket, a kényelmeseket és a betegeket és hogy 
az ellen pártnak, a Gazdasági Pártnak, minél 
kevesebb szavazalszállitási lehetőség marad-
jon. 

Az érdeklődés a választás iránt szintén 
nagy volt. A városháza tornyának órája még 
nem ütötte el a nyolcat, amikor már tömegel-
tek a legtöbb adót fizetők a bejárat körül. 

Elfoglalták posztjaikat a kortesek ls és osz-
togatták a szavazólapokat boldognak, boldog-
talannak. A két párt, irodát is nyitott a vá-
lasztás idejére a városházán, a Nagyszeged 
Párt természetesen a jobb helyiséget kapta, 
a polgármesteri hivatal egyik szobáját, a 
Gazdasági Párt viszont a hátsó folyosóra szo-
rult. Rack Lipót pénzügyi tanácsnok szo-
bájába. 

Nyolc óra előtt néhány perccel elfoglalták he-
lyüket 

a szavazaíszedő küldöttségek 
és a pártok megbízottjai. A tanácsteremben, ahol 
az első kúria urnáját állították föl, dr. Tóth 
Béla főjegyző volt az elnök A közgyűlési terem-
ben Rack Lipót tanácsnok, a bizottsági terem-
ben dr. Csonka Miklós adóügyi tanácsnok. A párt-
elnökök és a fökortesek szobáról-szobára jártak, 
buzdítgatták segédtisztjeiket Résztvett ebben a 

J munkában maga dr. Aigner Károly főispán és 
I dr. Somogyi Szilveszter polgármester is. 

Megkezdődik a szavazás 
Pontosan nyolc órakor, egyetlen másodperccel 

sem korábban, sem később, a szavazatszedő bi-
zottságok elnökei elrendelték a szavazás megkez-
dését Az első percekben nagy tömegek fogták 
körül az urnákat és a szavazás szédiiletes gyorsa-
sággal folyt Az első kúria urnájába elsőnek dr. 
Aigner Károly főispán dobta be fehérszínű sza-
vazólapját A második urna első szavazója dr. 
Schwarcz József ügyvéd volt, a harmadiké pedig 
Taussig Ármin. 

Tiz perc alatt közel százan szavaztak le, de az 
első iram után lanyhult a tempó, egyre ritkábban 
jelentkeztek a virilis választók. Félkilenc órakor 
a leadott szavazatok száma még nem érte el a 
százharmincat 

A lefoglalt autópark most kapcsolódott bele 
aktive a küzdelembe. A Nagyszeged Párt kor-
tesei egymásután hagyták el a csatateret és autóba 
vágva magukat robogtak szerte a városba a tarta-
lékcsapatokért. Egyenkint hozták azután vissza 
zsákmányukat és udvariasan támogatták föl őket 
a lépcsőkőn. De dolgozni kezdett most már a 

Gazdasági Párt jóval szerényebb apparátusa is. 
Az utolsó pillanatban ez a párt is kerített magá-
nak néhány autót taxi is akadt közöttük, de a 
legtöbb magánautó volt A Gazdasági Párt autóit 
az különböztette meg a Nagyszeged Párt autóitól, 
hogy keskeny nemzetiszínű szalag hirdette rajtuk 
az alkotmányosságot 

— Ezek a negyvennyolcasok — állapította meg 
egy nem virilista tanyai magyar és nagy gyö-
nyörűséggel szemlélte a városháza körül rajzó 
életet. 

Közben analmasan, egyformán röppentek el a 
negyedórák. Nem történt semmi változás, semmi 
szenzáció, a hangulaton szinte nem is érzett, 
hogy az urnák előtt választási küzdelem folyik. 
Ennek talán az a magyarázata, hogy mindössz« 
négyszázharminckét választó vonult fel a harcba, 
hogy megválassza a maga hetvenkét közevülési 
képviselőjét, 

választó tömegekről 
tehát beszélni sem igen lehet 

A misztifikáció 
A már leszavazott virilisták és a pártok kortesei j ciósabb eseményét, azt 

apró csoportokba verődtek a termekben és a i a gépiréSOS körlevelet, 
folyosókon és tár a vatták a küzdelem legszenzá- | amelyet egy nappal a választások előtt küldteK 


