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Szét ismeretlen kezek a virilis választóknak dr. 
Aigner Károly főispán, dr. Kószó István és Back 
Bernát aláírásával. Ebben a levélben — amelyről 
a Nagyszeged Párt megállapította, hogv miszti-
fikáció — arra buzdították a nagyszegedpártiakat, 
hogy töröljenek néhány nevet a jelöltlistából és 
ne higyjék el, ha a felhívást esetleg az aláírók 
misztifikációnak minősitik. 

A választók nagy érdeklődéssel nézegették a sok-
szorosított körleveleket, a boríték nyomását, a 
bélyeget és a keletbélyegzőt, tanulmányozták a 
kézzel irott címzéseket, de nem "tudták megálla-
pítani a választási trükk szerzőjét. 

— Én azt hiszem — mondotta egy békétlen nagy-
szegedpárti —, hogy ezt csak nagyszegedpártiak 
csinálhatták, a vezetőség tudta nélkül, még pedig 
a fajvédőérzelmü nagyszegedpártiak. Mert a Gaz-
dasági Pártnak haszna sem így, sem ugy nem 
lehet belőle. Csak a Nagyszeged Párt gyarapodha-
tik néhány szavazattal. 

Amikor a körülállók kételkedő csodálkozással 
déztek az érvelőre, az a kővetkező magyarázatot 
fűzte kijelentéseihez: 

— Ha a körlevélben emiitett neveket kihúzza 
valaki és helyükbe beleírja a körlevélben aján-
lottakat, akkor olyanná válik a mi jelöltlistánk, 
amely esetleg akceptábilis lehet sok aazdasági-
párti választó előtt is. 

— A leghumorosabb ebbén a szomorú dologban, 

mondta más, hogy á trükk kieszelői még a költsé-
geket a Nagyszeged Párttal fizettették meg. A 
borítékok áráért a főispánnál jelentkeztek, aki 
vonakodva ugyan, de kifizette a számlát Azért 
vonakodott, mert a Nagyszeged Párt választási 
kiadásait dr. Kószó István intézi. Rá is telefonált 
Kószóra a főispán, hogy minek molesztálják ilyen 
számlákkal. így derült csak ki a trükk. Szeren-
csére volt még idő a cselvágás kiparirozására. 
A Nagyszeged Párt vezetősége azonnal cáfoló le-
velet fogalmaztatott és azt expresslevélben küldte 
el a választóknak. Az epressleveleket a késő éj-
szakai órákban kézbesítette ki a posta. Nagyon 
sok virilista választót a legszebb álmábfcl riasztotta 
fel az express postás. 

Az urnák előtt közben lassan, de biztosan folyt 
a szavazás. Már a végefelé járt a szavazásra 
szánt idő és az utolsó tartalékokat dobták a lüz-
vonalba a pártok. 

Nagybeteg Tirllis^ 

botorkáltak föl a lépcsőkön, előzékeny korteskarok 
segítségével, reszkető kezek jelentek meg az urnák 
fölött és halk hangok közölték a jegyzőkkel a 
szavazó nevét Az utolsó negyedórában ismét meg-
élénkült az élet Ismét gyürük képződtek az urnák 
körül, a jegyzők alig győzték feljegyezni a szava-
zókat. 

Afsótanya séreime 
És most következett be az egész választás leg-

érdekesebb Jegiellemzőbb jelenete. Papp István 
alsótanyai virilista lépett a tanácsterembe és fe-
szesen, komolyan megállt az urna előtt. Kezében 
ott tartotta már a fehér szavazócédulát de nem 
dobta be, hanem az urna előtt álló polgármester 
felé fordulva, beszélni kezdett: 

— Tekintetös bizottság — mondotta emelt, hatá-
rozott hangon —, én kijelentem itt, a polgármestör 
ur előtt nyiltan, hogy a listából kihúztam az ü 
nevét is, meg a főispán urét is. Azért húztam 
ki ükét, mivelhogy Alsótanya harmincötezer lakosa 
közül egyet se jelölt a Nagyszeged Párt. Érözzék 
mit jelent ez. Nem bánom, ha mőg is büntetnek 
érte, ha be is csuknak 1 

Papp István körülnézett szeméből mindenki 
mélységes megbántódást olvashatott k i majd be-
dobta szavazólapját az urnába. 

A jelenet szem- és fültanúi meglepődve néztek 
a kemény lépésekkel távozó öreg gazda után, aki 
Alsótanya sérelméért elégtételt vett a maga egy-
szerű, de igen kifejező módján és percekig nem 
szólt senlü egy szót sem. Csak nagysokára mondta 
halkan maga élé a polgármester: 

— Igaza van Papp Istvánnak. 
Papp István ugyanezt a beszédet elmondotta 

a másik két urnánál is és annak a közgyűlési 
teremben fültanuja volt maga a főispán is. 

— Most már leszávazott — mondta neki —, 
hát megmondhatom, hogy nem egészen rajtunk 
mult Alsótanya mellőzése, mert nem mi jelöltünk, 
hanem a párt 

Papp István nem szólt erre egy szót sem, csak 
haragosan, olyan Peturbánosan eltávozott a vá-
rosházáról. 

Az eset híre természetesen pillanatok alatt el-
teijedt a városházán és mindenütt azt az érzést 
keltette, hogy igaza volt Papp Istvánnak. 

Az utolsó percekben érkezett meg a városházára 
titkára társaságában 

dr. Glattfelder Gyula 
megyéspüspök, hogy szintén leadja, mint virílis-
jogu választó a szavazatát Amint megjelent az első 
urna előtt, az urna mögött ülő szavazatszedő 
bizottság tagjai felpattantak a helyükről és mély 
meghajlással üdvözölték a püspököt 

— Dr. Glattfelder Gyula őméltósága —, diktálta 
a jegyzőknek a leadott szavazatot az elnök. 

A püspök a szavazás után nyomban eltávozott a 
városházáróL 

Az eredmény 
Most már ismét elfogytak a szavazók és 

abban a pillanatban, amint a torony, órája 
elütötte a tizenegy órát, az elnökök 

lezárták a szavazást 

Több szavazatot nem fogadtak el. A szavazás 
lezárása után azonnal megkezdték a leadott 
szavazatok összeszámlálását. Az urnák pecsét-
jeit feltörték és szortírozták a szavazócédu-
lákat. 

Az első kúria urnájából 405 szavazat került 
elő, kőztük nyolc érvénytelen. Néhányan ugy 
szavaztak, hogy mindjárt az első urnába bele-
dobták a náluk levő összes cédulákat, a Nagy-
szeged Párt listáját együtt a Gazdasági Párt 
listájával. A kettős szavazatokat nyomban ér-
vénytelenítették. 

Már a szavazócédulák szortírozása alkal-
mával kiderült, hogy a Nagyszeged Párt lis-
tája többséget kapott. Az urnából 124 olyan 
nagyszegedpárti lista került ki, amelyen nem 
volt változás, a Gazdasági Párt érintetlen lis-
táinak a száma csak 38 volt. A második kú-
ria urnájában a Nagyszeged Párt szempont-
jából még kedvezőbb volt az arány. 143 nagy-
szegedpárti és 43 gazdaságipárti tiszta lista 
került ki belőle és 134 nagyszegedpárti javí-
tott, valamint 81 gazdaságipárti javított lista. 
A harmadik urnában a Nagyszeged Párt 177 
tiszta és 98 javított, a Gazdasági Párt pedig 
59 tiszta és 57 javított szavazatot kapott. 

A szavazatszámlálás munkájának nehezebb 
része csak ezután következett. A korrigált 
szavazólistákon ugyanis nem volt rendszer, 
vafix tervszer ujiys^óiváa minden listá-

ról másokat húztak ki és más neveket irtak 
helyükbe a szavazók. Ezeket egyenkint kel-
lett megszámlálni, ami igen hosszadalmassá 
tette a szavazatok összegezését. Két óra már 
elmúlt, de még mindig számoltak a bizottságok. 
Ez a számolás azonban már nem volt fontos, 
mert az eredmény nagyjából nyilvánvalóvá 
vált az urnák felbontásának percében. 

A Nagyszeged Párt kapta meg 
a szavazatok többségét, 

legfeljebb arról lehetett szó, hogy a korrek-
ciók következtében a Nagyszeged Párt listá-
járól egy-két név kimarad és helyébe vagy a 
Gazdasági Párt egyik-másik jelöltje kerül, 
vagy pedig olyan virilista, aki nem szerepeit 
egyik párt jelöltlistáján sem. 

A szavazatok összeszámlálása 
három óra után íejeződött be és az eredményt 
azonnal kihirdették. A legtöbb szavazatot, 
287-et, dr. Biedl Samu kapta, utána követke-
zett -86 szavazattal dr. Somogyi Szilveszter, 
285 szavazattal dr. Kovács József és dr. Széli 
Gyula, 284 szavazattal dr. Glattfelder Gyula. 
A legkevesebb szavazatot viszont, 202-őt, vitéz 
Máriaföldy Márton kapta, a közvetlenül előtte 
álló dr. Szécsényi István 216 szavazatot 
kapott és előtte dr. Dobay Gyula 243-at. 
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