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A dorozsmai egységespártiak — 
választási erőszakról beszélnek 

Memorandumot küldtek a miniszterelnöknek, hogy léptesse vissza a hivatalos 
Jelölleí, meri még a programbeszédéi sem tudták megérteni. 

Védelmet kérnek — az ellenzéktői 
(A Délmagyarország munkatársától.) Mint 

ismeretes, Dorozsmán szombaton lesz a pót-

választás Kiss Ferenc egységespárti és Stcuer 

György hivatalos egységespárti képviselője-

löltek között. Hogy a dorozsmai kerületben 

mennyire nem kivánják Steuer György meg-

választását, az ki tűnik abból az alább követ-

kező levélből, melyet 1100 aláírással ellátva 

juttattak a dorozsmai választók gróf Bethlen 

István miniszterelnökhöz. A levél a követ-

kező: 

_ »Nagyméltóságú gróf Bethlen István m. kir. mi-
niszterelnök urnák Budapest. Alázatos és sürgős 
kérelme Iviskundorozsma, Kistelek, Tömörkény, 
Pusztaszer országgyűlési képviselőválasztási kerü-
let választópolgárainak, melyben azt kérik, hogy 
a magyarul tudó Kiss Ferenc polgártársukat vá-
laszthassák meg képviselőjüknek és dr. Steuer 
György német ajkú határmenti kerületben hirdesse 
a magyar nemzeti eszme dicsőségét német anya-
nyelvén. Nagyméltóságú Miniszterelnök Url Ke-
gyelmes Urunk! Kiskundorozsma, Kistelek, Tö-
mörkény, Pusztaszer országgyűlési választókerület 
választói száz százalékban olyan ős magyar kun-
ivadékok vagyunk, akik a magyar nyelven kivül 
más nyelven nem igen értünk és beszélünk. En-
nek az ősi magyar hibának csak most tapasztal-
juk a rossz hatását 

amikor a mostani hivatalos képviselője-
lölt, dr. Steuer György államtitkár ur ne-
vét nem is tudjuk kiejteni, de nem is ér-

tettük meg programbeszédét, 

mert olyan idegen és előttünk eddig ismeretlen 
tájszólással beszélt Mi azonban valamennyien 
olyan régi függetlenségi 48-as magyarok vagyunk, 
akik előtt még mindig a Kossuth Lajos a leg-
nagyobb magyar ember, mert megmerte mondani, 
hogy a magyarok függetlenek és szabadok akarnak 
lenni, nem pedig osztrák rabszolgák. Ez az oka 
annak, hogy mi mostan Nagyméltóságodnak va-
gyunk a leghívebb, legrajongóbb katonái, mert 
amit Kossuth Lajos nem tudott elérni, azt Nagy-
méltóságod megvalósította, amikor a négyévszá-
zados osztrák rabszolgaságtól az 1921. évi XLVII. 
törvénycikkel hazánkat megszabadította. Mi ezen 
törvény és az 1920. évi I. és II. törvénycikk alap-
ján állunk és azt követjük. Ezért van az, hogy 

nünket arra, hogy megtagadjuk a mi faj-
tánkat és olyan képviselőt választassanak 
velünk, akivel csak tolmács utján tudnánk 

beszélgetni. 

Kérjük Nagyméltóságodat, hogy szerény és igaz 
kérelmünket meghallgatni és teljesíteni kegyes-
kedjék.« 

Ezt a levelet másolatban megküldték az 

ellenzéki pártok vezéreinek is a következő 

sorok kíséretében: 

»Kiskundorozsma, Kistelek, Tömörkény,- Puszta-
szer országgyűlési választókerületek választópol-
gárai az 1929 november hó 2. napján, halottak 
napján, megtartandó pótválasztással kapcsolatban 
gróf Bethlen István miniszterelnök ur őnagyméltó-
ságának az idecsatolt másolatban közölt levelet 
küldöttük többszáz aláirással. 

Mi lojálisán, mintegy szolgálati ut betartásával, 
előadtuk sérelmeinket és kívánságunkat és kértük, 
hogy az igazság védelmére kelve, engedje meg, 
hogy a közöttünk élő, magyarul beszélni tudó, 
egységespárti programmal fellépett Kiss Ferenc 
malomtulajdonost engedje megválasztani képvise-
lőnknek. 

Nem szerénytelen és igazságtalan kérés ez, ami-
kor ős magyar emberek azt kérjük, hogy a mi 
húsúnkból, vérünkből való, velünk beszélni tudó, 
magyarnak született polgártársunk képviselje a 
parlamentben a mi kerületünket 

Ugy látjuk azonban, hogy a mi kérésünk nem 
hallgatott meghallgatásra, mert 

dr. Steuer György államtitkár nr őméltó-
sága nem akar kerületünkből eltávozni 

és lemondani a jelöltségről, hanem ellen-
kezűleg, párthívei nagyobb erőszakkal kor-

teskednek és fenyegetődznek. 
Ez annál fájdalmasabb, mert a november 3-lki 
községi testületi tagválasztásokban is erőszakos-
kodnak tulbuzgó hívei, bizonyára a képviselő-
jelólt ur és a miniszterelnök tudta és utasítása 
nélkül s igy mi nent tudunk szabadon mozogni 
még a helyi képviselőtestületi tagválasztásoknál 
sem. 

Érthetetlennek tartjuk és példanélkülinek azt, 
hogy a kormányzópárt programmal fellépett ma-
gyar helyi jelöltünket nem akarják engedni meg-
választani, holott a pártfegyelem szempontjából 
azt nem lehet kívánni egyszerű gazda, munkás 
és iparos emberektől, hogy öregségükre megtanul-
janak németül, hogy megtudják magukat értetni 
a magyarul nem tudó hivatalos jelöltjükkel. Azt 
sem lehet alkotmányos időkben követelni, hogy 

az egész választókerület a sváb származású. 
Zappe Péter községi főjegyző kedvéért, 
hogy ő mindenkor tolmácsa lehessen dr. 
Steuer György államtitkár urnák, őt vá-

lassza meg követének. 

Mi ismerve ezen korteshadat, akik a választást 
terrorizálják. 

már előre el vagyunk készülve a legna-
gyobb erőszakoskodásokra, mutatóban 
látva, hogy mi volt a dr. Dénes István 

pártjánál, 

arra kérjük az ellenzéki pártok vezetőségét, hogy 
a pótválasztásra küldjék le egy-egy párttagjukat, 
hogy ők védelmezzék meg a választókat az ok-
vetlenül bekövetkező terror ellen, mert mi elha-
tároztuk, hogy becsülettel leszavazunk a helyi 
jelöltre, Kiss Ferencre s nem engedünk semmi-
féle terrornak. 

Kérjük a Pártvezetőséget, méltóztassanak még 
egyszer felkérni nevünkben a Miniszterelnök Urat, 
hogy léptesse vissza dr. Steuer György államtit-
kár urat, hogy évtizedek után végre a kerület 
olyan képviselőt választhasson, aki ismeri őket 
és akihez van valami közük.* 

Egy makói földbirtokos önként feleníkezell 
a szegedi ügyészségen 

és feljelentette önmagát sorozatos váltóhamisításért 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-

dán délelőtt a szegedi ügyészség elnökénél 

megjelent Török József makói földbirtokos és 

folytatásával megbízta a makói rendőrséget. 

A rendőri nyomozás során a Török József-

től kapott adatok alapján megállapították, 

hogy Török József 1927 óta hamis váltókkal 

operált. Hogy ezen idő alatt hány hamis 

váltót forgatott, azt nem lehetett megállapí-

tani, mert a váltók három hónaponkint jár-

tak le és Török József egyik hamis váltót 

rendezte a másik hamis váltóval, 

Jelenleg 12 ezer pengő értékű, hamis váltója | azonban lefoglalták. 

váltóhamisítás címén feljelentést tett maga 
mi Nagvmélfóságod politikájának vagyunk hívei ellen. Az ügyészségen jegyzőkönyvet vettek 
és hirdetői. Emellett azonban jó magyarok is va- ; fel Török jelentkezéséről és a nyomozás le-
gyünk és azt kívánjuk, hogy 

bennünket az országházban a mi fajtánk-
ból való, közöttünk élő ember képviseljen. 

Ez volt annak az indító oka, hogy mi Kiss Ferenc 
polgártársunkra szavaztunk, aki közöttünk él 25 
éve, tudja minden bajunkat, minden fájdalmunkat 
és megérti a szép magyar nyelvet. Kegyelmes 
Urunkí 

Nekünk már évtizedek óta olyan ország-
gyűlési képviselőink voltak, akik éppen 
csak a választások alkalmával ismertek 
meg és szerettek meg bennünket, de csak 
a programbeszédek és beszámolók alkal-

val látogattak. 

Most olyan képviselőt szeretnénk, ki közöttünk 
lakik és velünk érez. Kegyelmes Urunk! Mi ugy 
gondoljuk, hogy most már olyan időket érünk, 
hogy bátran vallhatjuk magunkat magyarnak és 
bátran választhatunk magunknak magyar képvise-
lőket, nem ugy mint az elmúlt Bach-korszakban, 
amikor cseheket, morvákat, németeket választottak 
diszmagvarnak. Kegyelmes Urunk! Az volna a ké-
résünk, hogy dr. Steuer György államtitkár urat 
olyan határmenti választókerületben léptessék föl, 
ahol németül is értenek és ezen a vidéken kép-
viselné és hirdetné a magyar nemzeti eszme di-
csőségét, azokat tanítaná magyar faj és hazasze-
retetre, ne minket, akik már ebbe beleszülettünk, 
ebben a délibábos homokos pusztaságon. Kegyel-
mes Urunk! Az uj választás éppen halottak napjára 
esnék, úgyhogy ezen a szent napon is politizálni 
kellene imádság és elmélkedés helyett, már erre 
való tekintettel is kérjük Nagyméltóságodat, hogy 
adja nekünk azt a napot és hagyja meg nekünk 
Kiss Ferenc földinket, magyar testvérünket. Még 
arra kérjük Kegyelmes Urunkat, hogy intézkedni 
kegyeskedjék, hogy 

válaaztásvezctők nc kényszerítsenek ben-

fut a makói pénzintézeteknél. A hamis vál-

tókon elfogadóként Törők József testvérének 

neve szerepel, ez az aláírás azonban mind-

egyiken hamis. 

Török József váltócsalásait a rossz gazda-

sági viszonyok miatt követte el. 400 hold 

földet vett bérbe. A bérlet beruházásához 

azonban nem volt elég pénze, amire kisebb 

váltókölcsönöket vett fel. A váltókat először 

fivére irta alá, de későbben kijelentette, hogy, 

tovább nem vállal kezességet. 

így következtek el azután a váltóhamisítá-

sok, amig azután Török feljelentette magát. 

Török letartóztatását az ügyészség nem ren-

delt el, 400 hold bérelt földjét és vagyonát 

Házhelyeket akarnok építeni — a r a M temeiöjékn 
(A Délmagyarország munkatársától.) Amióta J 

annyira megnehezedett az élet az elevenek 

fölött, a halottak dolga sem a régi már . Egyre 

jobban sajnál ják tőlük azokat a nagy darab 

földeket, amelyeket együttvéve a halottak or-

szágának nevez az elevenek kegyelete és bi-

zony ha nem védenék kemény paragrafusok 

ezeknek az országoknak az integritását, sú-

lyos határcsonkitások törtönnének körülöttük. 

Most — ami még érdekesebbé teszi a dolgot 

— éppen halottak napjának küszöbén, érde-

kes temetőügy aktái kerültek a közigazgatás 

őr lőmalmába. A legszomorúbb, a legalhagyot-

tabb, a leglcietlenebb temetőről van szó, a 

rabok temetőjéről. Ezt a szűkre keretezett 

birodalmat vette célba az elevenek insége, a 

város pénztelensége és lakóinak hajléktalan-

sága. 

A rabok temetője — amelyben jeltelen és 

névtelen sirok sorakoznak egymásmellé, régi, 

elfelejtett, levezekelt bíuiök néma emlékei 

— a rókusi ál lomás mögött, az úgyneve-

zett akoltelep mellett húzódik meg. A szegedi 

Csillagbörtön halottait m á r régen nem teme-

tik ide, a temetői parlagon hever, sírjai rend-

szertelenül szeplősítik be a sok helyen egyen-

lővé simult földet, amely fölött összevissza 

nőtt a giz-gaz. Hajlékkereső nincsetlenek fe-

dezték fel, hogy a hely igen alkalmas lenne 

házhelyek, embertanyák céljaira. Összeálltak, 

beadványt szerkesztettek a polgármesterhez, 

aki nem talált abban semmi megbotránkoz-

tatót, hogy az elevenek éppen a halottak or-

szágát szemelték ki lakóhelyül, hiszen ezek 

a halottak régen elfelejtett, elkallódott, név-

telen bűnözők voltak, akiket semmiféle szoli-

daritás nem kötött m á r az elevenekhez. Arra 

is gondolt talán a polgármester, hogy a rabok 

temetője má r régen nem temető, a börtönök 

elhulló áldozatait má r régen másutt hantol-

ják el, tehát nem vészit vele senkisem, ha 

ebbql a gazdátlan, elvadult temetőből az ele-


