
« 

1931 junius 23. DÉLMAGYARORSZAG 

A Független Balpárt nyilt levele 
Klebelsberg kultuszminiszterhez 
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M i n d e n k i t é r d e k e l I ! ! 
Akár autója, akár motorkerékpárja, 
akár öngyújtója van vagy nincs, 
mert a legvidámabb operett, a 

Mese a benzinkutrói 
szívderítő, aranyos huncutság 
szerdán nagy premierben a 
Be lvá ros i ban kerül bemutatásra 

A vasárnapi és hétfői események után a 
Független Ba lpár t nyilt levéllel fordalt gróf 

Klebelsberg Kunó kultuszminiszterhez. A nyi l t 

levél a következő: 
»Nagyméltóságú Miniszter Ur' Az ország-

gyűlési képviselőválasztások első fordulója — 
az ajánlások elbírálása — lezárás élőtt áll. 
Történelmi idők mély elfogódottságával figyeli 
— megvíseltségének és zaklatóvá élesedett su-
lyos napi gondjainak közepette — a magyar 
nemzet: hogj-an fognak érvényesülni azok a 
jogok, amelyek számára egy túlságosan óvatos 
választójogi rendszer keretében biztosíttattak 
és amelyek ma már semmiképen nem felel-
nek meg a kor szellemének és a nemzet élet-
akarásának. A világháború és a forradalmak 
ás immár az eddig példátlanul álló gazdasági 
válság ideálokban is szegénnyé fogyatkozott 
nemzedéke a titkos szavazással választó kerü-
letekben készül megszólaltatni lelkiismereté-
nek szózatát, amellyel a jövő óceánjába vet 
'•»etí reménységeinek, akarásának horgonyát. 

Szeged városának népe, amely a választá-
sok sorsfordulatos órájában is tisztelettel adó-
zik Nagyin éltóságodnak, 

keserűséggel fordult el az elmúlt he-

tekben a választási kortézia olyan jel-

szavaitól és eszközeitől, amelyeket sem 

magához, sem Nagyméltóságodhoz 

illőknek nem talált és most megdöb-

bentő jelenségek meglepetésének ha-

tása alatt áll. 

Ha valók azok a hirek, amelyek, egyelőre 
minden cáfolat nélkül, a sajtóban és a nyil-
vánosság előtt a szegedi ajánlásokról elter-
jedtek, ugy kétségtelen, hogy 

a z egységespárti érdekek szolgálatá-
ban számtalan visszaélés történt, 

félreismerhetetlenül azzal a célzattal, hogy 
a politikai diadalt az egységes párt szegedi 
jelöltjeinek a politikai versenyfutás elkerü-

lésével biztosítsa. 

Arról van szó, hogy a választójogi törvény-
nek — nyilván csupán a jóhiszeműség és 
jószándékuság mellett eléggé hatályos — ren-
delkezéseit. illetve azok hiánvossásait felhasz-
nálva 

tömegesen kerültek az egységespárti 
ajánlóivekrs hamis n é v a á i r á s o k . ab 
bél a célból, hegy az el'enzéki ajSn-
lóíveken szeren!® választópolgárok 
valód! névaláírásai határtalanokká 

tétessenek 
és ajról is van szó, hogy ez valóságos rend-
szerességgel és olyan nagy mértékben tör-
tént volna, hogy a dolog természete szerint 
a törvényes ajánlások körül aránytalanul ne-
hezebb helyzetben levő ellenzéki politikai 
ajánlások törvényes mértéke veszélyben forog. 

Talán nincsen olyan tőrvény, amelynek ren-
delkezéseit való értelméből kiforgatni nem 
lehetne és választójogi törvényünk, amely az 
ilyen alantas elgondolás esetére előrelátásról 
nem tanúskodik, a legkevésbé sem biztosit 
egyidejű hatályos védelmet a jogaik gyakor-
lásában ekként megtámadott politikai pár-
tok számára. 

Az ajánlások feletti döntés nagyrészt bírói 
kezekben van, de éppen a bírói kezeket köti 
a törvény és köti akkor is — hatályos ren-
delkezések" hiányában —, ha a jogokkal való 
olyan visszaélés jelenségei merülnének is fel, 
amelyek' 

a v á l a s z t á s elvi tisztaságát, a tör-
vény célját meghiúsítani alkalmasak, 

Senkit sem nyugtathat meg a választási bi-
fáskodis jogintézménye, amely olyan rendkí-
vüli munkával, annyi költséggel és főként 
oly terhes időmúlással kapcsolatos, hogy soha-
sem teheti jóvá az egyszer már bekövetkezett 

hibát, amelynek sulyos erkölcsi kihatásait a 

legbékülékenyebb polgári gondolkodás sem 

izüntetheti meg. 

Ebben a válságos órában a nyilvánosság 
előtt megkérdezzük Nagyméltóságodat, hogy 

szándékozik-e elfogadni S z e g e d v á -
ros népétül egy olyan képviselői meg-
bízólevelet. amelyet nem az alkotmá-
nyos választási harc győzedelmes 
befejezése, hanem a fizetett politikai 
kortézia trükkjei segítettek elő az al-
M t m á n y n s harc voltaképení kizárá-

sával 
és szándékozik-e, mint a magyar királyi kor-
mány vallás- és közoktatásügyének minisz-
tere a politikai erkölcs bélyegzőjével hite-
lesíteni egy olyan választási küzdelmet, amely-
ben a polgárság titkos szavazással érvénye-

sülni Ugatott akarata meg sem nyilvánulhatott 

azért, mert az urnák elé nem kerülhetett? 

Választási küzdelemben elbukni lehet ke-
serű, de ha ez tiszta küzdelemben történik, 
a bukás nem lealázó és nem fokozza fel a 
lelkek nyugtalanságát olyan izgalmakig, ame-

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e len-
té s e) Washingtonból jelentik: Hoover elnök visz-
szaérkezett weekendjéről és hétfőn délelőtt nyom-
ban megkezdte tárgyalásait a Fehér Házban. 

Az amerikai közvélemény vezető egyéniségei 
sorra nyilatkoznak a sajtóban és valamennyien 
Hoover terve mellett foglalnak állást Stimson "kül-
ügyi államtitkár kijelentette, hogy semmi szükség 
sincsen a Hoover.javaslat tanulmányozására és 
evégből nemzetközi konferencia összehívására. 

Gyors cselekvésre van szükség. 

Az összes érdekelt államoknak azonnai vála-
szolni kell Hoover íniciativájára 

Berlinből jelentik: A német közvélemény teljesen 
Hoover elnök akciójának hatása alatt áll, amitől 

a német nép szabadulást és a gazdasági 
élet tellendü éséf várja 

A sajtó hatalmas cikkekben ir Hoover céljairól és 
a legaktuálisabb kérdés most az, hogy Francia-
ország milyen álláspontra helyezkedik^ 

A francia kormány 

kedden minisztertanácson dönt Hoover elnök 
akciójával szembeni magatartá. áröl-

lyek károsak lehetnek. De a választási küzde-
lemben elbukni azért, mert a törvény nerrt 
sújthat le kardjával a farizeusok fejére, ax 
olyan erkölcsi megviseltetés, amelynek sulija 

az elbukottakról a nemzet egyetemére hat 

vissza és azokat az érdekeket veszélyezteti, 

amelyek mindannyiunk előtt, akik magyarok 

és polgárok vagyunk, a legszentebbek. 

Nagyméltóságod nem állhat hallgatással n 

panaszolt jelenségek árkánál és ezért kérdez-

zük: szándékozik-e Nagyméltóságod Szeged 
város képviselője lenni akkor is, ha a poli-
tikai fair play elemi feltételei is megcsúfol-
taknak bizonyulnának?* 

a szegedi Független Balpárt 
fRassay-párt) vezetősége. 

A Hoover-akció előreláthatólag kedden a ka-
marában is szóba kerül, még pedig egy inter-
pelláció keretében A francia kormány hűvösen 
fogadta Hoover akcióját, de a párisi tőzsde, ha-
sonlóan az összes középeurópai tőzsdékhez, viha-
ros hossza! reagált a vashingt's « kezdménye-
zésre. 

Hétfőn már elhangzott az első miniszterelnök! 
nyilatkozat is. 

MaeDonatd 

jelentette ki az angol alsóházban, hogy * ,ASÍ-
nagyobb megértéssel Toldja Hoover lépésé' és a 
legmelegebben támogatja Hoover akcióját- A mi-
nisztereinők kijelentését a Ház valamennyi olda-
lán viharo« helyesléssel fogadták. 

Katona Dr. jogi szemináriuma 
I A A I a l apv i z sgá ra ( fe lv i l ágos í t ás 

i V y i sz igor la t ra f I ngyen 
előkészí t* — KltUnö jegysetek-

Somogy l ucea 33. - Te le fon : ««it-

Kéthly Anna táviratilag tiltakozott 
a szegedi események miatt 

(A Délmagyarország munkatársától') Az 

ajánlásokkal kapcsolatos eseményeket a sze-
gedi szociáldemokrata párt sem nézte tét-
lenül. A vasárnapi és hétfői események ntán 
Kéthly Anna, a szociáldemokraták listájának 
második jelöltje tiltakozó táviratot intézett 

Klebelsberg Kunó kultuszminiszterhez, a bel-

ügy miniszterhez és Darányi Kálmán minist-

terelnökségi államtitkárhoz. A táviratok ha . 

tározott hangú tiltakozást tartalmaznak a ha-
misítások ellen, amelyekkel meg akarják akv 
dályozni az ellenzék pártok indulását. 

"Illetékes hely« nyilatkozata az ajánlásokról 
Korrekciói és pártatlan eltérési igér 

A szegedi ajánlások ügyéről hétfőn éjszaka a 
MTI a MOT utjáp az alábbi illetékes helyrőt 
származó nyilatkozatot adta ki: 

>Minden választásnál rendszerint előforduló és 
kivédhetetlenül visszatérő jelenség, hogy az aján-
lási ivekén pártkülönbség nélkül rendszerint olyan 
aláírások is szerepelnek, amelyek tévedésből vagy 
jóhiszemű elírásból kerültek oda Ez a megállapí-
tás vonatkozik a kormánypárt listáira épp ugy, 
mint az ellenzéki pártokéira és a szegedi esetben 
természetesen Bassay .Károly listáira is. Miután a 
választási biztos az egységes párt iveinek felül-
vizsgálatát kezdte meg először, természetes, hogy 
a hibák és tévedések megállapítása is ennél s> 
listánál jelentkezett először. Nem szenved kétséget 
azonban az, hogy hasonló jelenségek és tünetek 

fognak mutatkozni a későbbi átvizsgálás w í t f 
az ellenzéki iveknél is. Ez a vá'asztási technikával 
s az ajánlási rendszerrel együtt járó olyan jelen-
ség, melynek ellensúlyozására és jóvátételére éppetf 
» törvényes eljárást lefolytató vá'asztási biztosok 
hivatoüafc. Ez a korrekció nemcsak Szegeden, ha-
nem mindenütt máshol is szabályszerűen bekövet-
kezik és épp ezért valóban érthetetlen és indoko-
latlan is a budapesti délutáni lapnak afelett val<$ 
izgalma, hogy a benyújtott ajánlási iveken sza-
bálytalan aláírások is szerepelnek. Ebből «pni>ira 
semmi hátrány, vagy kár nem származhat k- Gon-
doskodik erről a törvény és gondoskodik az a p ir . 
lattan eljárás, amely hivatott arra, hogy ezeket a 
visszásságokat kigyomlálja és megszüntessem 

Egész Európa Hoover akcióiénak 
hatása alatt ál! 

Stimson államtitkár: Gyors cselekvésre van szükség I -
Viharos hossz az európai tőzsdéken — MacDonald a leg-

melegebben támogatja Hoover kezdeményezését 


