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Calaistöl 
A tegnapi kisgyűlés földbérletátirások-

t6l és házbérleszállitásoktól szürke tárgy-
sorozatának álmos unalmába némi eleven-
séget vitt bele a kereskedelmi és iparka-
mara főtitkárának felszólalása, aki annak 
az indítványnak kapcsán, hogy hozzák 
rendbe a budapest—szegedi országútnak 
közvetlen Szeged előtti szakaszát, kérdést 
intézett a polgármesterhez, hogy mi van a 
calais—konstantinápolyi nemzelközi autó-
út tervével. Ez a kérdés néhány hónap-
pal ezelőtt foglalkoztatta a szegedi köz-
gyűlést. Határozatba ment, hogy a város 
felirati kérelemmel fordul a kereskede-
lemügyi miniszterhez, hogy ez a nagyje-
lentőségű útvonal Cegléden, Nagykőrösön, 
Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és 3ZJ-
geden át vezettessék. A város erre ígére-
tet is kapott a kormánytól s a nemzet-
közi automobil szövetség is ennek a kez-
deményezésnek támogatására tett Ígéretet. 
Most ellenben a "Rotary Club elnöke, ahon-
nét ez az egész kezdeményezés kiindult, 
arról nyert hivatalos formában értesítést, 
hogy ^számolni kell azzal az eshetőség-
gel, hogy legalább ideiglenesen a buda-

Í»cstr—eszéki állami közút lesz a szóban-
orgó internacionális forgalom cél jaira ki-

jei ölendöc. . 
A kereskedelmi miniszter nem tagadja 

'"^neg Szeged és a többi városok kérésének 
teljesítését, csak óvatosan felsorolja azo-
kat az akadályokat, melyek teljesítésének 
utjábaii állanak. Az akadályok technikai 
természetűek és Csongrád vármegye hatá-
ránál kezdődnek. Egészen eddig "a pontig 
már intézkedés történt a budapesti ország-
útnak uj rendszerű átépítésére és ezek a 
munkálatok az 1932—33. években végre 
is fognak hajtatni. A kistelek—szegedi sza-
kaszra még nincsen költségvetési fedezet. 
Ezzel szemben az eszéki országút ugyan-
ezen idő alatt teljesen ki fog épülni. Ha 
tehát eközben a megvalósításra megérik 
a caláis—konstantinápolyi országút terve, 
illetőleg a Magyarországon átvezető sza-
kasz megjelölését fogják kívánni a kor-

( mánytpl, átmenetileg z budapest—eszéki 
^országút kijelölése válik szükségessé. 

A polgármester a felszólalásra adott vá-
laszában kijelentette, hogy az ügyet a ju-
lius legelején tartandó közgyűlés tárgyso-
rozatára kitüzeti és rajta lesz, hogy a vá-
r o s minden súlyának latbavetésével és 

minden összeköttetésének megmozgatásá-

val ujabb és kedvezőbb határozatot tud-
ion 3 kereskedelmi miniszternél elé/ni. 
Mert jóakarat ide, jóakarat oda, nem le-
het Szegedre nézve megnyugtató, ha egy 
ilyen nagyfontosságú, nemzetközi jelentő -
seggek biró utat akárcsak átmenetileg' is 
más irányban vezetnek el Tapasztalásból 
tudjuk ugyanis, hogy az ilyen átmeneti 
jellegű intézkedések szoktak a dolgok ter-
mészetes alakulása folytán véglegesre át-
változni. Ha egy nemzetközi utvonalat egy-
szer belerajzolnak a térképekbe, ha azt a 
nemzetközi automobilszövetség regisztrál-
ta és ha belemegy a köztudatba, akkor a 
legnagyobb jóakarattal is nagyon nehéz 
rajta változtatni és ujabb irányba átte-
relni. 

A szegedi közgyűlésnek nagyon komo-
lyan kell foglalkozni ezzel a kérdéssel.Ne-

künk az angol csatornától a Boszporusig 
vezető nemzetközi ut nem presztízskérdés 
és nem luxusigények kielégítését szolgálja. 
Áttörése a Szegedet déli irányban elzáró 
kinai falnak és megnyitása annak a zsák-
uccának, amelybe tíz esztendő előtt bele-
kerültünk. Ez az ut levegőt és életlehető-
ségeket jelent Szeged számára. Forgalmat 
hoz a forgalomnélküli városba és belevi-
szi a nemzetközi köztudatba, hogy, va-
gyunk és város, megtekintésre érdemes 
város vagyunk itt a Tisza mellett, a jugo-
szláv határon. Ha nem becsüljük is tul a 
várható forgalomnak pénzben kifejezhető 
értékét és nem értékéljük érdemén felül 
azt, amit idegeneknek mutatni tudunk, 
mindenesetre bizonyos, hogy ez a nem 
mesterségesen ideterelt forgalom a leg-
egészségesebb "és hogy Szegednek már 
van annyi láí»ív~:ája a fogadalmi temp-
lom körül, az árkádok alatt és a kultúr-

palota gyűjteményeiben, hogy néhány órá-
ra itt tudja marasztalni azt az idegent, 
aki pihenő állomásokat tart Európa nagy 
autóországutján 

Ezért nem szabad belenyugodni a Vá-
rosnak a kilátásba helyezett átmeneti meg-
oldásba. Ezért kell Szeged közgyűlésének, 
akciójának támogatására újólag felkérni 
mindazokat a Duna—Tisza közén fekvő 
városokat, melyeknek érdekei az Övével 
teljesen egybevágnak. Amint a polgár-
mester mondotta, meg kell mozdítani a 
városnak minden összeköttetését, és meg 
kell szólaltatni mindenkit, akinek elég sú-
lya van, hogy Szeged érdekeit képviselje. 
Tul a tanyai horizonton és felette a bürge-
paprikás nívójának. Talán még Fajka* La-
jost is meg lehet szólaltatni Hátha meg-
üti a nemzetközi méreteket. Calais-^kon-
stantinápolyi viszonylatban ís. Az Északi-
tengertől a Márvány-tengerig. 

Az alánlásl Ivek meghamisítása 
többezer szegedi választót fosztott 

meg az ajánlás Jogától 
éi 743 aláiráspéflására kényszerül a Rassay-pártot, 697-re 

a szociáldemokrata pártot és 665-re a Petrik-pártot 
A pát láseSf h a t í r i d e j * p é n t e k e n M t e 7 A r ako r l i * le 

(A Délmagyarország munkatársától.') Csütörtökön 
délelőtt olyan hirek terjedtek el a városban, hogy 
a Petrik.párt ajánlási iveinek felülvizsgálata után 
merőben megváltozott a helyzet, amennyiben a 
választási főbiztos jelentése szerint a Rassay.pártot 
1209, a szociáldemokrata pártot pedig 818 ajánlás 
pótlására fogják utasítani. Ez a hir 

Altalános Izgalmai 

keltett az egész városban és az ellenzéki pártok 
körében hihetetlennek tartották, hogg ilyen arány-
ban kellett volna folytatni az ellenzéki ajánlások 
érvénytelenítését a Petrik-párt ajánlási iveinek fe-
lülvizsgálata folyamán. Dr. Turóczy Mihály vá-
lasztási elnök ugyanis, mint emlékezetes, a válasz-
tási bizottság szerda délutáni ülésén a választási 
főbiztos egyenes felkérésére közölte a pártok meg-
bizottaival, hogy a Rassay-párt ajánlásai közül 
3008-at, a szociáldemokraták ajánlásai közül pe-
dig 33f!3-at érvényesítettek, igy tehát a Rassay-párt 
570, a szociáldemokrata párt pedig 195 ajánlás 
pótlására szorul. Bejelentette ngyao a választási 
elnök azt is, hogy ezek a számok a Petrik-párti 
ajánlások felülvizsgálata alkalmával növekedhet-
nek még, azonban olyan arányú növekedésre, mint 
amilyenről a délelőtti hírek szóltak, reálisan gon-
dolni sem lehetett. Ests azután kiderült, hogy 

i választási főbiztos számításaiba hiba 
csúszott be és ez okozta a délelőtti izgal-

makat. 

A végeredmény az, hogy 

a Rassay párínak 74$, a «ocÍál-
demokratáknak 697, a Petrik-
pártnak 665 ajánlást kell pén-

teken este 7 óráig pótolnia, 

A délelőtti hirek hatása alatt nagy izgalomban 
ült össze délután hatkor a városháza közgyűlési 
termében a választási bizottság. Dr. Turóczy Mi-
hály elnök bejelentette, hogy Back Bernát helyett, 
aki kimentette magát, Bruckner Ede póttagot hivta 
meg Megállapította az elnók, hogy az egységes 
pártot az ülésen dr. Szivessy Lehel, a Független 
Balpártot dr. Pártos Ernő, a szociáldemokrata 
pártot Lájer Dezső, illetve Mayer Pál, a Petrik-
pártot pedig ördög István képviseli. 

Ezután 

Skultéfy István válaszíás! fóbií* 
tos 

tette meg az ajánlások felülvizsgálására vonatkozó 
részletes és érdekes jelentését Elmondotta, hegy 
a választási törvény értelmében az ajánlások el-
fogadása felett a választási bizottság dönt, majd 
igy folytatta: 

— Az ajánlások benyújtására megállapított na-
pot kővető napon összehívott választási bizottság 
nem dönthetett, mivel fizikai lehetetlenség volt, 
hogy a beadott 42 ezer ajánlást a választói név-
jegyzék összevetésévet ilyen rövid idő alatt felül-
vizsgálják. Ezért másnapra halasztották el a dön-
tést A kormány hetedik szakasza szerint kedden 
okvetlenül dönteni kellett volna, azonban e j sem 
történhetett meg, mert a beadott ajánlások száma. 
12.207 volt és a törvény értelmében egyenként 
kellett megállapítani, hogy az ajánlók neve elő-
fordul.e a választók névjegyzékében. Ezt a munkát 
sem 24, sem 48 óra alatt elvégezni nem lehetett, 
mert mindössze hat választási biztos foglalkozott 
ezzel a munkával és a választási biztosok esküt 
tettek arra, hogy lelkiismeretesen, részrehajlás nél-
kül teljesitik kötelességüket. Igy nem lehet cso 
dálkozní azon, hogy a jelentés másnap sem jut-
hatott el a választási elnök kezébe De a késede-
lemnek más oka is volt Négy lista került a válasz-
tási biztosok kezébe, a listák egyrésze elég tüzetes 
megjelöléssel foglalta magában az ajánlásokat, de 
volt' olyan lista is, amelyen az alárisok felénél 
hiányzott a körzetmegjelölés. Volt olyan aláírás, 
amelyik tiz percig tartó munkát okozott 

— Hétfőn este 6 órakor ugy határoztunk — foly. 
tatta a főbiztos —, hogy az egységes párt ajánlási 
iveinek további vizsgálatát abbahagyjuk, mert az 
addig átvizsgált iveken 

a 3578 szükséges ajánlás helyett már 8013 
érvényes ajánlást találtunk, * 

Ekkor tulajdonképen a Petrik.pártét kellett volna 
elővennünk, ennek az ivei azonban rendkívül tőké-
letlenek voltak, az ajánlók neve mellett egyetlen 
esetben sem vezették rá a körzetszámot és nem 
ellenőrizték, hogy az aláírók szerepelnek-e az 
1927. évi névjegyzékben, amelynek alapján a mos-
tani választást fogják megejteni. Ezért a szórtál-


