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lenik hétfő felvételével n n n n l n p reagel 

Kultúrtörténeti adalékuk.,. 
A választás hétfőn reggel nyolc órakor 

kezdődik. Az ajánlási eredmény kihirde-
tésére volt tehát idő hétfő reggel három-
negyed nyolcig. Ha nem az állam, hát a 
fizika törvényei értelmében. 

Egyébként is: mi volt itt sürgős 'és 
mi problematikus? 

Az egységespárti lista már futott. 
Részletkérdésekbe nem akarunk elmerül-
ni. De a legmélyebb hála, a fentartás 
nélküli elismerés és hódolat hangján kell 
megemlékezni az ajanlások gyűjtése körül 
kifejlődött szegedi technikáról, Itt meg-
találták a módját annak, hogy miként kell 
összegyűjteni rövid idő alatt bármilyen 
nagymennyiségű aláirást. Fáradhatatían-
ságban az önefláldozásig elmenő, pártat-
lan főtisztviselő segítségével példát mutat-
tak arra, hogy milyen módon kell meg-
kezdeni a lista érdekében való tevékenysé-
get már reggel hat órakor. Az agitáció 
technikájának pedig egyenesen az iskola-
példáját teremtették meg. 

Nagyon jól tudják egységespártiék, sok 
felből lehet következtetni rá, hogy Szeged 
három képviselőt választ. Ami a jelöltek 
számát illeti, nem is fogtak melléje a je-
lölésnél. Három urat jelöltek. Bizony há-
rom urat. Nem ilyen egyszerű azonban á 
módszer, amellyel a három ur érdekében 
dolgoznak. Két urat állandóan kiméinek 
Sose exponálják őket. Képességeiket, ér-
demeiket illetően végtelenül diszkrétek. 
Mindig az első jelölt érdemeiről beszélnek. 
Sok izgató újszerűség van egészen eqvéni 
módszerüknek ebbeii a dus mellékh a j fá-
sában is. Az első jelfelt hervadhatatlan 
érdemeit ugyanis az egész város elismeri. 
Nagy képességeit is. Mi lehet az oka, hngv 
mégis mindig csak róla beszélnek? Csak 

.rá hivatkoznak? Bizonyára nem tömjérie-
zés .Nem érdemszérzés. Ez a kérdés, mer-
jük állítani, sokkal jobban izgatja a köz-
véleményt, mint az, hogy ki lesz a kép-
viselő. Fokozza az izgalmas érdeklődést, 
hogy valahányszor a második jelöltet 
akarják ajánlani, mindig az első jelölt 
érdemeivel hozakodnak elő és akkor is 
az első jelölt érdemes politikai pálvájá-
nak a tisztes részleteit teregetik ki, ami-
kor politikai elvhüségről és következetes-
ségről a harmadik jelölttel kapcsolatosan 
akarnak beszélni. 

Nem egyedül áll a magvar kultúrtörté-
netben ez a taktika. II. József idejében 
szüksége volt az egri püspöknek olyan 
kanonokra vagy apátra, aki tud németül. 
Valami Blevzeffer nevü plébános került 
be ezen a réven a püspöki udvarba, de 
hamarosan kiderült róla, hogy nem hogv 
beszélni nem tud németül, de a német 
ábécét sem ismeri. A püspökséghez érkező 
német íratok továbbra is a kor egyik 
ismert kiválósága fordítgatta szívesség-
ből. Ha a püspök Blevzeffer iránt érdek-
lődött, udvari papjai "az elismerés és hó-
dolat hangján beszéltek az —. emiitett ki-
válóságról. Nem is tudott Blevzeffer előre-
haladni. Élete végéig jelölt maradt. 

A mostani szegedi választásról a ma-
gyar kulturtörténelem ragyogó lapjai fog-
nak megemlékezni a Petrik-lista miatt is. 
Petrik nem régi hajósa a szegedi közéleti 

vizeknek. Mindjárt kezdetben a külváros-
részek rendezésének jelszavával agitált. 
Közben foglalkozott ingatlan üzletek lebo-
nyolításával is, de a iegnagyobb gondot 
mindig arra forditotta, hogy — posszi-
bilis maradjon. Ugy, látszott, aránylag 
könnyen ér be céljainak a révébe. A vá-
rosatyaválasztáson az egységes párt neki 
adta külön hadszíntér gyanánt, amely fö-
lött kizárólagos hatalommal parancsno-
kolt, a város háromnegyed részét. A kisgyü-
lésből kibuktatta, mint mondják, az egvsé-
gespárti intelligencia. A főispán korrigálta 
ezt a hibát. Kinevezte kisgyülési tagnak. 
A polgármester vele karöltve csinálta 
meg a külvárosrészek világítását. Legalább 
is a látszat föltétlenül ez volt é§ senkisem 
igyekezett ebből a látszatból kiábrándítani 

az embereket. Amit nem tettek meg a szo-
cialista párttitkárnak, azt rögtön elintéz-
ték Petrik Antalnak. Az egész hivatali 
apparátus növelte presztízsét, ál landóan 
élesztette népszerűsége lángoc.skáit. <3 há-
lás volt. Ezerteritékes bürgepaprikás-va-
csorát rendezett, halbicskát szállított, azt 
hitték, a kultuszminiszter, ma már egy-
ségespárti vezetők is látják, saját mandá-
tuma kedvéért. Most pedig külön listája 
van — egységespárti programmal. 

Nagy az elégtételük a baloldali pártok-
nak. Az elvekkel való szinészkedés sikere 
és ereje eltörpül a személyes érvényesü-
lés vágya és* prepotenciája mellett. Mi 
itt még "a problematikus? Jobban játsza-e 
Fajka" az egységespártit,, mint Petrik az 
ellenzékit? 

Mind a két ellenzéki párt indul 
a választáson 

A választást bizottság pénteken este elfogadta az összes ajánlásokai — A halnapos 
izgalmak után Szeged választói a héttői választáson diadalra viszik az ellenzéki 

gondolatot 

#t Rassay-párt lajstromszáma: 3, a szociáldemokratáké: 4 
C-4 Délmagyarország munkatársától.') Azok 

az események, amelyek csütörtökön este tör-
téntek a választási bizottság ülésén, a vá-
lasztási izaglamakat még jobban felfokozták. 
Egyetlen szavazaton, még pedig az elnök sza-
valatán mult, hogy a döntés nem történt me^, 
mert mint ismeretes, Bokor Adolfnak az ösz-
szes ajánlások elfogadására, illetve a hami-
sítások következtében érvénytelenített ellen-
zéki jó ajánlások érvényesítésére vonatkozó 
indítványát a bizottság tagjai közül négyen 
elfogadták és négyen nem fogadták el. Az 
elnöklő dr. Turóczy Mihály, aki előzőleg azt 
hangoztatta, hogy minden erejével küzd az 
összes pártok ajánlásainak elfogadásáért, sza-
vazatával az indítvány ellen döntött és igy a 
választási bizottság az ajánlások huszonnégy 
órán belül való pótlására uta&itotta a Rassay-
pártot, a szociáldemokrata pártot és a Petrik-
pártot. A Rassay:pártnak pénteken este hét 
óráig 743, a szociáldemokratáknak 697 és a 
Petrik-párt nak 665 ajánlást kellett pótolniuk. 

Bokor Adolf indítványának elnöki szóval 
történt elvetése 

uíahb homhlnácldhra 

adott alkalmat és az izgatott hangulato"an 
riasztó hirek keltek szárnvra. Arról is beszél-

tek, hogy az egységes párt változatlanul egye-
dül akar maradni a porondon és ezért na-
gyobb küldöttséggel keresi fel a választási fő-
biztost, akit arra kér M , hogy vegye ismét 
elő az egységes párt félretett és még át nem 
vizsgált ajánlási iveit, szabályszerűen vizs-
gálja át azokat is és az ellenzéki pártok már 
érvényesített iveiből törölje azokat az aján-
lásokat, amelyek ezeken az egységespárti ive-
ken előfordulnak. 

A hir azonban alaptalan" volt. Ha a 
küldöttség fel is kereste volna a kívánsággal 
a főbiztost, eredményt nem érhetett volná 
el, mert azokat az ajánlásokat, amelyeknek 
érvényesítéséhez a választási bizottság csü-
törtökön egyszer már hozzájárult, utólag sem-
mi . esetre sem érvényteleníthették volna. 

Csütörtökön a pótajánlásokra vonatkozó ha-
tározat kimondása után dr. Turóczy Mihály 
közölte a választási bizottsággal, hogv* az "ölést 
pénteken este negyednyolc órára összehívja, 
miután hét órakor jár le a pótlási határidő. A 
pótlásra utalt pártokat felkérte, hogy pót-
ajánlásaikat minél korábban nyújtsák be a 
választási főbiztoshoz, mert azoknak felülvizs-
gálása nagyobb ideig eltarthat és szeretné, ha 
pénteken este végérvényes döntést hozhatna 
a bizottság. 

B e n y ú j t j á k a pótajánlásak e z r e i t 
A pótlásra utasított pártoknak" eredetileg 

az volt a tervük, hogy csak a pótlási határidő 
utolsó órájában nyújtják be pótajánlásaikat, 
mert tekintettel arra, hogy a hamisítások kö-
vetkeztében a legjobb és a legbiztosabb aján-
lási aláírásokat is az érvénytelenítés vesze-
delme fenyegeti, a rendelkezésükre álló időt 
ujabb ajánlások gyűjtésére kívánják felhasz-
nálni. Ez a terv azonban pénteken megválto-
zott, miután mindhárom párt jóelöre fölké-
szült erre a harcra és gondoskodott megjelelő 
tartalékról. Délelőtt a Petrik-párt megbízóitai , 
jelentkeztek elsőnek Skultéty főbiztosnál és j 
3002 pótajánlást nyújtottak át. Délután fél- I 

négy órakor jelentkeztek 

A szociáidemoHratAK. 
akik" 273 iven 5138 pótajánlást nyújtottak be. 
Negye dót órakor pedig benyújtotta pótlásait 

a Rassou pár t 
173 iven 2080 lekontrollált, összeegyeztetett 
aláirást. 

A választási biztosok azonnal megkezdték a 
munkát, amint a pártok benyújtották a pót-
lásokat. A Petrik-párti ivek felülvizsgálatával 
a délutáni órákban készültek el és akkor meg 
kezdték a szociáldemokrata pótajánlások ál 
vizsgálását. A benyújtott 273 ajánlási ívből 


