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azonban csak 167-et vizsgáltak át és akkor 
abbahagyták ezt a munkát, mivel az átvizsgált 
iveken már a szükségesnél lényegesen főbb 

érvényes Ajánlást találtak a választási bizln 
sók. Az esti órákban kezdték meg a Rassay-
párt iveinek átvizsgálását. 

A választási bizottság ülése, 
amelyén i tagokon kivul feltűnően sokan je-
lentek meg a különböző pártok képviselői 
közül, negyednyolc órakor kezdődött a vá-
rosháza közgyűlési termében A hangulat rend 
kívül izgatott volt. A bizottság tagjai és az ér-
deklődök körülbelül tudták már, hogy mi 
az eredménye a választási biztosok munkájá-
nak, de tudták azt is, hogy a Rassay párt 
pófajánlásainak átvizsgálását csak nemrégen 
kezdték meg, tehát a munkának ez a része 
esetleg éjfélig, vagy még tovább is eltarthat. 
Azzal is tisztában volt mindenki, hogy a bi-
zottság tovább már nem halaszthatja el a dön-
tést a választás lehetőségének veszélyeztetése 
nélkül. Az illés megnyitása előtt a városháza 
kapujában, később pedig a közgyűlési terem-
ben izgatott viták keletkeztek a bizottság tag-
jai között és az volt az általános vélemény, 
amelyhez még az egységes párt megbízottai is 
csatlakoztak, hogv nagy hiba volt csütörtökön 
e bizottság részéről Bokor Adolf vitathatat-
lanul törvényes inditványának mellőzése. 

Ilyen hangulatban nyitotta meg az ülést ne-
gvednyoíc után néhánv perccel dr. Turóezy 
Mihály elnök. Bejelentette, hogy dr. Szili 
Gyula elfoglaltsága miatt kimentette magát és 
»?ok helyett a rendes tagok helyett, akik tu-
domása szerint nem tartózkodnak Szegeden, 
meghívta erre az ülésre a póttagokat, mert. 
fontosnak tartja, hogy ezen az ülésín a tizen-
kéttagú komplett bizottság hozzon majd ha-
tározatot. 

— Az volna a feladatunk — foMitla ezután 
U elnök —, hogy a pótaj niások clfo 
gadísa, vagy el nem fogadása fölölt határoz-
zunk. A tegnapi ülésen azokat a pártokat, ame-
lyeknek nem volt a jelölés elfogadásához szük-
séges érvényesített ajánlásuk, a bizottság pót-
lásra hivta fel. A pótlások bfnyújtása meg 
történt ugy a Rassay- és a szociáldemokrata 
párt, mint a Petrik-párt részéről A választási 
főbiztos a Petrik-párt és a szociáldemokrata 
párt pótajánlásait *már felülvizsgálta, most 
folyik a Rassay-párt pótlásainak a f.Holgo-
rása. A választási főbiztos értesítése szerint 
ezzel a munkával 

körülbelül eilel 12 ördrö 

készülnek cl A válá^itási bizottság ülését 
most tehát felfüggesztem és folytáfásdl tizen-
két órára tüzóm ki. 

A hangulat rendkivül izgatott volt, a bizott-
ság tagjai kelletlenül vették tudomásul, hogy 
permanenciába kell maradniok. 

Dr. Szivessy Lehel szólalt ekkor fel és be 
jelentette, hogy fontos javaslatot kiván tenni, 
mivel azonban ebben az ügyben előbb tár-
gyalnia kell, kéri, hogy az elnök tiz-tizcnöt 
percre függessze fel az ülést. 

Dr. Turóezy Mihály teljesítette a kérelmet, 
az ülést felfüggesztette és a közgyűlési terembe 
izgatottan találgatták, hogy mit fog javasolni 
dr. Szivessy, aki néhány perc múlva vissza-
jött a közgyűlési terembe és kérte az ülés 
folytatását. 

— Megfontoltam az összes szempontokat és 
alaposan átgondoltam azt az indítványt — 
mondotta felszólalásában —, amelyet tegnap 
Bokor Adolf itt előterjesztett. Miután 

az alkotmónuos küzdelem oh-
hor a legszebb, ha abban min-

den párt resztvehet 

és miután minden párt benyújtotta a kívánt 
pótlásokat, azt javaslom, hogy 

a választási bizottság logadla 
el az Összes alánlásohat. 

A választási törvény 93. § ának 6- bekezdése 
kimondja, hogy az ajánlások elfogadása vagy 
el nem fogadása fölött a választási bizottság 
doni, mivel pedig tudomáson) szerint min-
den pártnak megvan az előirt ajánlása, szük-
ségtelennek tartom, hógy bevárjuk a pótlások 
tormái felülvizsgálatának végét is, azért indít-

ványozom, hogy a választási bizottság éljen 
már most a döntés jogával. 

Dr. Turóezy Mihály bejelentve, hogy Szi-
vessy indítványát konkrét adatokkal is alá kí-
vánja támasztani, felfüggesztette az ülést és 
átment a tanácsterembe, ahol megkérte Skul-
téty István főbiztost, hogy tájékoztassa a bi-
zottságot a pótajánlások felülvizsgálásának 
eddigi e r c d m - ö l . 

Skuitetu töblztos 
néhány perc múlva bejött a közgyűlési te-
rembe és részletes jelentést tett. Elmondotta, 
hogy délelőtt a Petrik-párt 3002 pótajánlást 
nyújtott be, ebből 829 érvényest Találtak, 
tehát 164-el többet, mint araennyire ennek 
a pártnak szüksége lett volna. A szociálie-
mokralák délután félmr<vkor kétszázhetven-
három iven 5138 pcüré ílfist nyújtottak be, a 
választási biztosok azonban csak 167 ivet vizs-
gáltak meg, mert ezeken már 939 érvényesít-
hető ajánlást talállak, kétszáznegyvenketiövel 
többet a szükségesnél. A Rassay-párt 4 óra 
IS perckor 173 iven 2080 pótajánlást nyúj-
tott be, epeknek a felülvizsgál:: i folyik most. 

Az adatok ismertetése, után 

dr. furoczq Mlhálu 

a kővetkezőket mondotta: 
— Kekem az elnöki székből tulajdonképen 

nem volna szabad befolyásolnom a bizottság 
elhatározását, de arra való tekintettel, hogy a 
pótlásra utasított pártok lényegesen több pót-
ajánlást nyújtottak be a szükségesnél és igy a 
legnagyobb valószínűség szerint mind a három 
pártnak megvan az ajánlás elfogadásához 
szükséges _ mennvjség, ugy vélem, hogy dr. 
Szivessy Lehel indítványát a bizottság nyu-
godtan--elfogadhatja. Altalános helyeslés.) 

Az elnök ezután felteszi a kérdést, hogy 
a Rassay.párt ajánlásait elfogadja-e a bizott-
ság. Egyhangúlag elfogadták, elleninditványt 

senki sem tett. Ugyanígy elfogadták a szo. 
ciáldemokrata párt és a Petrik-párt ajánlá-
sait is. A határozat kimondása után dr. Skub 
téty István főbiztos kérte a bizottságot, hogy 
a határozat indokolásába vegye bele a követ-
kezőt is: ,»Az idő annyira előrehaladt már, 
hogy a pótajánlások átvizsgálásának feleslo-
ges folytatása veszélyeztetné a választás meg, 
tartásának lehetőségét.« (Helyeslés.) 

A lajstromok sorrendje 
Turóezy elnök ezután a bizottság nevében 

köszönetet mondott a választási főbiztosnak és 
munkatársainak hat napig tartó munkájukért, 
kijelentette, hogy ezt a hatalmas munkát a 
törvényben előirt huszonnégy, illetve negy-
vennyolc óra alatt képtelenség lett volna el-
végezni. Ezután bejelentette, hogy azt a sor-
rendet, amelyben a négy párt rákerül a sza-
vazólapokra, a törvény értelmében 

sorshúzás 

utján kell megállapítani. A négy párt nevft 
külön cédulákra iratta fel, a cédulákat össze-
hajtogatva egy kalapba tette és egyenkint hú-
zatta ki a cédulákat. A sorsolás eredménye 
alapján 

az első hocha alá herül a Pet-
rik-párt, a második kocka alá 
az egységes párt, a harmadik 
kocka alá a Rassay-párt, es e 
negyedik kocka alá a szociál-

demokrata párt. 

Megállapította ezután a pártok nevének végle-
ges szövegét, amely a szavazólapokra kerül A 
Petrik-párt hivatalos neve; »Párton kívüli 
párt (Petrik-párt)«. Az egységes párt. neve: 
»Egységes párt, Keresztény, Kisgazda, Főld-
mives és Polgári Párt (Klebelsberg-párt)«, A 
Rassay.párt neve: »Független Balpárt ("Rassay-
párt)*. A szociáldemokrata párt \ áltozatlanul: 
Szociáldemokrata Párt;-

A . pártok hivatalos eik.ere«le.lése atán a 
választási bizottság ülése a sok izgalmas ta-
nácskozás után pénteken este háromnegyed-
nyolc órakor véget ért, 

99 4 mostani események azt igazolták, 
hogy az ellenzéknek íelfes erővel 
kell küzdeni a titkos választójogért" 

Rassay a szegedi eseményekről 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentcse.) 
A szabadelvű és demokrata párt egyik péntek 
esti gyűlésén felszólalt Rassay Károly és be-
jelentette a szegedi választási bizottság dön-
tését. Rassay bejelentését a gyűlés közönsége 
tomboló éljenzéssel fogadta, mire Bassay meg-
jegyezte, hogy nincsen a világon állam, amely 
n°k polgárai az ilyen bejelentést hasonló lel-
kesedéssel fogadnának, mert minden a", in-
ban egészen természetes, hogy minden párt 

eljut a választási urnákig, csak nálunk kell 
egyheti huza-vona után a választási bizottság 
határozatát várni, hogy kire adhatja maid a 
közönség a szavazatát. 

— Ami itt történt, az nem választás, hanem 
garasos komédia. A mostani események azt 
igazolják, hogy az ellenzéknek' teljes erejéből 
kell küzdeni az általános Hl kos választói jog 
érd zkében. 

Kettős halálos szerencsétlenség 
a kaposvári strandfürdőben 

A vHlamosáram halálrasuj íoí l kél fOrdözöí 

( 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 l e n -
t é s e ) Kaposvárról jelenük: Pénteken délután 
megdöbbentő kettős halálos szerencsétlenség tőr-
tént a strandfürdő úszómedencéjében A villany-
világítás vezetéke a fürdő felett van elvezetve és a 
vezeték a fürdő medencéjében álló vasoszlopokon 
nyugszik- Ugy látszik, hogy a vezeték rossz volt, 
mert a? áram a vasoszlopokba és innen a fürdő 
medencéjébe Jutóit. 

Solt Káróly egyetemi hallgató hozzá ért a vas-
oszlophoz és a következő pillanatban halálra súj-
tottan merüli a vjz a]á. 

Simon Ferenc 19 éves joghallgató látva Solt 
elmerülésél, segítségére sietett, de az áram oi it> 
agyonüujlutU A két fiatalember elmerülésót latin 
Nagy Jáuos fürdőmester, aki beleugrott a vizbe, 
ő szerencsésen megmenekült, csak k.'zét és lúbal 

bénította meg az áram 

A kettős haláleset a fürdőbe óriási Izgalmat 
keltett. Kihívták a mentőket, a tűzoltókat, akik 
elvágták a vezetéket, majd lecsapolták a meden-
cében lévő vizet és a két holttestet kiemelték-

A rendőrség megindította a nyomozást és-meg-
állapította, hogv a szerencsétlenségért C.^rli Ede 
kaposvári műszerész a felelős, akit a rendőrség 
letartóztatott-
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