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üel, töllyhaellenzőkkel körülzárt szavazófül-
kéjében. 

Az elnökök" nyolc órakor minden körzet-
fjen megnyitották a szavazást Kisebb-nagyobb 
csoportokban jöttek a választók és nyugodtan 
teljesítették alkotmányos kötelességüket. Sehol 
semmi zavar, a bizalmiak az izgalmas elődöntő 
hatása alatt felfokozott éberséggel vigyáztak 
a törvény rendelkezéseinek' szigorú betartá-
sára. . ; 

Minden körzet szavazóhelyisége előtt »end-
őrók állottak, gondoskodtak arról, hogy tor-
lódás esetén turnusokban jussanak be a vá-
lasztók az urnákhoz. A városháza tanácster-
mében, ahol az első kerület második körzete 
szavazott, volt talán a délelőtti órákban a 
legnagyobb a forgalom. A szavazók a köz-
gyűlési teremben gyülekeztek és onnan juthat-
tak be ötös lizes csoportokban a szavazclielyi-
ségbe. 

Nagyon . ' ' 

meglassította a munkát 

a rosszul, a hiányosan összeállított névjegy-
zék és az, hogy a közigazgatási hatóságok nem 
fordítottak elég gondot a szavazóigazolványok 
kikézbesítésére. Most derült csak ki, hogy 
milyen felületesen állították össze a névjegy-
zéket. Rendkívül sok választót kihagylak. Ki-
maradtak belőle olyanok is, akiknek már az 
15126. évi választások alkalmával is volt szava-
zati joguk, akik azóta még csak lakásukat 
sem változtatták, Ezek előbb a különböző 
körzetek szavazatszedő küldöttségei előtt kísér-
leteztek, amikor azonban nevüket nem talál-
ták meg a névjegyzékben, a bizalmiak tariá 
csára bekopogtattak dr. Turóczy Mihály vá-
lasztási elnök hivatalába, amely a városháza 
emeletének 16-os számú szobájában van és 
ott kértek útbaigazítást. Itt azután megtud-
hatták rendszerint, hogy hazamehetnek, mert 
egyszerűen 

Kimaradtak a névjegyzékből. 
De nemcsak kisembereket ért ez a jogfosztás, 
hanem közismert nevü emberekkel is meg 

történt. Igy például dr. Kovács Ferenc egye-
temi rektor {eleségét ls, kihagyták a névjegy-
zékből. 

Amikor felszaporodott az Hyen esetek szá-
ma, megkérdeztük dr. Tóth Béla főjegyzőt, 
hogy mi ennek a magyarázata. 

— Megtörténhetett a dolog — mondotta —, 
de arról mi nem tehetünk. A választó kö-
tvette el a mulasztást — folytatta a főjegyző —, 
miért nem ellenőrizte a névjegyzék' össze-
állítása alkalmával, hogy benne van-e a neve. 
Ha jelentkezett volna, fölvettük volna. Most 
már nem lehet a dolgon segíteni. 

Milyen szépen megfogalmazott magyarázat 
ez, az derül ki belőle, hogy legközelebb min-
denkit kihagyhatnak a választók névjegyzé-
kéből, aki nem ellenőrzi évről-évre, hogy fel-
vették-e, vagy kihagyták-e. 

De nagyon sok bajt okozott 

a szavazólgazolvánuok felüle-
tes kézbesítése 

is. A törvény szerint ugyan nem lehet a 
szavazás akadálya az, ha valaki nem mutatja 
fel szavazőigazolványát, mert személyazonos-
ságának igazolása, vagy a személyazonossági 
tanuk nyilatkozata alapján akadálytalanul le-
adhatja szavazatát. A szavazóigazolvány 
hiánya más bajt okozhat, nevezetesen azt, 
hogy a választó nem tudja, hol kell szavaznia-
melyik körzethez tartozik. Sokszor végig kell 
járnia három-négy különböző helyen működő 
küldöttséget, amig megtalálja azt a küldött-
séget, amely elfogadja szavazatát. Ha a na'.ó-
ság nagyobb gondol' fordított volna arra, hogy 
lehetőleg minden választó megkapja szavazó-
igazolványát, sokkal könnyebben ment volna 
a dolog, de könnyebben ment voina akkor 
is, ha pontosan belevezették volna a választók 
névjegyzékébe a választók lakásváltozásaira 
vonatkozó adatokat, amelyeket készen megkap-
hatott volna minden pillanatban a rendőrség 
bejelentő hivatalától. A felületesség következ-
tében nagyon sok időpazarlás történt, nagyon 
sok értelmetlen szaladgálás a körzetek kőzőít. 

Az első választási szabálytalanság 
híre a kora délelőtti órákban terjedt el. Az 
uccán megjelentek az egységes párt kortesei 
és röpcédulákat osztogattak. Kétféle rőpcédu-
lát adott ki az egységes párt Az egyik áruló-
nak minősít mindenkit, aki nem szavaz a 
kormánypárt listájára, a másik pedig igy szól: 

•Polgártárs! Te is azt akarod, hogy- Sze-
gedet a parlamentben Klebelsberg Kunó gróf 
képviselje. Azzal korteskedik az ellenzék, 
hogy Klebelsberg ugy is biztos, ne szavaz-
zunk hát az 6 listájára. Vigyázz! ha mindenki 
így gondolkozik, elveszited Klebelsberg gró-
fot is. Szavazz a Klebelsberg-pártraU 

Megkérdeztük a polgármestert, hogy 

adott-e engedélyt 
ezeknek a röpcéduláknak a terjesztésére, ; 

— Dehogy adtam! — tiltakozott a polgár-
mester. — Ha terjesztik, 

választási vétséget költetnek el és nem 
szeretném, ha a kultuszminiszter meg-
tudná, hogy ilyen szabálytalan.és tör-
vényellenes módon dolgozik a párt. 

Tulajdonképen nem tartozik rám a dolog, 
de azért intézkedni fogok. 

A polgármester ezután telefonon felhívta 
Keller Mihályt, a kormánypárt választási iro 
dájának vezetőjét és kérte., hbgy a kultusz 
miniszter személyére való tekintettel azonnal 
szüntesse be a röpcédulák terjesztését. Keller 
Mihály ugy tett, mintha csak a polgármester-
től kapott felvilágosításból tudta volna meg, 
hogy a röpcédulák terjesztése törvényellenes 
és büntetendő vétség. 

A déli órákban följegyeztünk' néhány szá-
-tiriot 

a körzetek lorgalmáböl. 

Az első kerület nyolcadik körzetében S40 vá-
lasztóból leszavazott 116, a második kerület 
4. körzetében 780 választóból 96, a 9. körzet 
666 választójából 133, az ötödik körzst 1019 
választójából 189, a 7. körzet 312 választójából 

123, a 8. körzet 975 választójából 230, a 3. 
körzet 780 választójából 146, a 4. körzet 705 
választójából 183. 

A leglassabban ment a munka a m'ásodik 
kerület harmadik körzetében, ahol dr. Kor-
ponay János az elnök. Tizenkét óráig itt mind-
össze 36an szavaztak le, pedig lett volna sza-
vazó elég, csakhogy nehezen juthattak el a 
a szavazófülkéig. A pártok megbízottai köz-
bejártak és elérték, hogv délután már nem 
olyan körülményesen vizsgálgatta az elnök 
a szavazók személyi adatait. 

A déli órákban megcsendesedett minden 
körzet. A választók ebédeltek, csak elvétve 
jelentkezett egy-egy az urnáknál. 

A legnagyobb torlódás a második kerület 
negyedik körzetében, 

Alsóvároson 

volt. Itt szavaztak a telepek' lakói, akik m'ár 
évekkel ezelőtt kiköltöztek, de áz 1926-ban 
összeállított névjegyzék még ebbe a körzetbe 
sorozta őket. A körze/nek több mint kétezer-
négyszáz választója van, estig négyszázötvenen 
szavaztak le, a küldöttség azonban nem győzte 
a munkát és igy a szavazók összetorlódtak a 
szavazóhelyiség előtt. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, aki 
délután végigjárta a körzeteket, este hét óra-
kor felkereste hivatalában dr. Turóczy Mihály 
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választási elnököt és közölte vele tapasztala-
tait. A választási elnök összehívta a válasz-
tásl bizottságot, amely valószínűleg kétfelé, 
osztja ezt a körzetet 

Turóczy elnök egész nap a körzeteket 
járta, végiglátogatta a tanyákat is, estefelé ér-
kezett vissza a városba. A Délmagyarország 
munkatársának a következőket mondotta; 

— Mindenütt a legteljesebb rendet és nyu-
galmat tapasztaltam. 

A tannal körzetek 

szavazóhelyiségei előtt a kora délelőtti- óráid-
ban nagy volt a tömeg, mert mindenki akkor 
akart szavazni. Ezért sorbaállitották" a válasz-
tókat és turnusokban juthattak be az urnák-
hoz. A nagy hőségben a várakozás természe-
tesen nem volt a legkellemesebb, de azért 
rendben és nyugodtan folyt a szavazás min-
denütt. Ugy gondolom, hogy az első napon 
átlag leszavazott a választók ötven százaléka. 

A választási elnök magával hozott 

egy röpcedulát 

is, a Petrik-párt rőpcéduláját és megmutatta 
a polgármesternek. A rőpcédulán Szeged sz. 
kir. város fogyasztási adóhivatalának lila kör-
bélyegzője van. A polgármester átvette a rőp-
cédulát és kijelentette, hogy megindítja a 
vizsgálatot, meg fogja állapítani, 

hogyan került ez a hivatalos bélyegző 
a Petrik-párt rdpcédulájára. 

A rókusi iskola előtt dr. Vastagh Zoltán 
rendőrkapitány . 

a szociáldemokrata párt há-
rom megbízómat i«azo»ia<iii 
es kísértette be az ügyeletre, 

ahonnan csak este nyolc órakor bocsájtotlák 
el Őket. A vád az volt ellenük, hogy kortes-
kedtek a szavazóhelyiség körül. 

A városban szigorú szesztilalom van. A 

rendőrök estefelé mégis egy teljesen részeg 

fiatalembert állítottak elő az ügyeletre. A szu-

terénben tartiák éjszakára 

Délután 

a rendőrség előállított a ke 
rttleti örszabákra több Rassay 

párti megbízottat 

is, akik a Rassay párt távirati .üzmetét kézbe-
sítették. Amikor az előállítottak igazolták', 
hogy nem röpcédulát osztogatnak, elbocsátot-
ták őket. 

Alsóíanyán 
a déli órákban incidens játszódott le. Az égylk 
szavazókörzetben tanitók kisérték be a vá-
lasztókat egészen az urnákig. E törvényt sértő 
eljárás ellen az ellenzéki pártok bizalmi lér-
fiai a legerélyesehben tiltakoztak és a tanitók 

i eltávolítását követelték a választási helyiség-
ből. Az energikus tiltakozásnak rövid idő 
múlva meg is lett az eredménye, intézkedtek", 
hogy ez a lehetetlen helyzet mecszünjőo és 
kedden elő sem fordulhasson. A szavazó-
helyiségbe csak a választó léphet be. Min-
denki mást el kell távolítani az urnákldl. 
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