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A választási bizottság 
szerdán még nem dönthetett 

az ajánlásokról 
A választási biziosok csütörtökön folytatják az aláírások 

megv zsgálását 
(A Délrae^yarország munkatársától .) Dr. 

K o v á c s Rol kus táblai tanácselnök választási 
főbiztos — mint ismeretes — kedden meg-
kezdte a benyújtott ajánlások felülvizsgálását. 
Először az egységes párt a jánlási iveit vette 
elő. Az egységespárti ajánlások felülvizsgálása 
azonban igen lassan haladt előre. Kedd estig 
alig ezer aláírást vizsgáltak felül és hasonló 
tempóbaD folytathatták a munkát szerdán is. 
így a benyújtott közel húszezer ajánlási a lá-
írásnak a feléig sem jutottak el. A munka az-
ért haladt ilyen lassan, mert 

a kormánvpárti iveken súlyos hiá-
nyosságok vannak. 

'A párt kortesei kifelejtették azt a fontos ada-
tni. hogy az a jánlónak mi a száma a válasz-
tok név jegyzékében és hogy melyik körzet 
névjegyzékében szerepel a neve. így pedig 
rendkívül körülményes megtalálni az ajánló 
nevét a választók névjegyzékében és csak bosz-
szadalmas kutatások, szinte nyomozások után 
b h e t megállapítani, hogv az aláírónak van-e 
választójoga, illetve ajánlási ioga. 

Szerdán délután félbeszakították az egyse-
gespárli ivek felülvizsgálását és 

a szoriáldemokrntíi nárt ajánlásai t 
vették elő 

A munka itt lényegesen gvorsabban ment, 
mert a szociáldemokrata nár t az ivek rovatait 
Í< legnagyobb gonddal és precizitással töltötte 
ki. 

Csütörtökön sor kerül a Rassav-
párt a jánlása inak felülvizsgálására, 

rl" a választási bizottság nénlek előtt nem igen 
dönthet az ajánlások elfogadásáról. 

Dr. T u r ó c z y Mihály nv. tiszti főügyész, 
választási elnök, a választójogi törvénv ren-
delkezéseinek megfelelően szei-dn délutánra 
összehívta a választási bizott á»ot, amelviH-
rzonban dolga nem akadt mintán a választási 
főbiztos meg nem tehetett Jelentést az a jánlá-
sok felülvizsgálásának eredménvéről. A bizott-
ság igv csak formális ülést tartott és kimon-
rl-tla. hogy mindaddig, amis? az ajánlások fe-
l'"'lvi7sgálása be nem feieződik, amig teliái a 
főbiztos nem leheti meg ielentését. minden 
délutá n összeül, hosv határozatát azután ké-
sedelem nélkül meghozhassa. 

B RassaM^rf nyi'sfHoiafa 
A Rassay-párt vezetősége szerdán délben 

ülést tartott, amelyen visszautasitotta a kor-
mánypár t hétfői gvülésér elhangzott ki jelen-
téseket. Az értekezlet után a következő nvilat-
kozatot adták ki: 

..A Nemzeti Egyséé pár t jának hétfői 
utolsó kortesgvülésrőí az a hir teriodt el. 
bogv egyes s/ón okok a Független Nemzeti 
Balpártra és Rassav Károlyra vonatkozó-
lag olvan kijelentéseket tettek, amelyek 
minden iobb érzésű és ízlésű polgárban 
megütközést és megbotránkozást keltel-
tok. Gvorsirói feliegvzések hiányában eze-
kel_a_ híreszteléseket ugyanaznap nem el-
lenőrizhettük, a szeg-di kormánvnárt i 
sajtóban ma megielent hivatalos közle-
mény azonban igazolta, hogv ezek a kije-
lentések a kortesgyülésen valóban elhang-
zottak. Megállanitottuk ebből a közlemény, 
bői. hogv dr. Széchényi István az egvség 
pár t főti tkára Ra«say Károly programbe-
szédének tartalmát tuda»osan m e c h a m i d -
totts és Rassav Károlyra vonatkozólag 
olyan összehasonlítást merészelt tenni, 
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amelytől egv megfizetett kortesnek is tar-
tózkodnia illenék. 

Aki a kormányelnök és pá r t j ának veze-
tői részéről is ismételten hangoztatott elvi 
küzdelmek során Rassay Károlyról, az or-
szág egyik legmarkánsabb s legragyogóbb 
tehetségű vezérpolitikusáról, valamint egy 
történelmi megörökítésre méltó nagy kon-
cepciójú programbeszédről ilyen hangon 

"mer beszélni, az csak arról tett tanúbizony-
ságot, hogv higgadtságát, helyes ítélőké-
pességét elvesztette, de nem tar that számot 

S z é c h e n y i m o z i 

arra , hogy n y i l a t k o z t á t Szeged polgárságí 
komolyan mérlegelje. 

A Rassay-párt vezetősége. 

Válaszfávirat Nagykanizsára 
Beszámolt a Délmagyarország tegnap arról 

a táviratról, amelyet a nagykanizsai Bethlen-
párt intézett a szegedi Rassav-párthoz. A füg-
getlen nemzeti balpárt szerdán a következő 
táviratban válaszolt: 

„Bethlen pártvezetőség, Nagykanizsa. Meleg 
együttérzésről tanúskodó táviratuk Rassay hí -
veinek lelkes táborában élénk visszhangra ta-
lált. Bornemissza kortesbeszédére Rassay Sze-
geden megadta a méltó választ. Egységpárti 
agitáció szerint az ellenzék jelölt jei nem adnak 
programot, ha a kormány által hirdetett re-
formtervek útvesztőjével szemben az ellenzék-
nek egyetlen programpont ja a veszélyben f*rM* 
alkotmányosság megvédése volna, akkor i* 
büszkén mondhatná hogv megtette a haza 
iránti kötelességét. Reméljük, hogv ebben a 
szellemben minden fücgef n gondolkodású 
lisztén láíó ar ember találkozni fog. 

oo"*'"!! Nemzeti Balpárt vezetősége." 
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IS polgármester csiüöríökiin 
a pénziisvminiszlérlumban tányal a város 
90 ezer dollárkeícsönének konvertálásáról 

Háromszázezer pengő tőkemeg takarítás 
bizottság szerdai Qlése 

A pénzügyi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
délben dr. Pálfy József polgármester elnökletével 
ülést tartott a pénzügyi bizottság hogy letárgyalja 
a Magyar Általános Hitelbanknál felvett városi 
dollárkölesön pengőkölcsönné való konvertálásá-
nak kérdését. Mint ismeretes, a Magyar Általános 
Hitelbank és a város között már régebben tár-
gyalások indultak meg ebben az ügyben. A Hitel-
bank ragaszkodott ahhoz, hogy a város a kölesönt 
a dollár eredeti árfolyamán törlessze le, illetve 
fizesse vissza. Időközben jelentkezett a The Natio-
nal City Bank Budapesten tartózkodó megbízottja 
és közölte a város hatóságával, hogy a newyorki 
pénzintézet, amely magához váltotta az eredetileg 
kilencvenezer dolláros városi kölcsön váltóit, be 
leegyezik abba, hogy a város ezt a váltótartozását 
a mai dollárkurzuson fizesse ki, ha cgijösszegben 
hajlandó kifizetni. 

A pénzügyi bizottság most is zárt ajtók mögött 
foglalkozott a pénzügyi tranzakció kérdésével, 
határozatáról a polgármester a következőket mon-
dotta a Délmagyarország munkatársának: 

— A pénzügyi bizottság megállapította, hogy a 
Cily Bank által felajánlott megoldás a város szá-
mára, mintegy háromszázezer pengő tőkemegtaka-
ritást és jelentékeny összegű kamattehercsökke 
nést jelentene, mert jelenleg a város .( kilencven-
ezer dolláros kölcsönéből, amely után az 5.75 
pengős dollárárfolyam alapján kell a kamatot 
fizelnie, még hetvenezer dollár tartozás áll fenn. 
A. pénzügyi bizottság egyhangúlag ugy határozott, 
hogy javasolja a City Bank ajánlatának elfoga. 
dását és megbízott engem, hogy a tranzakció 
végrehajtásához szükséges előzetes pénzügymi-
niszteri felhatalmazást szerezzem me.g. Megbízott 
azzal is a pénzügyi bizottság, hogy lépjek érint-
kezésbe valamelyik pénzintézettel, me ly meg-
felelő feltételek mellett hajlandó lenne a tranzak-
ció lebonyolításához szükséges pénzösszeget a vá-
ros rendelkezésére bocsájtani. 

A polgármester a déli órákban telefonon fel-
hívta a pénzügyminisztériumot és aziránt érdek-
lődött, hogy Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter 
fogadhatná-e csütörtökön ebben az ügyben. A 
minisztérium kedvező választ adott és igy a poL 
gármester csütörtökön reggel Budapestre utazik 
Felhívta a polgármester telefonon a Magyar— 
Olasz Bank vezérigazgatóját is, akivel nár ré-
gebben tárcvalt ebben az ügyben és aki Ígéretet 

tett, hogy szükség esetén függőkölcsön formájában 
folyósítja a tranzakcióhoz szükséges összeget. A 
polgármester itt is biztató választ kapott, gy ab-
ban az esetben, ha sikerül megszereznie az elö. 
zetes pénzügyminiszteri engedélyt, a hitelmüvelet 
lebonyolításának akadálya nem lesz. 

Ilfamsecfélyt kap 
fgfefe szepetlkirnyéki 

község 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pár hét-

tel ezelőtt a szegedkörnyéki községek költségve-
tését miniszterközi bizottság vizsgálta felül, t öbb-
hetes tárgyalás után a bizottság megállapította a? 
egyes községek pótadójának százalékát. Tápéi a 
pótadó 70 százalék lesz, a többi községben 80 szá-
zalék. Ezek a községek: Kistelek, Algyő, Tömör, 
kény, Csanytelek, Pusztaszer. Sándorfalva, Puszta-
mérges. A 80 százalékos póladót is csak ugy tud-
ják fenntartani, hogy államsegélyt biztosítanak o 
községek számára. 

A községek 2000 pengőtől 20.0«) pengőig terjedi 
évi államsegélyben fognak részesülni. A ninisz-
terközi bizottság Kiskundorozsma költségvetéséi 
is tárgyalás alá velte, de a póladól az autonómia 
felfüggesztése miatt egyelőre nem állapították 
meg. A környéki községek költségvetésé* a takaré-
kossági elvek legszigorúbb betartása mellett il-
lapitotta meg a bizottság, ugy. hogy a községek 
jelentősebb beruházásokra az idén nem trondol 
hatnak. 
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