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Nehézségek a város 
90 ezer dolláros kölcsönének 

konvertálása élőit 
A pénzügyminiszter elutasítja a város kérését? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Pálfy 
József polgármester a pénzügyi bizottság szerdán 
liozott határozata alapján csütörtökön reggel Bu-
dapestre utaaott, hogy a pémügyminisztérium-
ban megtárgyalja a Magyar Altalános HitelLank 
utján felvett kilencvenezer dolláros kölcsön pen-
gőkölcsönné való konvertálásának a kérdését. \ 
National City Bank, amely magához váltotta a 
város váltóit, megbízottja utján nemrégen közölte 
ugyanis a város hatóságával, hogy hajlandó ki-
adni a váltókat, ha azokat a város a de" r mai 
árfolyamán egyenlíti ki. Ez a megoldás a város 
számára körülbelül 300.000 pengő 'ökemegtakarL 
lást jelentene és csökkentené a kamatterheket is. 
A pénzügyi bizottság egyhangúlag ugy határozott, 
hogy az ajánlat elfogadásai javasolja és a pol-
gármestert bizta meg, hogy szerezze meg a pénz-
ügyminisztertől a tranzakció lebonyolításához 
szükséges kormányhatósági engedélyt. 

A polgármester délután érkezett vissza Buda-
pestről és érdeklődésünkre közölte, iiogy Fabinyi 
Tihamér pénzügyminiszterrel tárgyalt, aki előtt 
részletesen ismertette a kérdést, rámutatott azokra 

j a nagy pénzügyi előnyökre, amelyekhez hozzá, 
juttathatja a várost ennek a tranzakciónak a le-
bonyolítása. A pénzügyminiszter végleges választ 
nem adott, de megígérte, hogy válaszát — tekin-
tettel a dolog sürgősségére — nyolc napon belül 
írásban fogja közölni. A polgármester — mint 
munkatársunk előtt kijelentette — még sem bi-
zik abban, hogy a pénzügyminiszter kiadja a kért 
engedélyt, még pedig elvi okok miatt. A minisz-
térium elvi álláspontja az, hogy ilyen természetű 
pénzügyi tranzakciók lebonyolítását csakis abban 
az esetben engedélyezi, ha az érdekelt közületek 
készpénzben rendelkeznek a lebonyolításhoz szült_ 
séges összeggel, de ha csak ujabb kölcsön felvé-
tele esetén bonyolíthatják ezt le, a minisztérium 
megtagadja az engedély kiadását. 

Eziek az elvi okok tehát — ha a pénzügyminisz-
ter tényleg megtagadja az engedély megadását — 
nem kevesebb, mint háromszázezer pengőtől foszt-
ja meg a várost, pedig Szeged a mai nehéz vi-
szonyok között nem igen dobálózhat ezekkel a 
megtakarítható háromszázezer pengőkkel. 

Feltűnő „ütközések11 

az ajánlások között 
A biztosok még csütörtökön sem végeztek az aláírások átvizsgálá-
sával — Pénteken összeül a választási bizottság — Pótlásra utasít-

ják a szociáldemokrata pártot? 
(A Délmagyarország munkatársától .) A ked-

den benyújtott kepviselői ajánlások felülvizs-
gálása csütörtökön is változatlanul folyt késő 
estig, de a munka még mindig nem fejeződött 
be. Csütörtökön reggel a Független Nemzeti 
Halpárt ajánlásainak felülvizsgálására került 
a sor, miután a szociáldemokrata párt által be-
rvujtott ivekkel nagyjából elkészültek. A fe-
lülvizsgálás eredményét még nem állapították 
meg; a délutáni órákban olyan hírek ter jedtek 
el. hogy a választási bizottság pótlásra fogja 
felhívni a szociáldemokrata pártot, mivel a 
benyújtott ajánlások közül sokat érvénytelení-
teni kellett — az ütközések miatt. A szociálde-
mokrata párt jelöltjeit ajánló választók nagy 
részének nevét ugyanis megtalálták — a kor-
mánypár t ivein is. mivel pedig annak megál-
lapítása, hogy melyik aláírás a valódi és me-
lyik a hamisítvány, igen hosszadalmas lenne, 
ugy oldották meg a kérdést, hogy az egyező 
neveket mindkét párt iveiről törölték. 

A szociáldemokrata párttól nyert értesülé-
sünk szerint a pótlás semmiféle nehézséget nem 
nkoz, mert a párt előre gondoskodott megfele-
lő tartalékról, nehogy az utolsó pillanatban ér-
je meglepetés. Ha tehát 'ényleg sor kerül arra, 
í ogy az ismert eljárás miatt a pártot pótlásra 
hivja fel a választási bizottság, az ajánlók tar-
talékezreif azonnal benyújtják dr. K o v á c s 
Pókus választási főbiztoshoz. 

A választási főbiztos munkáját pártatlanul 
és nagy körültekintéssel végzi. Miután olyan 
jelekre bukkant, amelyből arra lehet következ. 
íetni, hogv egves pártkortesek szándékosan pro-
dukáltak kettős aláirásokat, aminek az volt a 
kétségtelen célja, hogy az ellenpártok helvze'ét 
megnehezítsék, számítva a kettős aláírások 
megsemmisítésére, a választási főbiztos arra a 
törvényes álláspontra helyezkedett, hogv az 
egyes pártok a jánlásaiból csak annyit vizsgál 
át és annyit fogad el, amennyi a jelöléshez 
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szükséges, a választók számának tehát tiz szá-
zalékát. Ebben az esetben minden egyes párt 
ajánlásainak felülvizsgálását félbeszakítja 
akkor, ha a jó aláírások száma meghaladja a 
4400-at. 

Hasonló módon járt el néhai S k u l l é t y 
István táblai tanácselnök, a négy év előtti vá-
lasztások főbiztosa is, aki az akkori kormány-
párt által benyújtott 27.000 ajánlásból annyit 
vizsgált át, amennyit a törvény minimumként 
megjelölt. Különben nem is végezhetett volna 
a felülvizsgálás munkájával a rendelkezésére 
álló idő alatt. 

Pénteken különben ismét összeül a választási 
bizottság és remélhetőleg akkor már meghoz-
hatja döntését. 

Kéthly Unna nyilatkozata 
Kéthly Anna, a szociáldemokrata párt sze-

gedi listavezetője csütörtökön a következő nyi-
latkozatot lette: 

— Az egységes párt hétfői gyűlésén, amely-
nek részletes beszámolója csak most jutott ke-
zeim közé, az egyik szónok alpárian humori-
zálva azt kérdezte, hogy „hol voltam amikor 
Szegedet egymásután érték a sérelmek". Ugy 
látszik, az igen tisztelt szónok ur csak az utol-
só néhány napban foglalkozik politikával és 
ú jságot is csak azóta olvas. Ha előzőleg is ol-
vasott volna lapokat, akkor tudhatná, még a 
kormánypártiakból is, hogy a szegedi intéz-
mények leépítése ellen a képviselőházhan én 
szólaltam fel legtöbb ízben és legtöbbször inter-
veniáltam ezek ügyében az illetékes miniszté-
riumokban. Ezt különben a legutolsó napok-
ban is konstatálhatta volna, na például a 
„Függetlenség" egyik néhány nap előtti szá-
mában a képviselőházi felszólalások statiszti-
káját elolvasta volna az ügyvéd ur. E statisz-
tika is számot ad arról, hogy képviselői mű-
ködésem és különösen Szeged város speciális 
érdekében való tevékenységem a politikai terü-
leten jártas választók előtt nem szorul külön 
ismertetésre. Ha a választások után is kedve 
lesz még ezen ügyek iránt érdeklődni, szive-
den bemutatom neki e felszólalások szövegét. 
De megmutatom neki a szegedi intézmények, 
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hivatalok és egyesek részéről hozzám írott le-
veleket, amelyek e felszólalásokért köszönetet 
mondanak és elismerésüket fejezik ki. Nem 
tartottam Ízlésesnek és szükségesnek, hogv 
ezeket a leveleket plakatiroztassam, vagy kor-
tesbeszédben felhasználjam. Éppen ezért csak 
a választások után, amikor már az efajta had-
viselési módon tul leszünk, amelyet az ügyvéd 
ur ugy látszik jónak lát meghonosítani Szege-
den, állok neki rendelkezésére. Csak még any-
nyit, hogy az ügyvéd ur katolikus vezérférfiu. 
már csak ezért sem illik hozzá, hogy tudva va-
lótlant állítson. 

Kéthlv Anna. 

Érdekes eszmények, 
izgalmak és sérelmek 
az ajánlások frontján 

Újból megbukott a tehetetlen rendszer 

Budapest, március 28. Az egész országban 
folyik a választási küzdelem első ütközete, 
amely a választási biztosok és a választási bi-
zottságok tárgyaló asztalain <101 el, ahol a pár-
tok benyújtott ajánlásait vizsgálják felül. Az. 
ajánlási rendszer, egyöntetű megállapítás sze-
rint, már az első alkalommal megbukott, de 
most is sor került az alkalmazásara és így 
most is felmerültek ugyanazok a jelenségek, 
panaszok és sérelmek, amelyek mái- négy évvel 
ezelőtt megpecsételték bukását. 

Kecskeméti jelentés szerint az ajánlások el-
bírálása körül nagy izgalom keletkezett. A kis-
gazdapárt és a Hejjas-párt ivein ugyanis na-
gyobbára ugyanazok az aláírások szerepellek 
és igy a választási biztos tömegesen semmisíti 
meg az aláirásokat. A kisgazdapárt most sorra 
járja azokat, akiknek nevét ütközés cimén ki-
húzták, igy akar bizonyítékokat gyűjteni ah-
hoz a feljelentéséhez, amelyet okirathamisitás 
címén nyújt be ismeretlen tettesek ellen. Dön-
tés péntekre várható. 

Nagy az izgalom- a nyírbátori kerületben is, 
amelynek mandátumáért a kormánypárt és a 
kisgazdapárt vette fel a küzdelmet. A kisgaz-
dapárti N á n á s s y Imre ajánlásait érdem" 
elbírálás nélkül utasította vissza a választási 
biztos azon a címen, hogy Nánássy a válasz-
tási törvény kihirdetését megelőző egy évet 
meghaladó idő óta kívül élt az ország terüle-
tén. A törvényt — 1925 áprilisában hirdették 
ki. Nánássy hir szerint a pörök lavináját in-
dítja meg az ajánlások visszautasítása miatt 
és igazolni fogja, hogy 1020 óta bejegyzett gya 
korló tagja a nyíregyházai ügyvédi kamarának. 

A gyomai kerületben érdekes változás tör-
tént. Rubiniek István nem marad ellenjelölt 
nélkül, a választási biztos elfogadta Andaházy 
Kasnya Béla ajánlásai t . 

Miskolcon elfogadták 
mindhárom párt ajánlásait 

Miskolcon a választási biztos jelentést tett 
az a jánlások megvizsgálásáról. A nemzeti front 
4636, a legitimista néppárt 2600, a szociálde-
mokrata párt 3003 érvényes ajánlást kapott. 
Miután a választásban való részvételhez 2214 
ajánlás szükséges, az április 3-i és 4-i válasz-
táson mind a három párt indul. 
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