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Fordulat 
város dollárkölcsöne 

ügyében 
Elmarad a konvertálás, de a város mindenkor a doHAr naof kurzu-
sén tkzeli a lönesziésekeí — A pénzügyminiszter ér les. lése a pol-

gármesterhez 
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(A Délmagyarország munkatársáfól . ) Dr. 
P á I f y József polgármester — mint ismeretes 
—.hétfőn tárgyalt a pénzügyminiszterrel a vá-
ros egyik dollárkölcsönének konvertálása ügyé. 
ben. A válasz nem volt valami biztató, amit 
magával hozott. Szombaton a pénzügyminisz-
ter telefonon hívta fel a polgármestert, aki er-
ről a beszélgetésről a következőket mondotta: 

— Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter ur a 
•áros dollárkőlcsön konverziója ügyében ma 
délben a következőket közölte velem: 

„A város a Hitelbanknál fennálló 95.104 dol-
lár kölcsöne pengőkölesönre konvertálásának 
engedélyezését abból az okból kérte, hogy a 
newyorki City Bank megbízottja által felkí-
nált ahhoz az előnyhöz juthasson, mely szerint 
tartozását aranydollár egyenérték helyett, a 
dollár napi kurzusán rendezze. E célból a vá-
rosnak mintegy 250 000 pengő hitelt kellett vol 
n a valamely pénzintézetnél igénybe venni. Ehe 

A szombaton elfogadott ajánlások alapján " 
geden szerdán is csütörtökön tartják meg a 
szavazást. A szavazás titkos és .senki számára 
sem hozzáférhető. 

A szavazás technikájáról a Független Nemzeti 
Balpárt (Rassay-párt) szombaton a követk- " tá-
jékoztatót adta ki: 

Minden választónak — férfinak és nőnek egy-
aránt — hazafiu kötelessége, hogy április 3-án, 
de legkésőbb 4-én ar unva elé járuljon és leadja 

A szavazólappal egytltt átnyújt önnek az elnök 
egy tiszta borítékot és egy iront is. Amikor eze-
ket az elnöktől átvette, elvonni a szava zóheViség 
elkülönített fülkéjébe és ott ironnal keresztet tesz 
a Rassay Károly neve fölött levő négyszögbe, agy, 
ahogy a fenti ábrán látható. 

Mindegy, hogy áHó, vagy dölt keresztet Ír *>e, 
csak az a fontos, hogy a krrr*-*rt a Rnssay Ká-
roly listája feletti négyszögbe tegye és ne mellé-
je vagy alája továbbá, hopv a szava főlapon sem-
mi egyéb változtatást ne csináljon. tehát se hozrá 
ne írjon, se ne töröljön belőle -errmvt. mert ez-
zel szavazatát érvénytelenné teszi. 

Ha a keresztet a Rassari Károly neve fölötti 
négyszögbe beirta, tegye bele a szavazólapot a 
borítékba, ragassza azt le ég elhagyva a fülkét, 
adja át a lezárt borítékot az elnöknek, aki azt az 
urnába helyezi. Ezzel ön bevégezte szavazását 
és eltávozhatik. 

Aki testi fogyatkozás miatt nem képe« a fen. 
«ekeit elvégezni lrísérót vihet magával, aki vek 

lyett a város érdekeit még inkább kielégítő azt 
a megoldást találtam, hogy a Hitelbank vezető-
ségével megegyeztem, hogy a város a Hitel-
banknál szóbanforgó tartozására már teljesí-
tett fizetései, a fizetés időpontjában érvényben 
volt dollár árfolyamon számoltatnak el a vá-
ros javára, jövőben esedékes fizetéstel jesitmé-
nyek ugyancsak a dollár napi kurzusán fog-
nak elszámoltatni. Ily módon a város kölcsön 
igénybevétele nélkül mindazon előnyökhöz jut, 
amit a tartozás uj kölcsön igénybevétele utján 
történő visszafizetéssel célba vett." 

— Ez a megegyezés — mondotta a polgár-
mester —, a pénzügyminiszter intervencióiá-
nak eredménye és a pénzügyminiszter ur vá-
rosunk iránt tanúsított szeretetének és jóindu-
latának ujabb bizonyítéka. Ezen elintézés tőké-
ben mintegy 150.000 pengő és kamatban évi 
14.500 pengő előnyt jelent a városra. 

szavazatát. 

Rassay Károlyra 
a független Nemzeti Balpárt (Rassay-párt)" 
listavezetőjére és pótkérms^lőjelöltjeire a s-ava-
zás következőképen történik: 

Körzetének szava zóhelvisé.sében Vap C~< az 
elnöktől egy szavazólapot, amelyre rá van nyom-
tatva mindhárom párt listája, vagyis jelöltjeinek 
és pót jelöltjeinek neve s mindegyik lista fölött 
van egy kis üres négyszög. 

együtt a fülkébe is bemehet, ott helyette beírhat-
ja a keresztet a Rassay Károly neve feletti négy-
szögbe és a boritékbahelyezést. valamint az elrök-
nek való átadást is elvégezheti. 

A szavazás a hatósági falragaszokon közzétett 
hirdetményben felsorolt szava zóh elvi<sét*;kben egy-
szerre kezdődik április 3-án szerdán reggel 8 
órakor és szakadatlanul folyik este 8 óráig. Más-
nap, vagyis csütörtökön ugyancsak reggel 8 
órai kezdettel folytatódik a szavazás este 8 éráié. 
Célszerű azonban már az első napon leszavazni 
és semmiesetre az utolsó órákig várni. 

Mindenki abban a körzetben szavaz, amelynek 
névjegyzékébe 1931. évi lakása alapján felvéve 
van. Akkor is ott szavaz, ha azóta lakást változ-
tatott. 

Ha kapott szavazó-igazolványt, vigye azt magá-
val. mert igy a névjegyzékben könnyebben meg-
találják a nevét. De akkor is szavazhat, ha nincs 
igazolványa, ily esetben azonban azt a lakást is 
mondja be az elnöknek, ahol _ 1931-ben lakott, 
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Április havi 
jubileum* slágerünk 
Füszerkészlet 12 részes, fiókos, vagy álló P 9.80 
likőr készlet, modern, szines 6 személyes P 2.48 

EGYÉB CIKKEINK REKLAMARAI: 
3 drb sima fayence mély. v. lapos tányér —.98 
3 drb recés mély, v. lapos tányér (kisebb) —.88 
3 drb sima fayence dessert tányér —.78 
3 drb recés fayence dessert tányér —.88 
peesenyés tésztás, főzeléke«, v. sonkástál —.9* 
tfiszertartó nagy — 
fali sótartó —.AH 
tfiszertartó kicsi 3 drb — .78 
fiókos füszerkészlet állvánnyal (A kíc«i) P 4.80 
vizes kancsó 1 L —.98 
tálgarnitnra 4 drb —.98 
vizespohár sima hullámos 4 drb —98 
boros pohár sima hullámos 6 drb —,9(> 
likőrpohár sima hullámos 6 drb —.84 
likőrkészlet sima 6 személyes P 1.68 
dió és zsemledaráló P 2.98 
réz VávéJ«r*ló P 1.98 

Alapitva 1905. Telefon 17-82. 
SZTXíED, Tisza Tvajos-kömt 38. nr. 

máskülönben nehézségbe ütközik választójogának 
és annak megállapítása, hogy jé helyre ment-e 
szavazatát leadni. Egyébként bármily kétség 
esetén forduljon akár most rögtön, akár a válasz-
tás napján pártirodánkhoz, ahol pontosan meg-
mondják. hogy hol kell szavaznia és hogy a 
névjegyzékben milyen szám alatt van felvéve. 

Aki 1931. óta magyarositolta a nevét, vigye 
magával a szavazáshoz » névváltozást igazoló ok-
mányát (végzést, vagy kiigazított --.ületési bizo-
nyítványt). meri a névjegyzékbon réai nevén var, 
felvéve s igy személyazonosságát okirattal _ kell 
igazolnia. 

Választópolgárok és Polgárnő* 

Nemzeti érdek, hogy Rassay Károly, a magyar 
politikai élet messze k i m a g a s l ó alakja a parla-
mentben tovább folytathassa hősies küzdelmét aa 
alkotmányosság, a közéleti tisztesség és az em-
beri jogegyenlőség védelmében. Szegednek csak 
dicsősége lesz, ha Rassay Károlynak mandátumot 
ad. Bizunk benne, hogy Szeged választói megértik 
ennek nagy jelentőségét és szavazatukkal leró., 
ják hálájukat Rassay Károly i ránt aki ésrtük 
folytatja kemény harcát az országra káros irány-
zat ellen. Ne hagyjátok magatokat üres Ígéretek-
kel, hamis jelszavakkal tévútra vezetni és ne azt 
nézzétek, hogy kinek kezében van hatalom, 
hanem, hogy ki van hivatva az országot egy jobb 
jövő útjára vezetni. 

A választás titkos. Mindenki belső meggyőző-
dése szerint szavazhat. Nincs hatalom, amely ki-
fürkészhetné, hogy ön melyik póri listájára gsa^ 
vazott. 

Szeged, 1935 március. 
Hazafias üdvözlettel , 

Független Nemzeti Ttot párt* 
'Rassay-párt.) 

Húsvét 
itbboziában 
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Szegedi képviselet: 

M A I I C W M ^ Ht"á*i irodája. 
N G U C r n O s z é c b u y i tér 6. 
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Hogyan kell szavazni 

L n. m. 
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1. Kéttifv flnna, 
2. Szakasi's flrpád 
S. Szeder Ferene, 
4. Dr. Ya'enflny Ágoston 
5. VörBs Ursel 
6. Dáni János 

1. Gömtns Gyula 
2. Dr. Shvoy Kálmán 
3. Dr Hunyadi Vas Gergely 
4. Körmend? Má'yás 
5. Dr. Széchenyi Isfván 
6. Szilpál Benő 

1. Rassay Káro'y 
2. Dr. Pan Róbert 
3. Fedor J*nö 
4. Czöndör József 
5. DobóczVy József 
6. Dr. Kersch Ferenc 


