
ban ők már t mult szombaton ette hat Arakor 
megválasztott képviselőknek voltak tekinthetők, 
csupán a választási rendeletben előirt alakiság 
volt hátra, hogy a választási biztos az ered-
ményt a választás napján kihirdesse. 

Vasárnap reggel nyolc órakor ennek az elő 
Írásnak is eleget tettek a választási biztosok az 
etsé és harmadik kerületben. 

Az első kerület választási székhelyén, a város-
háza közgyűlési termében ez az aktus mind-
össze néhány percig tartott, mert gróf Teleki 
Pál, a kerület megválasztott képviselője elfog-
laltsága miatt nem jöhetett le Szegedre, hogy 
mandátumát személyesen átvegye. A közgyűlési 
teremben tekintélyes számban egybegyűltek az 
első kerület választópolgárai, hogy az ünne-
pélyes aktus tanúi legyenek. 

Taschler Endre főjegyző pontosan reggel 
nyolc órakor, miután újból konstatálta, hogy a 
szabályszerű határidő alatt ellenjelöltet nem 
ajánlottak, 

grif Teleki Pált a szegedi első választó-
kerület egyhangúan megválasztott nem-
zetgyülési képviselőjének jelentette ki. 

— Teleki Pál gróf — mondotta többek kö-
zött — olyan ember, akivel szemben nem fett 
volna eredményes másnak a fellépése. Nagy 
tudós és fenköit gondolkodású férfi. Most is 
nagy munkája közepette képtelen volt arra, hogy 
lejöjjön Szegedre éa megjelenjen a választói 
előtt. Azért én áz első kerület választói nevében, 
még ma sürgönyileg tudomására hozom, hogy 
ő az első kerület egyhangúlag megválasztott 
képviselője. 

A bejelentést a választópolgárok lelkesen 
megéljenezték és elfogadták. Ezzel az első 
kerületben a választási eljárás utolsó aktusa is 
szabályszerűen megtörtént 

Dr. Kelemen Béla kerületi kormánybiztos, aki 
az elsé választókerületben a keresztény nemzeti 
egyesülés pártelnöke, a választókerület nevében 
szívélyes szavakkal sürgönyileg üdvözölte a 
kerület megválasztott nemzetgyűlési képviselő-
jét. Teleki Pál gróf a következő távitati választ 
küldötte: 

Légy kegyes választópolgáraimat hasonló 
meleg szeretettel üdvözölni és előttük leg-
mélyebb sajnálatomnak adni kifejezést afelett, 
hogy a békeelőkészitő munkálatban Apponyi 
Albert határozott kívánságára és fontos ta-
nácskozások intézése miatt, melyek ma és 
vasárnap is folynak, nem vagyok képes le-
jö.mi, dacára annak, hogy szándékomban 
volt. 

Kérlek, légy kegyes mandátumomat ne-
vemben átvenni, igaz, hazafias köszönetem 
kifejezésevei és annak kijelentése mellett, 
hogy a béketárgyalásról végleg hazatérve, 
választókerületembe fogok sietni. 

Teleki PáL 

(A harmadik kerület.) 
A harmadik keiület ugyancsak egyhangúlag 

választott nemzetgyűlési képviselőt, itt azonban 
kissé tovább tartott a választási eredmény 
kihirdetésével egybekapcsolt aktus, mert dr. 
Kószó István személyesen jelent meg a Föld-
mives-utcai óvodában íevó központi választási 
székhelyen, hogy manuatumát átvegye és a , 
hivatalss eljárás bizonyos ünnepies jelleget í 
öltött. 

A választási székhelyen megjelentek a har- I 
madik kerület szavazatszedő küldöttségének 
•sszes tagjai és a kisgazdapárt vezetőemberei. I 

Dr. Molnár István választási biztos-helyettes j 
fldvözlőbeszéd keretében 

átnyújtotta a mandátumot dr. Kószó 
Istvánnak, 

aki válaszában megköszönte a kerület bizalmát 
és örömé* fejezte ki afelett, hoijy a pártatlan 
masyar birák kö/remüködésükkel biztosítják a 
mandátumok szeplőtlen fisstaslgát. Igéreíet tett, ! 
hogy minden erejével a nemzet javára fog 
munkálkodni. 

Kőázót lelkesen ünnepelték hívei, majd haza-
kisérték a lakására. Útközben betérlek a Mátyás-
temp'ömba é r ffltéét' hallgattak. 

ÜÜLMAQ í AHORS2AÜ 

(Általános, titkos a gyakor-
latban.) 

) 
A választási eljárást ugy Dobay-, mint a 

Pálfy- párt részéről széleskörű és heves agitáció 
előzte meg. Mindkét jelölt köré tekintélyes 
tábor csoportosult. 

A kerület választási székhelyéül a Mars-téri 
ipariskolát jelölték ki és ugyanott működött 
négy szavazatszedö küldöttség. A ipariskola 
körül reggel nyolc órakor alig lézengett néhány ; 
ember. Scultéty Iván választási biztos már 
háromnegyednyolc órakor megjelent hivatalában, j 
hogy meggyőződjék, megtörténtek-e a szükséges 
intézkedések a választások zavartalan meg-
tartására. Mindent rendben talált. 

Pontosan nyolc órakor nyitotta meg néhány 
szóval a választást a 14-ik szavszókörzetben 
Scultéty Iván. A szavazást azonban nem lehe-
tett megkezdeni, mert a szavazatszedő- bizott-
ságok úgyszólván sehol sem voltak együtt. 
Negyedkilenc után egyezerre kezdődött meg a 
szavazás a 9., 13. és 14-ik körzetben. Az első 
szavazó Győré Béla fel'őipariskolai titkár, 
Daru István és Palotás József voltak. Az el-
nökök mindenütt megmagyarázták a szava-
zóknak, hogy mi a tennivalójuk a szavazó-
lappal. A borítékba helyezett szavazólapokat, 
egy nagy urnába helyezték. Az 
első órákban vontatottan folyt a szavazás. 
Átlag 25—30 ember szavazott ie egy körzet-
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ben. FeUünő nagyszámban vjtte* rés*t a nők-á\ 
szavazásban. *Mk ezulial éltek először Magy Ír-
országon politikai jogaikkal. 

A szavazatok számarányára vonatkoióan 
hiteles adatokat tudni nem lehet Három kör^ 
zetben már vasárnap este befejezték a szava-
zást. többiben folytattáv. A többi körzetben 
a szavazás a ké*ő esti órákba nyúlt. Abban 
a három körzetben, ahol a szavazást már vasár-
nap befejezték, meg is számlálták a szavaza-
tokat. Az eredmény hivatalos titok. 

Egyesek szerint a szavazatok majdnem 
egyenlően omlottak meg Dobay és Pálfy között. 
Egyik körzetben Pálfy, másikban Dobay vaa 
többségben. 

Az eredményi kedden délelőtt hirdeti , 
ki Scultéty választási biztos, ugyanak-
kor a megválasztott képviselőknek át-
adja a mandátumot. 

A szavazatok egyrészét alaki okokból ér-
vén vtelenitették. A szociáldemokraták általában" 
áthúzták a szavazólapot, egyesek szonban le-, 
szavaztak Pálfy Dánielre. 

A névjegyzékbe 15.544 szavazót vettek fel. 
Akik a névjegyzékbe fel voltak véve. de a 
szavazásban bármilyen okból részt nem vettek, 
kötele?ek nyolc napon belül az Ítélőtábla II. 
emelet, 7. számú hivatalban megjelenni és el-
maradásukat igazolni. Ellen késő esetben a 
választási rendelet értelmében eljárást indítanak 
ellenük. 

A magyar békekötés. 
A „Times" szenzációs cikke. — A magyar békeszerződés katonai föltételei. 

Londonból jelentik: A Times vezércikkben 
foglalkozik az uj Magyarország határaival: 
Magyarország határa irja, a Times, a békeszer-
ződésben olykép van megrajzolva, hogy majd-
nem minden hegyvidék, de még a dombvidék 
is kivül esik a magyar területen és csak a ter-
mékeny síkság nagyobb része marad a magya-

Briliánsokat, 
használt ékszereket, 
arany és ezüst régiségeket igen 
ÁRBAH megvételre keresünk. 
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Hordók, kis hordók, boros Hor-

dók, benzintartályok, olajos hor-

dók eladók egy tételben vagy 

téte'enkint. 

Néhány darab szép 

perzsa-szőnyeg 

Cim c lap kiadóhivatalában. 

VÉNUS ILLATSZERTÁR 
SZEGED, KELEMEtt-U I CA J/SiÁM 

roknak. Még abból is jókora darabokat vesznek 
el a csehek, románok és délszlávok számára. 
Románia-felé nagy bőkezűséggel szabták meg 
a határt, ugy hogy a jövőben a 600.000 erdélyi 
magyarral szemben Romániának 1,200.000 ma-
gyar lakosa lesz. Etnográfiai szempontból 
tehát a határok alaposan rászolgálnak a kriti-
kára, de földrajzi szempontból még kevésbé 
kielégítők. A Times cikke már azért is figye-
lemreméltó, mert a határ kérdésében feltünőea 
aláhúzza a magyar álláspontot. 

* 

A magyar békefeltételeknek katonai rendel-
kezései épp oly kevéssé elfogadható, mint az 
antant többi kívánsága. Magyarország katonai 
képviselői Otrubat őrnagy és Kopek sorhajó-
kapitány. mint értesülünk, a minap át is nvu}-
tott NeuIIlyben egy memorandumot, amelv a 
katonai feltételek tarthataflansápát kimutatja. 
Az antant által engedélyezett 35000 főnyi had-
sereg létszáma az adotf külső és belső viszo-
nyok között semmfltép sem biztosithatja a belső 
rendet, az ország határainak a bolsevizmussal 
szemben való és az antanttal szemben válla-
landó kötelezettségek teljesítését. A katonai 
szolgálatot Magyarországon eddig is hazafias 
kötelezettségének tekintette mindenki ós a jövő-
ben sem lehet az kenyérkereső pálya. Pénzügyi 
szempontból a zsoldos-hadsereg olyan luxus, 
amelyet koldussá tett országunk nem engedhet 
meg magának. A memorandum kifejti továbbá, 
hogy mekkora haderőre volna szükségünk. 
Hogyha a bolsevizmustól megkímélt Német-
ország hadseregében a tisztek az egész had-
erőnek 4 százalékát alkotják, akkor a fegyelem 
biztosítása okából Magyarországon is méltányo-
san nagyobb tiszti arányszámot követelhet. Ha 
a Duna Magyarországnak az életere, a dunai 
forgalom biztonságát csak egy dunai flottila 
garantálhatja, amely nemzetközi folyamrendőri 
szol£'latot teljesitene. Magyarországnak van 
Európában aránylag a legkisebb csendörsége. 
Képtelen dolog tehát, hogy a kommunizmus 
által sújtott országunkban a csendőrségnek ma 
if csak akkora létszáma legyen, mint voK 
líM3-ban. A memorandum szerkesztői hang-
súlyozzák, hogy Magyarország sohasem folyta-
tott imperiálisztiku'i politikát és nem is törek-
szik erre. A győztes hatalmakon múlik, hogy a 
megélhetés és konszolidálás fclfételeR minden 
tekintetben megkapjuk. 


