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egyhangúlag megválasztották Szabó Józsefet, a 
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának je-
löltjét. 

A vidék. 
A vidékről eddig nagyon kevés jelentés ér-

kezett be. Újpesten megválasztották Oláh Dá-
nielt, Kaposváron megválasztották Ereky Ká-
roly volt minisztert, Neubauer kisgazda-jelölt-
tel szemben. Félegyházán megválasztották a 
kereszténypárt jelöltjét, dr. Sallay Jánost 2000 
szótöbbséggel, dr. Horváth Zoltán pártonkívüli-
vei szemben. Hatvanban is. a Keresztény 
Nemzeti Egyesülés Pártjának jelöltjét, Somogyi 
Istvánt választották meg. Zircen pótválasztás 
lesz. Csornán dr. Rieger Miklós Keresztény 
Nemzeti Egyesülés Párti fölényesen gyóz. 
Lövőn megválasztották Haller István kultusz-
minisztert. Pécsváradon Fischer Miklós kis-
gazdapárti került ki győztesként. 

Jelentések a belügyminiszterhez. 
A belügyminisztériumból |eddig a következő 

választások eredményéről érkezett jelentés: 
Budapesten a VI. kerületben győzőit Friedrich 

István hadügyminiszter 7721 szavazattal, We-
kerte Sándor 4780 szavazatával szemben. A III. 
kerületben Wirther László 2600 szótöbbséggel 
győzött Perczel Bélával szemben. A XII. kerü-
letben Homonnai Tivadar 10983 szavazattal 
győzött, ellenfelei közül Hantos Elemér párton-
kívüli 1929, Kacsoh Gyula magyar munkáspárt 
2119 és Bakots József demokrata 4188 szava-
zatot kapott. A XIII. kerületben Bdrczy István 
igazságügyminiszter 10517 szavazatot, Barkóczy 
4886 szavazatot kapott. A XV. kerületben Ko-
vács Emil szótöbbsége 115 volt. Szolnokon 
Kenéz Béla 2302 szótöbbséggel győzött. 

A pénzügyminiszter mandátuma. 
Budapest, január 27. Báró Korányi Frigyes 

pénzügyminiszter Komáromban átvette vá-
lasztóitól mandátumát. Ez alkalommal szólt 
a békeszerződési tervezet pénzügyi feltételeiről, 
amelyeket teljesithetetleneknek jelzett. Ezeket 
a feltételeket nem az antant szakértői, hanem 
a szomszéd államok készítették, — mondotta. 
Amit csak a kapzsiságtól és bosszúvágytól 
felizgatott fantázia gondolhatott Magyar-
ország teljes kiszipolyozására és a magyarság 
kipusztítására, azt paragrafusok százával 
hordták ő«sze, anélkül, hogy valaki vette 
volna magának azt a fáradságot, hogy át-
gondolja, mic oda gazdasági és pénzügyi 
helyzet. teremtenének ezek az Osszehalmozott 
feltételek. 

é 
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mandátumról érke7ett be ma délié: hivatalos 
jelentés. A megválasztott képviselők pártállás 
szerinti aránya a kővetkező: 4 2 keresztény 
nemzeti, 21 kisgazda, 4 demokrata és 2 párton-
kívüli. 

A csongrádi és mindszen i választás. 
Csongrádon Schandel Károly kisgazda-

párti jelölt választatott meg Huszár Ká-
roly miniszterelnökkel szemben. A mind-
szenti választókerületben ReOk Iván 
kisgazdapárti győzött Peidl Imrévé' szem-
ben. 

Nem választottak középpárti és 
függetlenségi képviselőt 

Az "Wtnan alakult nemz. ti kflzéppánbó 
se"k's>- -áiasztitort be, hasonlókénen a fuiik»et-
Knstgt .ból sem. A nemzeti detokr-ta 
pár o' V«asonyi, Btrciy, Sml'ir Pal és Pető 
Sá^duft válasroták mre. 

HATVANI JENŐ 3838S 
DUGONICS-TÉR 5., 
humny k, keztynk. !>zob6Vrflékek és rövid 
árucikkek legocsö ben bozerezh lök. .m 

A szegedi választások. 
Pálfy Dániel kilencvenkilenc szavazattal g y ő z ö t t — A második kerületi választás.] 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi második 
kerületben, ahol dr. Dobay Gyula volt főispán 
és Pálfy Dániel miniszteri biztos küzdött a 
mandátumért, 99 szavazattöbbséggel Pálfy 
Dániel került ki győztesen a kétnapos heves 
választási küzdelemből.. A választás eredményét 
kedden délelőtt 11 órakor hirdette ki nagy-
számú választóközönség jelenlétében dr. Scultéty 
Iván táblabíró, választási biztos a Mars-téri 
Fémipariskola ablakából, ugyanakkor átadta a 
mandátumot Pálfy Dániel megválasztott nem-
zetgyűlési képviselőnek. 

A hétfői választás lefolyásáról, az eredmény 
kihirdetésének és a mandátum átadásának 
részleteiről a következőket jelenti tudósítónk: 

A másodikkerületi nemzetgyűlési választásra 
ugy a Dobay-, mint a Pálfy-párt erősen felké-
szült. Miután a szociáldemokraták határozatilag 
kimondották, hogy áthúzott szavazólappal sza-
vaznak, a két párt körülbelül egyenlő eséllyel 
iudult a küzdelembe egyes szavazási körze-
tekben a Dobay-, más szavazási körzetekben 
pedig a Pálfy-párt volt túlsúlyban. 

Vasárnap este, araikor a három legkisebb 
szavazási körzet szavazatait összeszámlálták, 
még Dobay Gyula vezetett 450 szavazattal és 
az aránylag nagy előny, erős reményeket szült 
a Dobay-pártban. A szavazás titkossága miatt 
természetesen nem volt határozottan megálla-
pítható a hétfői választási nap folyamán, hogy 
a Dobay-párt mennyit vesztett előnyéből, a 
pártirodák azonban nagyjában állandóan tájé-, 
kozódva voltak a szavazatok számaránya felől. 
Esttfelé különben is sorra érkeztek a jelentések 
azokból a szavazókörzetekből, amelyekben a 
szavazás már befejeződött és a jelentések egybe-
vetése alapján kitűnt, 

hogy a Dobay-párt elveszítette előző 
napi előnyét és a Pálfy-párt vezet 66 
szavazatt L 

Még csík a 13. és 19. szavazókörzet volt hátra-
Ezekben a körzetekben a késő esti órákba 
n>ult a szavazás. A 19-ik választókörzet néhány 
szavazattal apasztotta a Pálfy-párt előnyét, a 
13-ik körzet azonban behozta a veszteséget, sőt 
még további előnyt juttatott a Ai//y-pártnak. 

Körülbelül éjjel félhárom óráig tartott, amíg 
a szavazatokat aagyjában összeszámlálhatták 
és ekkor kitűnt, hogy 

Pálfy Dániel több mint 90 szavazat-
tal többet kapott Dobay Gyulánál. 

A Palfy-párt irodájában természetesen óriási 
örömet kelett az eredmény és a kora reggeli 
órákban már az egész városban elterjedt a hir, 
hogv a mAs"dik kerületben Dobay Oyulával 
s/e nben Pálfy Dánlel győzött. 

(Kihirdetik az eredményt.) 
Kedden délelőtt 11 óra előtt a Pálfy-párti 

vá sziók nagyszámban gyűltek össze a Mars-
téri ip' riskola előtt, amelynek ablakából ponto-
san tizenegy órakor Scultéty János táblabíró, 
válisztási biz'os a következőkép hirdette ki a 
választás eredményét: 

— Tisztelt választópolgárok I A 
második kerü'ctben befejeződött a vá-
lasztási eljárás. Leadatott 90C9 érvé-
nyes szavazat, ebből Dobay Gyulára 
4455, Pálfy Dánielre 4554 szavazat 
jutott. Ennélfogva Pálfy Dánielt 99 
szótöbbséggel a szegedi második kerü-
let nemzetgyűlési tagjává jelentem ki. 

D^rgö éljenzés fogadta a választási biztos 
bejelentését, majd Scultéty táblabiró arra kérte 
ae e l e g y ü l t polgárságot, hogy minden rend-
zav ras ré'kül oszoljanak szét A választópol-
gár k azonbin nem oszoltak 6zét, hanem bé-
»á'tá<, amig Pálfy Dániel a mandátumot a 
vá asztási biztostól átveszi. 

mandátum átadása.) 
Az ipariskola n gytermében adta át a máso-

.dtk ke ul t mandátumát Scultéty Iváa választási 

biztos Pálfy Dánielnek a következő szavak | 
kíséretében: 

— Tisztelt választópolgárok I Méltóságos I 
Uram I A szegedi második kerületben a válasz-
tási eljárás befejeződött. Ennek eredményekét)! 
megállapítottuk, hogy a választók többségének 
bizalma Méltóságodban összpontosult Ehhez 
kénest a választási bizottság nevében jelölt 
urat a szegedi második kerület megválasztott 
képviselőjéül jelentem ki. A nemzetgyűlés tag-
jaira szép és felelősségteljes munka vár. Fele-
lősségteljes, mert a nemzetgyűlésnek Magyar-
országot az ötéves háború romjaiból kell fel-
építeni. Megvagyunk róla gvőzödve, hogy 
Méltóságod is derekasan kiveszi részét ebből a 
nemzeti munkából Amikor a mandátumot át-
nyújtom. kérem a Mindenhatót, hogv erőt, 
egészséget és kitartást adjon ehhez a felelősség-
teljes munkához, Isten éltesse! 

Pálfy Dániel átvette a mandátumot, majd az 
alábbi rövid beszédet tartotta: 

— Nagyságos Elnök ur! Mélyen tisztelt 
választópolgárok! Méltóztassanak megeneedni, 
hogy ebben az ünnepélyes pillanatban, amikor 
a kerület megbízólevelét átveszem, rövid ki-
jelentést tegyek. Uey érzem, gvőzött az ioaros-
ság, hogy a szegedi iparosság és az ország 
több mint 300.000 iparosának egy képviselője 
legven a parlamentben. A második kerület 
polgársága, mely bizalmával felém fordult, 
hálára kötelezte az egész ország iparostársadal-
mát. Tudatában vagyok annak, hogy su'yos 
faladat vár reám, de remélem, hogv Isten segít-
ségével elvégzem ezt a munkát a kisiparosság 
érdekeinek megvédelmezésére. A jövőben is 
választóimmal leszek, én ipazi népképviselője 
akarok lenni a második kerületnek. 

Lelkes éljenzés fogadta e beszédet. Az ioar-
iskola előtt várakozó választóknak Pálfy Dániel 
a következőket mondotta: 

— Köszönöm, hogy nem hagyták magukat 
elragadtatni csalfa jelszavaktól és nem ültek 
fel annak a szóbeszédnek, hogy zsidópárti 
vagvok. Én is keresztény vagyok, de mérsékelt 
és józan, a keresztény erkölcs alapján állok, 
de gazdasági tartalommal akarom telíteni. Az 
önök eredményes támogató munkájának az 
egész ország tapsolni fogt 

A választók hosszasan éljenezték Pálfy Dá-
nielt, majd lakására kisérték. 

(15.344 választó ) 
Lezárult tehát a nagy harc a második kerü-

letben. A választási harc minden érdekességé-
nél érdekesebbek az alábbi választási adatok: 

A kerületben 15344 szavazót vettek fel a 
névjegyzékbe. Érvényesnek talált a bizottság 
9009 szavazatot. Ebből Dobay Gyulára esett 
4455, Pálfyra 4554. Visszautasítottak 134 sza-
vazót éa megszámláltak 4428 áthúzott aza-
vazólapot. 

Akik a szavazásban részt nem vettek, köte-
lesek mulasztásukat okmányokkal írásban a 
választási biztosnál nyolc napon belül büntetés 
terhe mellett igazolni. 

Brll idnsokat, 
hasznait ékszereket, 
amnv és eziist rtgtaégeket igen M A G A S 
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