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Meskó Zofíénl és Erdélyi Jenői
választották meg az orvosok városatyának
(A Délmagyarország
munkaiársútól.)
Kedden délelőtt ismét választási izgalmak fűtötték a városházát. A Szegedi Orvosszövetség
választotta meg közgyűlési képviselőit, két
rendes és egy póttagot. A szavazásra szánt
órák alatt Szeged város egész orvostársadalma felvonult a városháza bizottsági termében felállított urna elé és borítékba zárt
szavazatát leadta jelöltjeire.
A szavazás féllizenketlőkor kezdődött ésN
>negszakitás nélkül félkettőig tartott, amikor
a szavazatszedő bizottság felnyitotta az urnát
és megkezdte a szavazatok összeszámlál ását.
Mindjárt az első szavazatok felbontása után
nyilvánvalóvá vált, hogy a szegedi orvosok
bizalma kit kíván a város parlamentjébe ültetni az orvosok érdekképviseletének delegáltjaként. A fölbontott szavazólapokról az
elnök legsűrűbben ugyanazokat a neveket olvasta fel, dr. Meskó ^Zoltán nyugalmazott tábornok-orvos és dr. Erdélyi Jenő közkórházi
lőorvos nevét. A póttag személye egészen az
utolsó szavazat fölbontásáig bizonytalan v o l t
mert körülbelül egyforma sürün hangzott
dr. Leitner
Vilmos és dr. Papp
Nándor
neve.
Az orvosok választási elnöke dr. Klein Mór,
helyettes elnöke pedig dr. Debre Péter volt.
A szavazó orvosok egyenkint jelentek meg a
szavazatszedő küldöttség előtt, átvették az Orvosszövetség pecsétjével ellátott szavazólapokat és a borítékokat, azután egyenkint elvonullak a hatalmas kályhaellenzőből rögtönzött fülkébe, ahol kitöltötték és borítékba zárták szavazatukat, m a j d bedobták az urnába.
Debre
Péter igazgató-főorvos
szigorúan
figyelt a választási törvények és szabályok
betartása fölött. Nem engedte meg, hogy egyszerre többen is a fülkébe vonuljanak és hogy
* szavazó orvosok a várakozás perceit beszélgetéssel töltsék el.
— Kérem a kolléga urakat — mondogatta,
ha észrevette, hogy egyik-másik beszélgetésbe
kezd —, a választási törvény értelmében a
szavazóhelyiségben nem szabad beszélgetni.
Az orvosok igy i n k á b b kinn, a folyosón várakoztak, ahol alaposan megvitatták az eséseket. Az ellesett beszélgetésekből derült csak
ki, hogy történtek jelölések, még pedig jet i t e k az egyetemi orvosok és jelöltek a polgáriak is. Az egyetem jelöltje dr. Hainiss
Elemér egyetemi tanár, a gyermekklinika igazgatója, vitéz Berde Károly és dr. Jung Károly
a polgári orvosok jelöltje pedig dr.
Meskó Zoltán, dr. Erdélyi Jenő, dr. Leitner
Vilmos és dr. Papp Nándor.
A szavazás eredményére várakozó orvosok
hatalmas gyűrűben tömörültek Szepessyné,
dr. Szamek Sára körül, akit a kerületi választásokon, mint ismeretes, a balpárt jelöltjeként nagy többséggel megválasztottak az u j
közgyűlés tagjául. Szeged város első törvényhatósági bizottsági tagnőjét orvoskollégái meie
g ünneplésbon részesítették.
Dr. Klein Mór választási elnök féltizenórakor lezárta a szavazást. Megállapította,
hpgy a Szegedi Orvosszövetség 141 tagja kö122 élt szavazati jogával, majd fölnyíl t a az urnát és megkezdte a bizottság a szab a t o k összeszámiálását. A polgári orvosok
¡^öltjei, dr. Meskó Zoltán és dr. Erdélyi
®nfi mindjárt a szavazatszámlálás elején az
I r e szökkentek és vezető helyzetüket megr ó t t á k mindvégig. A legtöbb szavaza'o', 91-et.
Meskó Zoltán kapta, utána következett 77
vT^vazattal dr. Erdélyi Jenő, m a j d dr. Papp
JáQdor 42, dr. Leitner Vilmos 41, vitéz dr.
J ^ d e Károly 36, dr. Hainiss Elemér 31 és
• Krausz József 11 szavazattal.
4 ^ét óra előtt néhány perccel fejezőJötl be
szavazatok összeszámlálása és annak eredg y e k é n t dr. Debre Péter kihirdette a bisá
hogy
9 * gi terembe tóduló orvosok előtt,
a város uj kőzRv ?zegedi Orvosszövetséget
• Jelesében dr. Meskó Zoltán és dr. Erdélyi
Pa
rendes tagokként képviselni, dr.
*Pt> Nándor pedig póttagként.

Egyetlen szavazaton mult, hogy nem
a
sorsra kellett bizni a póttag megválasztását.
A választási törvény ugyanis kimondja, hogy
a szavazólapokra a neveken kivül mást nem
szabad irni, mert a legkisebb, a legártatlanabb jel is érvénytelenné teszi a szavazatot.
Az egyik szavazó dr. P a p p Nándor harmadik
helyre irt neve mellé azt is odaírta, hogy
póttag. A bizottság néhány másodpefeig ta-

Beszüntetik a

lápéi

nakodott, hogy ez a megjelölés érvényteleníti-e a szavazatot, m a j d ugy határozott, hogy;
ezt is elfogadja, mivel a póttagszó nem jel.
H a a bizottság a szavazatot érvénytelenített«
volna, akkor P a p p Nándornak 41 szavazata
marad, tehát ugyanannyi, mint dr. Leitner
Vilmosnak és ebben az esetben sorsolásra
kellett volna bizni annak az eldöntését, hogy
ki legyen a póttag.
A bizottsági terémben összegyűlt orvosok
nagy éljenzéssel vették tudomásul a választás
eredményét és gratulációkkal halmozták el
dr. Erdélyi Jenőt, aki jelen volt az eredményhirdetésnél.

autóbuszjáratokat

Az elmúlt hónapban lényegesen csökkent a városi autóbuszüzemek forgalma
sebbet Ez a visszaesés megmutatkozik az autó(A Délmaggarország munkatársától.) A városi
autóbuszüzem igazgatósága minden hónapban elbuszüzem bevételeinél is. 1928 októberében az
készíti forgalmi kimutatását és azt bemutatja a
autóbuszüzemnek 41.100 pengő volt a bruttó bepolgármesternek, aki a házikezeléses szinház után
vétele, most pedig ötezer pengővel kevesebb, csak
eziránt a városi üzem iránt érdeklődik a legjob35.097 pengő.
ban. A kisvasút és az autóbuszüzem forgalmi staAz autóbuszüzemnek jelenleg husz vonala van.
tisztikájából állapítja meg, vájjon növekedett-e
Ezek kőzött a vonalak kőzött a legforgalmasabb
Szeged »idegenforgalma« és Szeged határában me- — nem számítva a kombinált dorozsmai vonalalyek azok a helyek, ahonnan a legtöbben jönnek
kat — a sándorfalvai, amelyen 2686 személy utabe Szegedre. Eddig a statisztikák adatai igen
zott, utána következik a kübekházai vonal 2686
kedvező adatokkal erősítették a polgármester fölutassal és 2899 pengő bevétellel. Tekintélyes fortevését, aminek az a kiindulási pontja, hogy a
galma van az ujszegedi vonalnak is, 9737 utas —
város közlekedési üzemei egyre fokozódó mérték2098 pengő bevétel. A legkisebb forgalma viszont
ben növelik Szeged kereskedelmi és ipari forgala tápéi vonalnak van, amelyen mindössze 783-an
mát. Az oktöberi statisztika azonban kellemetlen
utaztak és 982 pengőt fizettek. Ennek a vonalnak
meglepetésekkel szolgált. Kiderült belőle, hogy
azonban még külön forgalma és bevétele van a
az autóbuszüzem forgalma minden vonalon vissza- Somogyi-telepből, de nem sokra megy vele. A
esett, nemcsak az előző hónapokhoz viszonyítva, Somogvi-telep ezt a vonalat októberben mindössze
hanem a mult év októberének forgalmához viszo20 pengő k fillérrel honorálta. A város ezért valónyítva is.
színűleg be is szünteti a tápéi járatokat, mert a
kis forgalom kis jövedelme még a rezsiköltségeket
1928 októberében a városi autóbuszok 59.776
utast szállítottak, 1929 októberében már csak
sem fedezi és a város hónapról-hónapra lekinté.
51.155-öt, tehát több mint nyolc és félezerrel keve. | lyes ősszegeket fizet rá.

Megindult a harc
az érdekképviseleti mandátumokért

Szerdán jelölnek a kereskedők és az Iparosok, vasárnap választanak az ügyvédek
f.4 Délmagurrország
munkatársától./
A
kerületi választások lezajlása után most sor
kerül az érdekképviseleti választásokra. Azok
az érdekképviseletek, amelyeknek az u j közigazgatási törvény helyet biztosit az uj törvényhatóságban, részint ezen a héten, részint
a jövő héten választják meg delegáltjaikat.
Kedden már megválasztották az Orvosszövetség közgyűlési tagjait, ezután majdnem minden napra jut egy-egy választás.
A legnagyobb érdeklődés a kereskedelmi
és iparkamara választása iránt nyilvánul
meg. A kamara kereskedelmi osztálya négy
rendes és két póttagot, iparos osztálya öt
rendes és három póttagot választ

A kereskedők
jelölését a Szegcdi Kereskedők Szövetsége ejti
meg és a kiküldölt jelölőbizottság véglegesen
szerdán délutáni ülésén dönt. A jelölőbizottság
márt
egyhangúlag
állást
jogialt
bástyái
Holtzer i ivadar és Bokor Adolf jelölése mellett, valószínű azonban, hogy az ötödik kerületben egy hely megürül és Bokor Adolf, akit
első póttagnak választottak meg, bekerül ezen
a réven a közgyűlésbe. H a szerda estig ez a
változás beáll, abban az esetben Bokor megköszöni a kereskedők bizalmát és a jelöltséget elhárítja magától. Egészen bizonyos, hogy
Holtzer Tivadar mellett jelölni fogják Benkő
piaci árust. Kombinációban vannak még Kertész E r n ő Fenyő Hugó, Kocsis Ferenc, Neumann Gyuia, R5mer Miklós és Benedek
Pál.
Ezenkívül ivek vannak forgalomban Lőffler
György és Szokolovszky Gyula nevével.
Szerdán dönt egy bizottság

az iparos tagokról
is. Ez a bizottság kedden hosszabb megbeszélést tartott, amelyen azonban nem döntöttek véglegesen, hanem ugy határoztak, hogy
kibővítik magukat és ez a nagyobb bizottság
ma este jelöl véjjleaesen.

A keddi értekezletről a bizottság egyébként
a következő kommünikét
adta ki:
»örvendetes jelenség, hogy az iparosság vezetői
kőzött arra törekszenek, hogy az érdekképviseleti választásoknál mindkét párt részéről egy olyan
közösen megállapított listával menjenek a választásba, amely mindkét pártot kielégíti. Ezen
jelenség annál inkább is örvendetes, mert az évek
óta duló egyenetlenséget ez a megállapodás nyugvó pontra fogja hozni. Tekintettel arra, hogy oly
sok arra érdemes iparos van, akik erre a tisztségre alkalmasak, ez okból a kiküldött bizottság
csupán elvi megállapítást létesített, a személyekre
vonatkozó megállapodást a holnap összehívandó,
kibővített bizottság fogja megejteni.t
Bizonyosnak látszik, hogy a kereskedelmi
osztály vasárnapi választásán két, esetleg három lista fog egymással futtatni. Az iparos
osztályban Kertész József, Gombos István, Jároli Géza a kisiparos jelöltek. A negyedik hely,
betöltését illetően még folynak a tárgyalások,
vitéz Csányi és Dacsó Arnold vannak kombinációban.
A nagyipar képviseletének egye'.'.cn jelöltje
lesz minden valószínűség szerint és ez Faragó
Lajos, a szegedi kendergyár igazgatója. Futtatni fog azonban a kisiparosoknál legalább
még egy lista és komolyan kell számolni
különösen azzal a mozgalommal, amely Marosán E m i l személyével kapcsolatosan indult
meg. Az a kisiparos lista ugyanis, amelynek
Kertész József és társai a jelöltjei, a bal- é*
jobboldali iparosok között létesített paktum
a l a p j á n jött létre. Ennél a listánál először
szóba került Marosán jelöltsége is, de később
figyelmen kivül hagytták a
szociáldemokrata
kisiparosokat, ami a baloldali polgári kisiparosok egy részénél is elégedet!r.i ;éget keltett.
A szociáldemokrata és radikális kisiparosság egyébként kedden este gyűlést tartott,
amelyen ugy határoztak, hogy a kamarai érdekképviseleti választásokra külön lisluval \o-

