
DÉLMAGYARQRSZAA, 

kérdik' meg a munkát . Utána félbeszakítják 

• számlálást és 

szerdán reggel 9 örahor lolu-
( o t l óK . 

Az 1. urnát ezután dr- Csillag László, a 

2 urnát Curry R ichárd választási biztosnak 

adták át. Mindegyik biztos két-két jegyrőt 

kapott, a pártok képviselői pedig az emel-

vény előtt helyezkedtek el. • 

tlftromnegoed egy Órakor 
Kezdték meg az urnákban lévő szavazatok 

összeolvasását. Először 

o 2. köriét 
urnáját . 

Az tlso szavazat a Független Balpárté. A 

második szintén. A harmadik, negyedik, ötö-

dik, halódik, h?tedik> nyolcadik, kilencedik 

változatlanul halpdrtl. 

A tizedik szavazatot végre megkapja az 

egységei párt, a huszadikat a szociáldemok-

raták, a huszonegyediket a Petrik-lista, de 

akkor má r a balpártnak 15 szavazata van. 

Az 

elsff köriét urndlöttóf 
kikerült első szavazat az egységes párté, de 

aztán sürün hallatszik a balpárt és a szociál-

demokrata párt neve. Nagy néha üres lapot 
is találnak, vagy szabálytalan megjelölésűt, 

ezeket érvénytelenítik. A pártok megbízottai 

izgatottan jegyzik a szavazatokat. Néha derült-

ség támad, - amikor 

különböző megjegyzésekre bukkannak 

egy-egy szavazólapon. - ;•• 

Az egyik választó például azt irta a Szavazó-

lapjára: 

<>Kl-.blre, de csak őrá való tekintetlel.x 

A szavazatot érvényttUniletlék. 

Az első eredmény 
Az első két urna eredményével egy órakór 

készültek el. A két urna tartalma a következő 

'volt: 

I. kerület I körzet 
(A zárójelben lévő &zámok az 1926 o( választás 

•redniényejt jelentik! 
Rassay 243 (256) 
Szociáldemokrata 51 ( 48) 
Egységes párt 373 (399'' 
Petrik 19 
Érvénytelen 16 

1. kerlilet 2. körzet 
flas&ay 341 (324) 

Szociáldemokrata 96 ( 86> 

Egységes'párt ' S56 349). 

Petrik 31 

Érvénytelen 21 

A két belvárosi urna eredménye 

az ellenzéki partok sikerét 
hozta. A pártok az eisö két'urna után igy állnak; 

Rassay 584 
Szociálist* 147 
Egységes pár* 729 
Petrik ... 50 

Amig tehát az egVséges:párt a két körzetben ,729 
szavazatot kapott, M< ellrmíkl párt 731 et-
Ez az ariny a II és III. kerület urnáival előre-
láthatólag még nőni í q j < : • 

A szavazatok száma 
A leadott szavazatok száma körietenként a kö-

vetkezőkép oszlik meg (a zárójelben lévő számok 
z összes szavazatok számát jelentik)' 

- I. kerület: 
1. körzet 702 ( 926) 

2- körzet 816 (1124) 1 
3. körzet 1003 1218) 
4 körzet 812 (1082) 
5 körzet 778 ( 98S) 
6 körzet 548 ( 733) 
7. körzet 542 ( 655) 
8 körzet 666 ( 848) 
9. körzet 658 ( 860^ . 

lft körzet 796 (1063) 
11. körzet 462 ( 514) 
12 körzet 806 (1040) 

Ebben a kerületben a leadott szavazatok szánig 
aei» 

I I . ker i i i e* ' 

!• k&rzet fiSO ( 971) 
2 körzet 928 (1071) 
3- körzet 684 ( 781) ' 
4. körzet 573 ( 705) 
5- körzet 806 (1019) 
6 körzet 518 ( 630? 
7. körzet 406 ( 528, 

A 

8- körzet 771 ( 975; 
. . 9. körzet 531 ( 666) . 

10. körzet 548 ('645) 
11. körzet 680 ( 820, 
12 körzet 888 (1147) 

Ebben a kerületben leadtak 8193 szavazatot. 

III- kerület: 

I. körzet 722 '( 851) 
2 körzet 735 ( 86l > 
3 körzet 525 ( 610) 
4 körzet 1742 (2405; 
5a körzet. U52 (1246) 
5b körzet 1282 !"1630) 
6 körzet 954 (1018) 
7. körzet 800 ( 884) 

8. körzet 726 ( 811) 
9- körzet 1045 (1195) 

10 körzet 888 ( 968) 
II. körzet 1136 (1206) 
12 körzét ' 857 (. 8951 

Ebben a kerületben kodtak összesen 12 584 sza-
vazatot 

A három kerületben tehát 

összesen 29.376 on odtáh 
szavazatukat. 

le 

Hódmezővásárhely, juu ius 30. Hódmezővá-

sárhelyen a szavazóknak Si százaléka, 15.477 

választópolgár adta le szavazatát 

Délután 2 óráig 8 urnát bontottak fel. Az 

eredmények a következők: 

Egységespárti lista, vezeti Mayer János föld-

mivelésügyi miniszter, 2686. 

Független kisaazdapárti lista, vezeti Kun 

Béta, 2428. 

Szociáldemokrata lista, vezeti Peyer Károly 

2302. 

Érdekes, hogy a választási elnök kénytelen 

volt az átvizsgált szavazatok közül 430-at meg-

semmisíteni azért, mert a hódmezf'vásár-

helyi választók, akiket 21 éven keresztül kép-

,MsMC™REDÖNYIPflR;fL 

1931 julíqg t. 

Az ellenzék győzelme Vásárhelyen 
A* ellenzék 9463 szavazatot kapott, az egységes pArí 5293-at - Kun Béla és 

Mayer János megtartotta mandátumát 

flz ellenzék nagy előretörése 
Debrecenben 

Debrecen, junhis 30. Debrecenben 29.816 

választó közül 25.959 (85 százalék) élt szava-
zati jogával. Kedden két urnát nyitottak' fel, 

amelynek eredménye azt mutatja, hogy az 

egységes párt erősen visszaesett. A két urna 

u tán a helyzet a következő: 

Hegymefli Kiss Pál 
Györki Imre 
Bethlen István 

746 
537 
851 

visel már Kun Béla, a szavazócédulán adták 

tanújelét Kun Béla iránti szeretetüknek. Egye-

sek az ő neve mellé tették a keresztet, de 

nagyon sokan voltak olyanok, akik ráírták 

a cédulára: »£ l jen Kun Bélai* 

A szavazatok összeszámlálását délután foly-

tatták. Este fél 8-kor befejezték a 16 szavazó-

körzet szavazatainak összeszámlálását A vég-

eredmény a következő: 

Mayer János 5293. 

Kun Béla 5052. 

Peyer Károly 4411. 

661 szavazat érvénytelen volt. Ezek szerint 

Hódmezővásárhely két mandátumát Mayer /<í-

nos földmivelésiigyi miniszter és Kun Béla 

nyírté el A szociáldemokraták erősen előre-

törtek, csak 600 szavazattat maradtak el * 

mandátumtól . 

(1926-ban az egységes párt ezekben a kerületeit-, 
ben 1173 szavazatot kapott) Az első eredmény, ez 
ellenzéki választók között nagy lelkesedés, kel-
tett Az egységes párt 851 szavazatával szemben 
az ellenzéknek 1288 szavazata vau- k »zámlálást 
szerdán reggel folytatják-

Miskolcon 
a szociáldemokraták vezetnek 
• (Budapesti tudósítónk telefonfélentéte.) 

Mlskólcvól jelentik: Éjszaka megkezdték a 

szavazatok összeszámlálását. Miskolcon ősz-

szesen 20 körzet van, ezek közül négy körtet 

urnáit bontották fel és az ezekben levő szava-

zatok igy oszlottak meg: 

Reisinger (szociáldemokrata) 1309. 

• Eckhardt (Gaál Gasztón-párt) 1068, 

Görgey (egységes párt) 879. ; ; ; 

A győri eredmény 
(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) 

Győrből jelentik A szavazás lezárása után " 

éjféli eredmény a kővetkező: 

Ernszt miniszter 2450. 

Malasitt (szociáldemokrata) 149& -

Crái Jenő 975. ' ~ 
" . : '. i • * 

Kecskeméten az ellenzék 
vezel 

Kecskemét, június 30- A kecskeméti kerület. 12 
pusztáján befejeződött a szavazás Az urnákat be-
hozták Kecskemétre, ahol megkezdték a szava-
zatok összeszámlálását. Délben. 1 óra 15 perckor 
a 12 puszta közül 10 puszta szavazatainak meg-
számlálását fejezték be. Ezekben « egysége* pírt 
1129, a tüaeetlen klstfazda o^rt 1S1« szavazatot 
kapott 

Kecskemétről jelentik: Az esti órákig a tanyai 
körzetekben befejeződött a választás. Ezeknek az 
urnáit fel is bontották és a szavazatokat össze-
számlálták • Az eredmény a következő: 

Sándor István íü|«etlen kisgazda vezet, 
1709 izavazattal-

ZMtvay igazságúgjminjszter 1358 szavazatot kapott. 

Kecskemét belterületén- a zárórát este 11 óra-
kor hirdették k i 

Pestkörnyéken 
a szocialisták vezetnek 
Budapest, junius 30. A főváros környékén 

29-én kezdődtek a szavazások. Némely kör-

zetben csak egynapos volt a választás és Így 

ma már 22 urnát felbontottak. A bizottságok' 

este 7 órára készültek el az összeszámolás-

sal. Az eddigi Számszerinti adatok a kővet-

kezők: 
Friedrich-párt 228 

keresztényszocialista párt (Szabó) 225 

frontharcosok 308 

keresztény gazdasági párt (Ernszt Sán-

dor) 981. 

nemzeti demokrata párt (Fábián) 1018 

szociáldemokrata párt 297$ 

Egységes párt (Szűcs István) 1525. 

Erős anyag, szép rajz és tényleg olcsó 
ér Jellemzik „Muskátli" kézimunkái!. 
Kölcsey ucca öl. § (Royal-száiló mellett.) 

Költözködéseket helyben é» 
vidékre zárt 
vagy nyitott 

kocsikon Jutányosán eszkSzöl K á l m á n izátlltő. 

Szent Mihály ucca 6. «zém. Telefon 15-88. • 


