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II. választókerület 
Petrik Egységes Rassay Szoc. dem. űsszes Érvénytelen 

1. körzet 58 339 76 340 813 16 
2. körzet. 56 246 47 555 904 24 
3. körzet, 42 313 67 255 677 7 
4 körzet, 33 223 55 250 561 11 
5 körzet 54 434 85 232 805 18 
6. körzet 42 248 50 189 529 17 
7. körzet 70 172 18 138 398 8 
8. körzet 79 416 83 17V 749 19 
9. körzet 118 239 60 102 519 12 

10. körzet 129 133 22 253 537 11 
11. körzet 116 296 54 204 670 9 
12. körzet 133 494 95 144 866 21 

III. választókerület 
Petrik Egységes Rassay Szoc, dem. üsszes érvénytelen 

I . körzet 109 399 64 128 700 15 
2. körzet, 144 334 46 202 726 8 
3. körzet, 106 254 23 134 517 8 
4. körzet, 226 917 128 728 1999 16 

5a körzet, 104 696 107 238 1145 7 
5b. körzet, 69 578 437 179 1263 19 

6. körzet 141 498 231 ' 67 937 18 
7. körzet 287 329 110 54 780 18 
8. körzet 37 339 193 148 717 8 
9. körzet 11 435 204 371 1021 22 

10. körzet 40 551 173 102 866 26 

11. körzet 11 535 519 54 1119 17 
12. körzet 12 416 148 264 840 15 

2681 14246 5213 6863 29663 63Ő~ 

A részletes e redmény és az összegek ismer-

tetése u t án a főbiztos e lmondot ta , hogy a 

630 érvénytelen szavazat közü l a legtöbb üres 

szavazólap volt. Volt o lyan választó, aki főbb 

helyen jelölte meg a szavazólapot , de igen 

sok szavazatot érvénytelení teni kellett azért 

is, mer t a választási elnökök elmulasztottál; 

a szavazólapok és a borítékok törvényszerű 

igazolását. 

A főbiztos ezu tán megál lapí totta , hogy a 

29003 érvényes szavazatot, tekintettel arra, 

hogy Szeged h á r om képviselőt választ , a vá-

lasztási törvény rendelkezése szerint három-

felé kell osztani. 

A hányados: 9667. 

E z a szám az egységes pár t ra leadott szava-

zatok s z ámában egyszer foglaltatik és igy az 

egységes p á r t ' megkap ja 

az első mandátumot, 

a maradék szavazat 4579. Mivel szociál-

demokra ta p á r t l istája 6863 érvényes szava-

zatot kapott , 

a második mandátum 

ezé a pár té , a Független Ba l p á r t 5213 szava-

zata is több az egységes pár t szavazatmara-

dékáná l , tehát 

a harmadik mandátum 

ezé a párté . A mand á t umoka t tehát az egy-

ségespárti l istán első helyen jelölt gróf Kle-

belsberg Kunó , a szociá ldemokrata p á r t lis-

t á j án első helyen jelölt Peyer Ká ro ly és a 

Független Ba l p á r t l is tá ján első helyen jelölt 

Rassay Karo ly kapta meg, a pótképviselői 

mand á t umoka t pedig az egységespárti Kör-

mendy Mátyás, a szociá ldemokrata Kéthly 

A n n a és a független ba lpár t i Wolff Miksa. 

Ezzel a választási bizottság ülése végetért és 

a bizottság tagjai á tvonul tak a közgyűlési te-

rembe, amelynek padsorait zsúfolásig meg-

teltek és a közönség izgatottan vár ta az ered-

m é n y hivatalos bejelentését. 

Az elnök átadja Rassay Károly mandátumát 
Dr. Turóczy Mihály elfoglalta az elnöki széket 

és küldöttségileg kérette a közgyűlési terembe a 
városházára időközben megérkezett Kassai; Károlyt 
és Wolf Miksát Háromnegyedhat volt, amikor 
Rassay Károly a küldöttség tagjai között belépett 
a közgyűlési teremben, ahol hatalmas tapssal és 
flfentésstl fogadták. Rassay és Wolf Miksa az 
elnöki emelvény elé tett bársonyszékeken foglal-
tak helyet. Ezután dr. Turóczy Mihály közölte a 
választópolgárokkal a szavazás végeredményét, 
amit a megjelentek nagy tapssal fogadtak. 

— Miután pedig a Független Balpárt listáján 
megválasztott dr. Rassay Károlyt körünkben üdvö-
zölhetjük — folytatta Turóczy —, megbízólevelét 
a képviselő urnák ezennel átadom azzal a kéréssel, 
hogy az átvételi elismervényt aláírni szíveskedjék. 
A pótképviselői megbízólevelet pedig átadom Wolf 
Miksa barátomnak és kérem, ő is irja alá az át-
vételi elismervényt. 

A. mandátum 
Rassty Károly megbízólevelének szövege a kö-

vetkező: 

„ A f u s k d i l i " ritkán hirdet, de őa 
axt mondta. 6ogy árait lesxálli-
toita, akkor érdeme* kézimunkáit 
megnézni. Kölcsey ucca öt. 

Szegedi választókerület. 

Kivonat a választás eredményének meg-

állapításáról szóló jegvzől- önyvből. 

MEOÖIÍÓLEVÉL 
Az 1931. évi június hó 29-én és 30-án 

a szegedi választókerületben megtartott 
országgyűlési képviselőválasztás eredmé-
nyének megállapításáról 1931. évi julius hó 
2-án felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint a 
3-ik számú lajstrom Független Balpárt 
(Rassav.párt) jelöltjei közül a kővetkezők 
választattak meg képviselőkké, illetve pót-
képviselőkké: 

Képviselővé választatott: 

DR. RASSAY KAROLY. 
Pótképviselővé választatott: 

WOLF MIKSA. 

Ez a jegyzőkönyvi kivonat az ország-
gyűlési képviselővé megválasztott dr. Ras-
say Károly részére megbízólevélül szolgál. 

Kélt Szegeden, 1931. évi julius hó 2-án 

dr. Turóczy Mihály, 
a választási bizottság elnöke, 

dr. Vicsay Emil, 
a választási bizottság jegyzője, 

dr. Skultéty István, 
választási főbiztoa. 

Az átvételi elismervények aláírása után 

dr. Turóczy Mihály 
rövid beszédet tartott Rassay Károlyhoz. 

— Méltóságos Képviselő urt Szeged szabad ki-
rályi város választóközönsége részéről szívélyes 
szeretettet üdvözlöm Méltóságodat abból az alka-
lomból, hogy ez a kerület most második alkalom-
mal választotta meg országgyűlési képviselőjévé. 
Amikor ezt a megbízólevelet átadom, azt kérem, 
hogy ennek a m. ^onkitott országnak érdekeiben 
elsősorban, de a a i mindjárt utána a mi nagyon 
szerencsétlen haU virossá degradált Szegedünk ér-
dekében hasznos imnká t végezzen. Az Isten él-
tesse és tartsa meg Képviselő urat nokáig! (Nagy 
tap és éljenzés.) 

Turóczy Mihály ezután bejelentette, hogy 

Rassay Károly 
kiván szólani. 

— A mélyen tisztelt elnök ur — mondotta 
Rassay Károly — szives volt abból az alkalomból 
üdvözölni, hogy Szeged város választópolgársága 
képviselőjévé választott, amit hálás köszönettel 
veszek tudomásul. Szegeden való személyes meg-
jelenésem 

szimbólum kiván lenni abban a tekintet-
ben, hogy meleg viszonyt kívánok terem-
teni és fentartani Szeged város közön-

sége és szerény személyem között. 

Annak az 5213 választópolgárnak, aki az ismert 
nehéz viszonyok kőzött odaállott pártom mellé, 
tartozom azzal a kijelentésssel, hogy 

a lelkem csupa szeretettel van és volt tele 
mindig Szeged iránt, akkor is, amikor 
nemcsak a rideg köveket, hanem a küz-
kődő, nyomorgó embert is meglátom 

ennek a városnak a falai között. 

Ferdén nézi a dolgokat aki azt hiszi, hogy ennek 
a városnak az ügye nem szivügyem. Nem tehet 
Szegednek és Szeged város polgárságának, összes-
ségének és egyenkint olyan igazságos ügye, amely 
ne számithatna az én erőmre és szerény tehet-
ségemre. 

Rassay Károly nagy és hosszantartó éljenzéssel 

fogadott beszéde után Wolf Miksa szólt néhány 

szót: 

— Én a magam részéről azt mondhatom csak, 

hogy szívvel lélekkel csatlakozom vezéremhez, 
Rasssay Károlyhoz és hogy hü polgára leszek 
hazánknak és városunknak. 

A választási eredmény publikálása a választási 
elnök és a választási főbiztos lelkes éljenzésével 
ért véget A közgyűlési terem többszáz főnyi kö-
zönsége lekísérte Rassay Károlyt a városháza elé, 
ahol szintén hatalmas tömeg várakozott rá és 
harsány éljenzéssel fogadta, majd elkísérte szál-
lásáig, a Kass-szállödáig. 

„Szeged város minden 
igazságos ügyében 

rendelkezésre álSok" 
R a s s a y Ká ro l y n y i l a t k o z a t a 

Rassay Károly a lelkes aktus után a Délmaggar-
ország munkatársának a következőket mondotta: 

— Csodálattal és megnyugvással tölt el a tudat, 
hogy Szeged polgársága ilyen előzmények után 
ilyeft imponálóan nagy számban sorakozott fel 
az ellenzéki gondolat védelmére. Csak meghatott-
sággal tudok gondolni a liberális polgárságra és 
kőztük is elsősorban a tanyai választókra, akik a 
mai súlyos gazdasági viszonyok mellett és szemé, 
lyemnek következetesen ferde beállítása után is 
rendületlen hűséggel tartottak ki a szabadelvüség 
kossuthi gondolata mellett. Ha a mandátum nem 
is kötelezne, ennek az 5200 polgártársamnak ilyen 
körülmények között megnyilvánult bizalma kötelez, 
hogy Szeged város minden igazságos ügyében ren-
delkezésre álljak. 

— Anélkül, hogy régi ellentéteket akarnék ki-
élezni, mégis azt hiszem, hogy a legközelebbi 
jövőben a polgárság gazdasági helgzelével össze-
függő feladatok megoldására kell elsősorban min-
den erőt összefogni- Én ebben a pillanatban el 
akarok felejteni minden személyem ellen intézett 
méltatlan támadást, ami annál könnyebb részem-
ről, mert szigorúan kerültem, hogy bárkit is tá-
madjak, legfeljebb politikai kérdésekben adtam 
hangot különvéleményemnek. 

— őszintén kivánom tehát, hogy a választások 
lezajlása után mindazok az ellentétek, amelyek 
természetes velejárói a választási küzdelemnek, 
elsimuljanak. Én a magam részéről, ugy mint a 
múltban, a jövőben is, nem ismerek pártkülönb, 
séget, ha valaki hozzám igazságos üggyel, vagy 
panasszal főn. Ellenzéki pártállásom által megvont 
keretek között ilyen ügyeken készséggel állok 
mindenkinek a rendelkezésére. 


