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Nyilt levél 
Szeged szab. kir. város polgármesteréhez 

Polgármester Ur ! 
A mai nap délelőttjén pártunk" két tagja 

felkereste Polgármester Urat. Pártunk e két 
tagjának az volt a megbízatása, hogy átadják 
Polgármester Urnák Rassay Károly Szeged 
város országgyűlési képviselőjének levelét, 
melyben Rassay Károly értesítette Polgármes-
ter Urat, hogy a szegedi jégkárosultak felse-
gélyezésére felajánlja félévi képviselői fizeté-
sét és e célra ötezer pengőt utal át Polgár-
mester Ur kezéhez. 

Pártunk megbízottait Polgármester U r nem 
fogadta, Rassay Károly országgyűlési képvi-
selő ur levelét Polgármester Ur sző nélkül 
ledobta titkára asztalára S nem volt egyetlen 
köszönő szava a nemes adakozó s a nemes 
adomány számára. 

A nyilvánosság előtt kérünk" magyarázatot 
-?rre az eljárásra, a nyilvánosság előtt kérünk 
e Polgármester Úrtól elégtételt 

Bennünk rendíthetetlen az az alkotmányos 
meggyőződés, hogy ha pártok választják is 
a képviselőket, a megválasztott képviselő nem 
cr politikai pártnak, hanem Szeged szab. kir. 
városnak képviselője. Rassay Károly éppolyan 
Jogon képviselője ennek a városnak, mint a 
másik két megválasztott képviselő bármelyike.' 
De mi abban a meggyőződésben is vagyunk, 
hogy a választás eredményének kihirdetésé-
vel a pártok küzdelme véget ért s e város 
t>olgárságának pártszempontokra való tekin-
tet nélkül kell munkálkodnia a város s mind-

annyiunk érdekében. A Polgármester Ur ma-
gatartása azt árulja el, hogy a város első 
polgára folytatni akarja választások után is 
azt a pártharcot, amit a város polgársága 
a választások előtt is csak nemes fegyverekkel 
vívott meg. A Polgármester Ur magatartása 
sokakat arra fog buzdítani, hogy ne a meg-
békülésnek és együttműködésnek útját egyen-
gesse, hanem azt hogy hogyan lehetne a poli-
tikai pártok választási harcát a közéletben 
s a társadalmi érintkezésben örökössé tenni. 

Nem hisszük, hogy a város első polgárának 
erre kellene példát adni s erre kellene buzdí-
tani azokat, akik gyűlölködésre amúgy is haj-
lamosak. A Polgármester Ur annyi ragyogó 
példát mutatott már arra, hogy hálás tud 
lenni akkor, amikor közpénzből juttatnak va-
lamit a városnak, nem hisszük, hogy poli-
tikai elfogultság nélkül ne tudná a Polgár-
mester Ur megtalálni a köszönet szavait akkor, 
amikor valaki — bármilyen szokatlan ís ez 
a Polgármester Ur előtt —, a saját zsebéből ad. 

Hogy a politikai elfogultság mennyit rom-
bolt arra a Polgármester Ur elég ^példát 
találhat, de hogy a közélet békéje mennyit 
tudna teremteni, azt a Polgármester Urnák 
kellene jó példával igazolni. 

Kérjük a Polgármester Urat: adjon magya-
rázatot bántó eljárására. 

Szeged, 1931 julius hő 3. napján'. 

A szegedi Független Balpárt 
(Rassay-párf). 

Az ellenzék nagy győzelme 
a titkosan választó kerületekben 

Budapesten 30 mandátumból 16-ot kapott az ellenzék - 43.728-al többen sza-
vaztak az ellenzékre 

A 46 titkos kerületben 26 mandátumot kapott az ellenzék 
(Budapesti tudósítónk tele fon jelentése.) 

Pénteken délután befejezték a budapesti sza-
vazatok összeszámlálását és ezzel befejeződött 
a választások első etapja. Budapest és kör-
nyékének 30 mandátuma a következőképen 
oszlik meg: 

szociáldemokrata 
egységes párt 
Wolff-párt 
liberális 
Friedrich 
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Az ellenzék tehát 16 mandátumot kapott, 
szemben a kormánypártok 14 mandátumával. 

A titkosan választó 16 vidéki ke-
rületben 

A kormánypártok" hét mandátumával szem-
ben az ellenzék 10 mandátumot szerzett. Az 
összes titkosan választott 46 kerület tehát 20 
kormánypártival szemben 26 ellenzéki kép-
viselőt küldött be a parlamentbe. 

Érdekes képet nyújt a leadott 

szavazatok száma. 

Budapesten és környékén összesen 312.666 
érvényes szavazatot számláltak meg. Ebből 

a korm'ángpártfa 134M9 
az ellenzéki pártokra 178.197 

szavazat esik, vagyis 

az ellenzék 43.728 szavazattal többet 
kapott, mint a kormánypártok. 

Az összes pártok közül Budapesten a szociál-
demokraták kapták a legtöbb szavazatot: 93 
ezer 509-et; a polgári ellenzékre 84.683-an 
szavaztak. 

A pártok aránya 

í parlamentben a következő: 

egységes 147 
Wolff 
Gaál Gaszton 
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szociáldemokrata 14 
Friedrich 2 
fajvédő 2 
liberális demokrata 8 
nemzeti radikális 1 
pártonkívüli 17 
pótválasztás 17 

Az ellenzék nagy győzelme 
Pesíkörnyéken 

Tizenkét órakor fejezték be a pestkörnyéki 
választókerületben a szavazatok összeszámlá-
lását. 75.630 szavazatot számoltak össze, amely 
a pártok között a következőképen oszlik meg: 

Szociáldemokraták 26.057 
Egységes párt 18.146 
Ernszt 11.519 
Fábián 10.729 
Frontharcosok 3.527 
Friedrich 3.041 

Keresztényszocialista 2.511 
Pestkörnyéken ezek után mandátumot kap-

tak: Propper Sándor, Szeder Ferenc szociál-
demokraták, Szűcs István egységespárti, Ernszt 
Sándor (illetve Tobler János) kereszténypárti 
és Fábián Béla demokrata. 

5 ellenzéki mandálum a déli 
kerületben 

A budapesti déli választókerületben az urna-
bontó bizottságok déli i órára készültek el a 
szavazatok összeszámlálásáVal. Az nrnákban 
talált 92.420 érvényes szavazat a pártok kőzött 
a következőképen oszlik meg: 

Szociáldemokraták 28.297, egységes párt 
23.652, Rassay-párt 14.860, Wolff-párt 25.611. 

Az eredmény alapján az egységes párt 2, 
a szociáldemokrata párt 2, a Rassy-pávt 1, 
a Wolff-párt 2 teljes mandátumot kaptak. A 
fenmaradó három mandátumot a szociálde-

mokrata párt, a Wolff-párt és a Rassay-párt 
kapják". 

E szerint a kerület megválasztott képviselői 
Az egységes párt részéről dr. Usetty Béla és. 

Pa gr Hugó, a Wolff-párt részéről Budai Dezső. 
Petrovácz Gyula és Müller Antal, a szociálde ' 
mokrata párt részéről Farkas István, Buchin 
ger Manó és Kabók Lajos. Az egyesült szabad-
elvű és demokrata párt részéről dr. Brő'hj 
Ernő és Magyar Pál. 
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Hét ellenzéki mandátum északon 
Délután fejezték be az északi kerület szava-

zatainak összeszámolását Eredmény a kővet-
kező: 

Szociáldemokrata 27.561 
Vázsonyi 14.258 

Rassay 14231 
Wolff-párt 12.126 
Egységes párt 10.711 
Friedrich-párt 6.052 
Keresztényszocialista 2.072 

Tehát Budapest északi kerülete a követke-
zőket küldi a parlamentbe: 

Homonnay Tivadar (Wolff), dr. Dési Géza 
(egységespárti), Weltner Jakab, Kertész Mik i 
lós, Szakosíts Árpád (szociáldemokrata), Sán 
dor Pál (szabadelvű), Vázsonyi János és Gál 
Jenő (demokrata) és yégül Friedrich István vagy 
Tauffer Gábor, aszerint hogy Friedrich Ist-
ván melyik mandátumáról mond le. Baracs 
Marcel 27 szavazat-differenciával nem kapott 
mandátumot. Helyette Gál Jenő kerül vissza 
a parlamentbe. 

Kéthly Anna 
átvette mandátumát 
(A Délmagyarország munkatársától.') Pén-

teken délelőtt adta át Szeged megbízólevelét 
• dr. Turóczy Mihály választási elnök Kéthly 

Annának, aki Peyer Károly lemondása foly-
tán Szegedet fogja képviselni a képviselőház-
ban. A mandátum átadása minden ünnepi 
külsőség mellőzésével történt. Dr. Turóczy 
Mihály választási elnök arra kérte Kéthly 
Annát, hogy elsősorban az ország egyetemes 
érdekéért, másodsorban a nehéz viszonyok 
között élő Szeged városért fejtsen ki tevékeny-
séget a parlamentben. Kéthly Anna ezután 
átvette a megbízólevelet és kijelentette, hogy 
a város polgárainak bizalma természetes köte-
lességévé teszi, hogy ott ahol baj van, segítse 
a várost s minden erejével szolgálja. Kéthly 
Anna ezután megjelent a polgármesternél. j 

Katona Dr. fog! szemináriuma 
l A f l l alapvlzsqára I felvilágosítás 
I W U I szigorlatra 1 Ingyen 

előkészít. — Kitűnő Jegyzetek. 
Somogyi ucca 2 2 . s Telefoni Aut. 13-74. 
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