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Szerdán nagy crdehlődcs mellett 
megiálasztották a vlrllls városatgákat 

A virilisták egyesüli pártjának listája kapott többséget 

másodikhoz, vagy a harmadikhoz értek, elmúlt 
tizenegy óra és vége volt a szavazási lehető-
ségnek. összesen 

(A Délmagyarország munkatársától.") Szeged 
4:13 legtöbb adót fizető polgára gyakorolhatta csü-
törtökön városatyaválasztó jogát, választhatta 
meg titkos szavazással az uj közgyűlés hetvenkét 
rendes virilis tagját és 36 póttagját, de azért a 
városháza körűi és általában az egész városban 
olyan mozgalmas volt az alkotmányos élet, mint» 
ha nem is városatyákat, hanem országgyűlési kép-
viselőket kellett volna választania nem is 432 adó-
fizetőnek, hanem 40.000 választópolgárnak... A 
városháza környéke már a kora reggeli órákban 
megelevenedett Egymásután érkeztek a pártbi-
zalmiak, a kortesek, a cédulaosztogató pártmeg-
bizottak és a hivatalos emberek. Berregtek az 
írutók és trappogtak a bérkocsik előtt hajszolt lo-
vak a Széchenyi-tér hideg aszfaltburkolatán. 

Nyolc órakor kezdődött 

a szavazás három urnánál. Az első kúria ur-
náját a tanácsteremben, a másodikét a köz-
gyűlési teremben, a harmadikét pedig a bizott-
sági teremben állították fel. Mindhárom urná-
ra szavazatszedő küldöttség vigyázott! Az első 
kúria küldöttségének dr. R e n k e y Lipót ta-
nácsnok, a másodiké dr. C s o n k a Miklós ta-
nácsnok, a harmadiké pedig dr. K a t o n a 
István tanácsnok volt. Mindhárom térem aj-
tajára kifüggesztették a kwria névsorát, annak 
a 144 polgárnak a névjegyzékét, akire abban a 
kúriában érvényes szavazatot lehet leadni. De 
a törvény rendelkezései szerint mind a három 
kúriánál szavazhatot mind a 432 választó, 
szóval minden virilistának volt aktiv válasz-
tójoga mind a három kúriában, de passziv vá-
lasztójoga csak abban a kúriában volt, ahová 
tartozott. 

A szavazás megkezdése előtt benépesedett a 
folyosó is a szavazóhelyiségek előtt. Izgatott 
jelöltek lesték az érkező szavazókat és végez-
ték el rajtuk az utolsó simításokat. Röpködtek 
a hivatalos és nem hivatalos szavazólisták 
rengeteg változatban. Még az utolsó pillanat-
ban is 

születtek u j listák, 

3e a megfontoltak, az óvatosak, akik ügyeltek 
a titkossági elv betartására, már odahaza pre-
parálták a maguk listáiát. kihúzták belőle a 
nem tetsző neveket és helyükbe irták a maguk 
jelöltjeinek nevét, ha korrigálatlanul nem tar-
tották megfelelőnek a hozzájuk juttatott hiva-
talos és ellenzéki listákat. 

Az érdeklődés igen nagv volt, de az ered-
ménvt megjósolni még azok sem tudták, akik 
élénk figvelemmel kisérték a szavazásra je-
lentkező választókat és lesték az urnába do-
hott szavazólapokat. Mert a szavazólapok kül-
ső'eg nagyon hasonlatosak voltak egvmáshoz 
nagyságra, formára egvaránt. A választók pe-
dig elég sürü csoportokban érkeztek és a for-
galom lebonyolítását jelentékenyen meggvor-
sitotta. hogv a nártok autókat is küldtek a ké-
sedelmeskedő szavazókért. 

A délelőtti szavazás záróráié 

tizenegy órára 

tizték ki és az érdeklődés nngvságára Jellem-
ző, bogv dr. Glattfelder Gvula megvéspüspök. 
aki fél tizenegy óra után öt perccel érkezett 
meg a városházára, a 432 választásra iogosult 
virilista közül már a 343. szavazó volt. A me-
gvéspüspök sorra járta az urnákat és leadta 
szavazatát. M'nden kúriánál a S7^vpzatszedő 
küldöttség tagjai felállással üdvözölték a püs-
pököt. 

A zárórát nagyon pontosan betartották az 
elnökök. Amikor elütötte a városháza tornya 
n tizenegy órát, lezárták mindhárom helyen a 
szavazást és így megtörtént, hosv néhányan, 
akik az utolsó percben érkeztek, már csak egy, 
vagy két urnánál szavazhattak, mert mire a 
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382-en szavaztak 

le tizenegy óráig-
Annak, hogy a második és harmadik kúriá-

ban eggyel kevesebb szavazatot adtak le, ér-
dekes magyarázata ván- Közvetlenül 11 óra 
előtt jelent meg a városházán Trenka .Józisef 
Samogyi-ucoai háztulajdonos hogy leadja sza-
vazatát. Az első kúriánál még leszavazhatott, 
de amikor belépett a második urnához, éppen 
11 óra volt és a helyettes polgármester közölte, 
hogy most már nem lehet tovább szavazmi, il-
letve nem lehet a szavazást folytatni. Ilyen 
körülmények között,, annak ellenére» hogy 
Trenka már leadta szavazatát az első kúria 
urnájánál, tehát a szavazást megkezdte, a 
második és harmaáik kúriánál már nem sza-
vazhatott. Az érdekes jogi felfogást sokáig 
kommentálták a folyosókon-

A szavazás lezárása után azonnal megkezd-
ték a leadott szavazatok megszámolását. Az 
urnákat felbontották, a termekben csak a sza-
vazatszedő küldöttség és a pártok .megbízottai 
maradhattak. Idegeneket nem engedtek be. A 
folyosókon rendőrök ügyeltek mindvégig, a vá-
lasztás rendjére és csititották az izgalmakat. 

A szavazatszámlálás munkáia elég körül-
ményes volt a listák sokfélesége miatt Éppen 
ezért először a jnvitatlan listákat számolták 
meg mind a három kúriában. Kiderült, hogy 

az első kúria urnájába 144. a 
másodikéba 175, a harmadikéba 

x pedig 186 iavitatlan hivatalos lis-
tát dobtak be a választók. 

A szavazatok összeszámlálásával a II. kúria 
készült el a leghamarább. Délután három órá-
ra készen volt a másik két kúria is és az ered-
ményt kifüggesztették a folyosó falára. Eszerint 
a virilisták egyesült pártjának hivatalos listá-
ja győzött mind a három kúriában. 

A MEGVÁLASZTOTT TAGOK 

névsora az 
I. kúriában: 

Glattfelder Gyula dr 284 szavazat, Ábrahám 
Ferenc 266 szavazat. Adter Bezső 231, Bruckner 
Ede 254, n^pvi MAtyAs dr 229, Erdélyi András 
274, FaraSBHLaios 254. v. Gál József 246, Gróf Ár-
pád dr. 268, Grflner István dr 248. Kertész Béla 
dr. 252, Korányi Jenő "251 Kovács József dr. 243, 
Lippai ímre %"/, v. Máriaföldy Márton dr. 240, 
Pick Jenő 250. Singer István dr. 257, Szivessy Le-
hel <Tr. 2W. Teincsvá'irv József dr. 242, Tóth Jenő dr. 
235, Turóczv Mihály dr. 265, Varga MíUly 256, 
Wagner Ferenc 279 Wolf Miksa 24R szavazat. 

u » 
A II. kúriában: 

Winkler Elemér dr. 270, Báló István 274. Be-
reczk Péter dr. 263. BiedI Samu dr. 252, Borbély 
Józisef 268 Curry Kichárd 264 üsikós Nagy Jó-
zsef dr. 231, Dobay Gvula dr. 252, JSisner Manó dr. 
239, Gál Ferenc 267 Gárgyán ímre id. 263' Grósz 
Marcell 263. Kolthay Alajos 272, Löffler György 
'275, Moldván I.nios 259. Pártos Ernő dr. 238, Bei-
tzer Miklós 240. Snlaó P.'fer 2tfi Schultz Károly 
dr "Í49. Széchényi István dr 264. Vadász János dr 
256, Vékes Bertalan 280, Wolf Endre 25f, Zsem-
bery Károly 266. .. 

L A I I I . kúriában: 

Ha sütőport vess: 

Széli Gyula dr. 285, Ludányi Bav Bertalan 268, 
Csehó Károly 271. Csűrik János 269, ifi. Deák Já-
nos 268. Dobó Imre 264,_£áL-MÍk&a_251, Halász 
Andor 281. Hullmann András 261, Juhász István 
273, Juhász János 276, Keller Mihály 273. Kolozs 
I.aios 269. May Gvula 246. Muntyán Valér 261. id. 
Nvári Gvörgv 2I>1. üuflmidt József 264. Schwar'z 1 

Rfla Sebestyén József 259 Sőreghv WlvSs Tr"" ! 
259, SzentVnh /Vchafler} Viktor 260, Sekély Fe- { 
renc dr 255, Szűcs Béla 274, Tonelli Sándor 276 
szavazat. 

A hivatalos eredményt dr T ó t h Bél* "ol-
gármes,e'"i-"-]ve,tos mint válpsztási elnök hir-
dette ki a közgyűlési teremben. Eszerint az el- í 
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ső Kúriában 381, a másodikban és a harmadik-
ban 380—380 szavazatot adtak le. 

Délután három órakor kezdődött meg 

a harminchat póttagra 

való szavazás. A kép ugyanaz volt, mint dél-
előtt, az érdeklődés is csaknem ugyanolyan ará-
nyú, de lényegesen nagyobb, mint az öt év 
előtti választás alkalmával, amikor a szavazók 
már nem tartották fontosnak a póttagok meg-
választását. Most viszont tisztában voltak vele, 
hogy a póttagok közül is egynéhányan rendes 
mandátumhoz jutnak, mert lesznek lemondá-
sok a rendes tagok sorában. 

Délután hatig tartott a szavazás. 355-en sza-
vaztak Akkor felbontották az urnákat és meg-
kezdték a szavazatok számlálását, ami már lé-
nyegesen gyorsabban ment, mint délelőtt, rhert 
kevesebb listafaita került az urnákba és a lis-
tákon is kevesebb volt nemcsak a név, hanem 
a változtatás is. 

Este nvolc órakor hirdette ki dr. T ó t h Bé-
la a délutáni póttagválasztás eredményét, 
amely szintén az egyesült pártok hivatalos lis-
tájának győzelmét jelenti. 

VIRILIS PÓTTAGOK 

a következők: 
I. csoport: 

Fenyves Kornél dr 303 szavazat, Neumann Gvu-
la 273, Sebestyén Endre 264. Horváth János 260, 
Wagner Ernő 259, Várkonyi Ferenc 259, Bőhm Pé-
ter 258, Glöckner József 257, Kovács ödön dr. 251, 
Krier Rudolf 249, Adler Mór 230, Fejér Mór 225. 

II. csoport: 

Horváth Ferenc 272 szavazat, Báthy László 
271, Kocsis Ferenc 266, Szécsi Ferenc 260, KeHing 
Lajos 254, Prangel Miklós 249, Bngári Kálmán 
248, Szlovák Iván 247. dr. Gerle Imre 245. Nagy Al-
bert 244, Szabó Ármin 243, Bartos Lipót 235. 

III . csoport: 

Lendvai Sándor 302 szavazat. Hattyassy Gvula 
283, Szolcsányi István 265, Hajós Ferenc 263, Ples7 

Sándor 263, Kopasz Lajos 260, Varga Józse* 259 
Frekott Tamás 256. dr. Schwep^er János 254, Fo-
dor Jenő 253, v. Bokor Zoltán 253, Fischer Jenő 
239. 

A virilisek gazdasági pártjának listája, bár 
kisebbségben maradt, mégis tekintélyes szánni 
szavazathoz jutott. A szavazatok száma itt száz 
körül mozgott. A legtöbb szavazatot ezen a lis-
tán M a r k o v i c s Szilárd gépészmérnök kap-
ta. 111-et, utána L i e b m a n n Béla követke-
zett 91 szavazattal. 
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