
T934 december 18. 19 K I M A G Y A R O R S Z Á G 

Hírek Szent-Györgyi és Issekutz professzorok 
Szegedről való távozásáról 

öröm nézni 
LIEBMONN 

szemüvegen 
látszerész-szakiixlet. Kelemen ucca 12. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
egyik budapesti hétfői lap arról adott hirt, 
hogy a szegedi egyetem két jeles professzora: 
dr. Szent-Györgyi Albert és dr. Issekutz Aurél 
Budapestre távozik. Érdeklődtünk a hir va-
lódisága felől Szent-Györgyi professzor inté-
zetében, ahol a távozásról szóló hirt kereken 
megcáfolták. Beszéltünk ezután dr. I s s e k u t z 
professzorral, aki a következőket mondotta: 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vasárna-
pi érdekképviseleti választás kereskedői frontján, 
amint előrelátható volt, a» kereskedők listája győ-
zött és a Baross-lista kisebbségben maradt az egész 
vonalon. A kereskedők vasárnap határoztak és 
kereskedőtársaik mellé állottak a küzdelemben. A 
Baross-Szövetség nem elégedett meg azzal a két 
hellyel, amelyet a többi kereskedői érdekeltség 
részére felajánlott, minden helyet megakart sze-
rezni és — egyetlen tagját sem tudta vasárnap a 
közgyűlésbe bejuttatni. A Kereskedők Szövetsége rcm 
állított hivatalos listát, hanem szabad futást en-

gedett tagjainak, azzal, hogy a kereskedőkben 
lesz elegendő öntudat képviselőinek kiválasztására. 
A kereskedőtársadalom vasárnap megmutatta, 
hogy van benne osztályöntudat: csupa kereskedőt 
választott meg a kereskedőlistán és a Baross-lista 
tagjainak még csak póttagságot sem juttatott. 

A vasárnapi választás meglehetősen 

izgalmas hangulatban 

zajlott le. Autók száguldoztak a városban reggel-
től estig, kertesek lepték el a szavazóhelyiségek 
környékét és különösen a jobboldali Baross-lista 
dolgozott teljes erővel a siker érdekében. Beggel 
8 órakor kezdődött a szavazás három helyen: a 
kamarában, a Csongrádi-sugáruti iskolában és á 
Petőfi Sándor-sugáruti óvodában. A legerősebb 
¡küzdelem a belvárosi körzetben volt. Az urnáknál 
a választók igen nagy százaléka megjelent. Délután 
lanyhulni kezdett az érdeklődés, ugy, hogy 6 órá-
ra kitűzhették mindenütt á zárórát. Este kilenc 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) Va-
sárnap zajlottak le Csanádmegyében is az iparos-
és kereskedő-érdekképviseleti választások. A vá-
lasztás iránt rendkívül érdeklődés nyilatkozott meg 
nemcsak Makón, a vármegye székhelyén, de a 
községekben is, ahol természetesen a nagyobb 

mozgási lehetőségekkel és főképen költségekkel 
rendelkező hivatalos jelöltek szerezték meg a ma-
kói ellenzéki többséget ellensúlyozó szavazattöme-
geket 

A törvényhatósági választások eredményének 
megfelelően a tegnapi 'érdekképviseleti választáson 
is Mcfkó ellenzéki győzelmet hozott, míg a közsé-
gekben a hivatalosak szerezték meg a többséget. 
Minthogy azonban ezúttal a községi szavazatok a 
városiakkal együtt számolandók össze, a városi 
ellenzéki eredmény felolvad a vidékiekben. 

B e l v á r o s i M o z i Ma utoljára 

n e l i j e í a z ö r e g e h n e h 
Szőke Szakállal. 5, 7, 9. 

— Egyelőre szó sincs Szent-Györgyi profesz-
szor, sem az én távozásomról, az egész nagyon 
távoli, nagyon messzelévő dolog. Ezek a plety-
kák csak arra jók, hogy kellemetlenségeket 
okozzanak az embernek. A budapesti kar az 
üggyel még egyáltalán nem foglalkozott, korai 
tehát még erről beszélni, hogy ki megy és ki 
marad. 

órára befejeződött a szavazatok összeszámlálása is. 
Az eredmény a következő: 

Rendes tagok: 
Róth Lajos 620 szavazattal 
Markovics Szilárd . . . 587 szavazattal 
Holtzer Tivadar . . . 585 szavazattal 
Korda Jenő 520 szavazattal 

Póttagok: 
Mihályi Adolf . . . . 499 szavazattal 
Varga Dezső 472 szavazattal 

A Baross-lista tagjai a következő eredményt ér-
ték el: Kakuszi István 455, Széli Antal 453. Dan-
ner János 441, dr. Gárgyán Imre 431, Szeitz Fe-
renc 426, Reich Miklós 419 szavazat 

Heves választási harc dult 

az iparosoknál 

is, ahol végerednW'iiyben a hivatalos lista győzött, 
még pedig — mind a két hivatalos lista, mert 
mindkettőről választottak remdes és póttagot. Az 
eredmény a következő: 

Rendes tagok: 
Takács Béla 748 szavazattal 
Varga István 721 szavazattal 
Horváth János . . . . 566 szavazattal 
Gábor György . . . . 466 szavazattal 
Horváth Ferenc . . . . 441 szavazattal 

Póttagok: 
Vörös József (ellenzék) . 399 szavazattal 
Markovics Szilárd (ellenz.) 392 szavazattal 
Takács Ferenc « . . . 389 szavazattal 

Az iparos-érdekképviseleti választás makói ered-
ménye Papp József ipartestületi és IPOK-elnök 
és ipartestületi hivatalos listájának vereségével 
végződött, amennyiben Antal József ipartestületi 
ügyvezető-elnök az ipartestületi ellenzéki listáján 
mind a három városi kerületben megkapta a sza-
vazatok többségét. A vármegye községei közül 
Balttonyán is kisebbségben maradt Papp József, 
azonban a többi községi kerületekben, ahol a szom-
szédos községekből autóbuszok, autók szállították 
a szavazókat, olyan többséget szereztek; rmely 
végeredményében a hivatalos jelöltek győzelmét 
eredményezte. így a törvényhatóság iparosdelegá-
tusai lettek: Papp József 721, Tóth Ferenc 656, 
Mozol János 620 szavazattal. Póttagok Rohony 
Pál és Kiss József. Az iparos érdekképviseleti sza-
vazások eredményét teljesen a vidék döntötte el 
s ebben az eredményben az is jellemző, hogy a 
hivatalos lista Makón a vidéki jelöltek erős tör-
lésével futott. 

A kereskedő-érdekképviseleti választásban talán 
még az iparosokénál is erősebb küzdelem folyt. Eb-
ben a küzdelemben a legnagyobb szerepet az a 
cél játszotta, hogy Grün Imrének, a Hafiaűiaszin-

dikátus igazgatójának, aki a mult vasárnapi vá-
lasztáson. az egységes párt listáján elbukott, ezút-
tal biztosítsanak törvényhatósági mandátumot. 
Makón is naigy erőfeszítések történtek a szindi-
kátus tagjai és hivei részéről ebben az irányban és 
itt már Makón is sikerült biztosítani Grün Imre 
számára az első helyet, a Kereskedelmi Kör jelölt-
je, Király János előtt, aki Makón 190 szavalatot 
kapott Grün Imire 225 szavazatával szemben. A 
szindikátus embereinek vidéki, autókkal és autó-
buszokkal, listakombinációkkal és paktumokkal el-
ért eredményei azután megváltoztatták a makói 
helyzetképet s a választás végleges eredményét. 
Eszerint kereskedői érdekképviseleti mandátummal 
kerülnek be a törvényhatóságba Grüa Imre 611, 
Kallós József Battonya 292, Király János 291 sza-
vazattal. Póttagok: Vermes Miksa 263, Paskesz 

Sámuel 261 szavazattal. 

Az érdekképviseleti választások eredményei azon. 
ban nem hoztak egyik oldalon sem megnyugvást 
Széles körben beszélnek arról, hogy a választások 
megfellebbezésére kerülhet sor, amit többek kö-
zöt arra is alapítanak, hogy egyes lcerüktekben 
a kamarai névjegyzék, amelynek alapján a sza-
vazások történtek, hiányos volt s egész oldal i° 
hiányzott a névjegyzékből. Tény az, hogy az egyik 
makói kerületben, amikor a választási eln?5k a 
hiányt konstatálta, a pártok fedezték a névjegy-
zék kiegészítésének költségét és a rendelkezne 
állott teljes névjegyzékből közjegyzői hiteles má-
solatot vettek a hiányzó oldalról. Ez a pótlás azon-
ban csak egy kerületben történt meg. 

Debrecenben, Misiko'con 
az ellenzék győzött 

Debrecen, december 17. Tegnap nagy harcok 
voltak Debrecenben a törvényhatósági választások 
következtében. Hegymegiék kortesei a délelőtt fo-
lyamán két gazdászhallgatót megvertek. Erre aa 
egyetemisták felvonultak a Piac-uccán és tüntet-
tek Vásáry polgármester ellen, sőt a házát meg is 
dobálták. Gombossy Zoltán igazgatót botokkal és 
boxerekkel összeverték, hasonlóképen megtárnad-
tákt de nem bántalmazták Aczél Jenő ügyvédet, 
a nemzeti egység szervezetének egyik jelöltjét. 

A szavazást este 8-kor zárták le. A betöltésre ke-
rült 36 helyből 30-ra nemzeti egységpártit válasz-
tottak. Megválasztották ezenkiviii Vásáry Istvánt, 
Sarkady Istvánt, Juhász Nagy Sám'.ort, Lukács Je-
ii'őt, Györki Imrét és Hegymegi Kiss Pált. Hegy. 
megi választásánál azonban valami hiba történt, 
mert hárommal több cédula volt az urnában, mint 
amennyi kellett volna. 

Biharban az egységespárti lista százszázalékos 
győzelmet aratott. 

Miskolcon a 24 bizottsági helyből fh-et az ellen-
zék szerzett meg. 

0<os ember célszerű és értékálló | 
ajándékot v á s á r o l karácsonyra a 
Ez a mindenki iróqépp, a hordozható 

M É R C É D É I P O R T A R U 
Hosszú élettartam. Ki-

váló minőség. Hihetet-

lenül olcsó ár jellemzik 

a MERCEDES POR-

TABLE hordozható író-

gépet. Minden géphez 

kazetta. 

Kívánatra vételkötelezettség nélkül há-
romnapi próbára bérmentve megkUldjUk. 
Minden gépért jótállás — Kérjen még ma magyar 
nyeivü ismertetést. IRÓGEP BEHOZATALI RT. 
Budapest, V. Nádor ucoa 24. 

A kereskedő-lista 
teljes győzelmet aratott 
a vasárnapi választáson 

A Baross-Szövetség még póttagságot sem szerzett — Az ipartes-
tületben győztek a hivatalos listák 

Makón az érdekképviseleti választáson is 
az ellenzék győzött, 

a községi szavazatok azonban megfordították az éredményí — 
Makón és Ballonyán is elbukott az 1POK elnöke 
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