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' Póttagok: ; ■■■'••
Nemes Emil (Kér, p.) 572

, ' Pákozdy- Tivadar (Ker. p.) 547
A többi szavazat m egoszlási Hille Ferenc 

435, Szalontay Gyula 435, Mouillard Oszkár 313, 
Berényi Irén 304, Leadtak összesen. 1299 szava
zatot, 1929-ben csak 984-et, A  legtöbb szavazat 
1929-ben 625 volt, ami a mostanihoz esést mu
tat, A legkisebb .szavazattá póttagnak 601 szava
zata volt a mostani 547-hez képest,

I  gyárvárosi és szabadhegyi 
.. (VI)  választókerületben:

Rendes tagok:
Brantl Lajos (ker. p.) 1178 
Gábriel Ödön (ker. p.) 858 
Szabó Gyula (ker. p;) 801

Póttagok:
Csonka Béla (ker, p.) 765 
Kondé Dávid (ker. p.) 762
Hauér József dr. (kér. p.) 727

Az 1929-ben leadott 1707 szavazattal szem
ben most 2163 szavazatot adtak le, ebből a többi 
így oszlott meg: Kukorelly Károly dr. 591, Szol- 
lár József 584, Udvaros István 562, Jordán Já 
nos dr; 548, Dely Lajos 542, Szabó Kálmán <5, 
Szigeti Elemér 516, Sin dúl ár Pál 512, Szabó Lí- 
pót 510, Fáber i-ipót 443, Vég István 387,' A lég
terű szavazat 1929rben 1093 volt, ami jelentősen 
alacsonyabb a mostaninál. Az utolsó póttag 920 
szavazatot kapott, most 727-et.

í z  uivárosi (VII.) választókeriiletbén:
Rendes tagok:

Barilich Lőrinc (ker- p.) 1195 
Malasits Géza (szoc. dem.) 932 
Udvaros István (szoc. dem.) 791

Póttagok:
Böröndy Endre (szoc. dem.) 720 
Turóczi Zoltán (Nép.) 719 
Kotormán László szoc. dem. 712

~ A többi szavazat így oszlott meg: Vida Jó
zsef kőmíves 689, Szabó Lipót 680, Hoffmann. 
László 579, Tölnay Lajos 588, Schutzbach Antal 
562, Szántó József 560, Gyarmathy Kálmán 455, 
Miile Géza 453, Vida József tkpt. igazgató 42 3, 
v. Tihanyi Ferenc 393. Meglepetés ebben a kerü
letben a szociáldemokraták szavazataránya. A. 
legtöbb szavazat volt 1929-ben 934, amit Bari- 
lich Lőrinc szavazatai jelentősen meghaladnak. 
Az utolsó póttag 1929-ben 594 szavazatot kapott, 
ami viszont lényegesen kevesebb a mostaninál, 
összesen 2181 szavazatot adtak le, míg 1929-ben 
csak 1670 szavazatot.

ft szigeti (VIII.) választókerületben:
Rendes tagok:

Malasits Géza (Szoc. dem.) 681 
/ Közi-Horváth József dr. (Ker- p.) 659

Póttagok:
Saári Gyula (Ker. p.) 573 
Remes Mihály (Ker. p.) 569

1929-bejn 1124 szavazat volt, míg most 1526. 
Ebből a többi így oszlott meg Kovács Károly 
547, Csáktornyái Imre 501, Engedelmes Károly 
489, Szigeti Elemér 483, Lefkovics Ármin 304. 
v, Kozma Gábor 266, Pilt Rzső 219, Kaufmann 
János 173. Ebben a kerületben is erős a sz, dem, 
előnyomulása 1929-bén ä legtöbb szavazat 693 
volt, ami lényegtelenül több a mostaninál- A leg
kevesebb szavazatú póttag 62Í volt, ami szintén 
több a mostaninál.

I  révfalui (IX.) választókerületben:
Rendes tagok:

Malasits Géza (Szoc. dem.) 572 
/  Halmi Dénes dr. (Ker. p.) 537
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Póttagok: 

Udvaros István (Szoc. dem .) 489 
Németh Mihály (Szoc. d é m j  476

Leadtak 1370 szavazatot, 1929-ben 947-et. 
A többi így oszlott meg: Schramrii Pál 443, 
Szabó Gusztáv 398, Kertész Béla 386, Holler 
Kálmán 380, Boros József 377, Németh J&nos 
296, V- Möhácsy Endre 250, Morvay József 1 
szavazatot kapott. A legtöbb szavazat ebben a 

' kerületben a legutóbbi választásnál 534 volt, ami 
valamivel alatta marad a mainak, A legkeve
sebb szavazatú póttag akkor 515 szavazatot ka
pott, most csak 476-ot,

Az utolsó eredményt éjfél után negyed ket
tőkor hirdették ki. A 18.159 szavazóból 14,479 
választó szavazott le, ami élénk érdeklődésre 
mutat.

A választás jelenségei számokban
A belvárosi I. választókerületben 1664 

szavazó közül 1270 szavazott le, vagyis közel 
négyszázan tartózkodtak a szavazástól. A vá
lasztás itt a rendes tagjsá’gi helyeknél a Nem
zeti Egység teljes sikerét hozta,, a póttagságnál 
azonban már kettőt .át kellett engednie a ke
resztény pártnak. Ebben a kerületben , megvá
lasztott mind a három rendes tagi már tagija 
volt a bizottságnak.

A belvárosi II. válásztókerüíetben a  pár- 
iíonkivüli V i r á g h  Teofil dr kapta a legtöbb' 
szavazatot, aki a Nemzeti Egység, és a keresz
ténypárt listáján is szerepelt, a  másik két ren
des tagságii hely közül egy-egy jutott a kát 
szen?benáiiq pártnak, a póttagok közül kettő 
a Nemzeti Egység,,.'egy a kereszténypárt tagja. 
Itt mind a három rendes tag: V i;r á g  h. T eofil 
dr, C z'i n g r á b e r Lajos dr, U j l a k i Géza dir 
új tagjai lesznek a város közgyűléséríiek. Ä ke
rület 1694 szavazója közül 1250 szavazott. ,
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A belvárosi III. választókerületben tel
jes egészében a ker. párt győzött, a Nemzeti 
Egység .csak egy ('első) póttagságot- szerzett;. 
A három rendies tag: Kői vé r  Lajos dr, K o- 
hál ry István dir- és N a g y  Jenő eddlig nem 
voltak... tagjai a közgyűlésnek.

Abszolút győzelmet aratott a ker. párt a 
nádorvárosi IV.‘ és V. Választókerületekben. 
Mind az öt rendes és ö t póttag| a ker. plálqt 
jelöltjei közül való. A rendes' tagok: Köfzi- 
H o r v á t h  József dr, O s z to  vi cs József dr, 
D o b r ö s s y Károly, R é t h y Lajos és B a r n a  
György, új tágjai lesznek a bizottságnak. — 
A két választókerület 4485 szavazója közül 3489 
szavazott, vagyis a két kerületben ezer választói 
nem élt szavazati jogával.

A gyárvárosi választókerületben szintén 
teljes egészében a ker. párt győzött, három 
rendes és három pőttags'agi helyhez jutva. — 
A három rendes tag: B r a n t l  Lajos, G á b 
r i e l  Ödön és S z a b ó  Gyula új tagijai a bizott
ságnak. A kerület 2594 szavazója közül 2163 
élt szavazati jogával. Érdekes, hogy á szocialis
ták eléggé magas számú szavazatokat. kapták.

Az újvárosi választókerületben igen erős 
mérkőzés .volt a ker. párt és a szociáldemo
krata párt között. Az első helyen, 1195 szava
zattal, a leadott 2181 szavazat közül a mindkét 
polgári listán jelölt B a r i l i c h  Lőrinc jpft be, 
a- városrész közbecsült, szeretett plébánosa. — 
Ezentúl azonban — nagy meglepetésre — a 
két rendes és két póttagsági helyet a  szocialis
ták szerezték meg. A kerület három' rendes 
tagijt közül B a r ü  i e h Lőrinc régi tagja a bi
zottságnak,  ̂ M a l a s i t s  öéza és U d i v a r o s  
István szociáldemokraták eddig nemi'voltak tag
ja^ a közgyűlésnek. Ehhez a választási ered
ményhez csatlakozik a szigieti és révfalusi ered
mény, ahol Malasitsot miég kétszer megválasz
tották, igiy Mala^tsjoak^dohtenie kell a rról, 
hogiy melyjk'-tag'sagát tartja trteg, hasonló a 

.Jie-ly2^fKözi-Horváth szigeti megválasztásánál 
is, akinek döntenie kelt arról, hogy két mandá
tuma közül melyiket tartja meg. Jellemző, hogy 
az újvárosi 2705 szavazóból 2181 jelent meg 
az urnák* előtt.

_________ ’ ■___________ 1934. december 4.

A szigeti választókerületben 1820 szavazó- 
közül csak 1526 szavazott. Itt is a szocialisták1, 
és a  ker. párt birkózása volt a választás. Elsíő 
helyen Malasitsot választották meg, a másik 
rendes tagságot Közi-Horváth a ker. pártnak 
szerezte meg,, a két póttagság is .a keresztíénv 
párté lett. '
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Kapható: SUGftR tRPADNÍL Kazinciy-ulca.

A révfalusi választókerületben pontosan 
ennek fordítottja következett be. Az 1615 vá
lasztó közül 1370 szavazott. Az első rendes 
tagság Malasitsé lett, a másik Halm-i  Dénes 
dir személyében a ker. párté,, a két póttagság 
pedig a szocialistáké. Végeredményben a szo- 
ciálisták négy rendes tagsági helyénél háromszor 
választották meg Malasitsot, egyszer Udvaros 
Istvánt, akik a mandátumok megtartását illető
leg bizonyosan úgy határoznak, hogy kézzel még 
két póttaguknäk rendes tagságii' helyre való be
jutását tegyék lehetővé. !

I  mandátumok megoszlása
Ha a számok alakulását vizsgáljuk', meg

állapítható, hogy, mint annak idején a virilista- 
választásnál általános meglepetés volt, hogy a- 
Nemzeti Egység az eredménykifejezte hatalmas 
arányban, szinte kizárólagossággal szerezte meg 
a tagsági Helyeket, miost a kereszténypárt tört 
hasonlóan előre. Érdekes az is, hogy amig a 
48 viriliéta megválasztásakor á ker. pártnak 
négy tagja jutott mandátumhoz, most a Nemzeti 
•egység, 'a 24 helyből kapott meg négy tagságot. 
A virilista és az általános választások után a 
-helyzetkép most a következőképpen alakult: a 
virilista választásoknál a Nemzeti Egység ka
pott. 40 tagságii helyet, az általános választások
nál négy helyet, a régi tagok kisorsolása alkal
mával bentmaradt a bizottságban a  párt 11 
tagja, eddig megszerzett mandátumaik száma 
tehát 55. Ezzel szemben a keresztény pártnak 
a: sorsolásoknál 13 tagja maradt bent a köz
gyűlésben, négy helyet szereztek a virilista, 15 
helyet a vasárnapi választásoknál, úgy, hogy 
a Nemzeti Egyséig 55 mandátumával szemben 
a ker. pártnak 32 mandátuma van. Ennek az 
aránynak eltolódása várható még az érdekkép
viseleti, szakszerűségi, vallás felekezeti képvise
letek címén való tagságok betöltése során. Ilyen 
címen 24 tagja van a ’bizottságinak, ezeknek1 
legnagyobb része a Nemzeti Egység pártját 
fogja erősíteni, úgy, hogy a 'Nemzeti Egység1 
pártjának nagyon erős. a többsége még a .vasár
napi választás eredménye után is.

Ilyen körülmények között bizonyos az, hogy 
a Nemzeti Egység törvényhatósági pártja nagy 
többségével irányító hatását éreztetni fogja a 
város parlamentjében.

Érdekes jelensége még a választásoknak! a 
fiatalság előretörése. A múlttal szemben, amikor 
az ifjúság képviselőinek úgyszólván egyáltalán 
nem volt képviselete a város parlamentjében, 
most úgy a vifilisválásztásnál, mint az általános 
választásnál a fiatalság több képviselője jutott 
mandátumhoz.

Ugyancsak fölfigyelmeiztető jelenség a szo
ciáldemokratáknak a város közgyűlésébe való 
bevonulása.

Epizódok a választáson.. •
Nem hiányoztak a derűs jelenetek sem, 

amelyek megenyhitették az izgalmas hangulatot.
Az egyik újvárosi szavazóhelyiség ajtaja 

körül állandóan nagy csoportban álldogáltak az 
érdeklődők. Egy jóképű fiatalember lép ki a 
helyiségből az utcára. Odafordul hozzá az egyik 
utcán álló férfi:

— 'No, megvolt?
. — Meg, fájdalom nélküL

Nagy derültség 'kíséri a választ.

Magánautók, taxik, vadászkocsik a késő 
délutáni és esti órákiban sűrűn futkároztak az 
utcákon. A konflisok is sorra berukkoltak és ott 
ácsorogtak készenlétben a különböző pártirodák 
előtt.


