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A városi képviselő
választások eredménye.

Mindenütt kibuktak a kereszténypárt jelöltjei,
Az iparosok és kereskedők jelöltjeiből kerül 

tek ki az uj városatyák.
Győr, dsc. 28

Tegnap délután zajlottak le Győ 
röit az uj városi képviselőválasztá
sok. Erős íendöíeíű agitáció folyt 
mindkét párt részéről ér különösen 
a keresztényszociaiista párt igyeke
zett azon. hogy jelöltjeit a városi 
törvényhatósági bizottság tagjai közé 
behozzák. Az eredmény azonban 
mégis a kerejztényszocialísía jelöl ■ 
tek bukása volt, ami a politikai vé 
lemények kblskuláiára élénk, jel
lemző fényt vet.

A választások minden kerületben 
a legnagyobb rendben, incidens nél
kül folytak le. A választások ered
ményéről kerületről kér öleire a kö* 
vetkező tudósításunk számol be :

Mint ismeretes, a Belvárosban 
Czingreber Lajos ideiglenes belvá 
roíi plébános, Köninger Miklós dr., 
a kereszíényszocialista párt jelöltjei 
mérkőztek RábI Rezső takarékpénz
tári igazgatóval és Takács Antal ci- 
písiiparosssl, a kereskedők és ipa
rosok gazdasági páríj i jelöltjeivel.

Mint minden kerület ben, itt is be
igazolt nyert, hogy nem az Sre 
seknek bizonyult politikai frázisok, 
hanem a csendes, politikától mente
sen dolgozó emberek tábora a na
gyobb, az erősebb.

A választás adatbeíi eredménye a 
Belvárosban: R á b 1 Rezső első he
lyen 204 szavazattal, T a k á c s An 
tai második helyen 179 szavazattal, 
Czingráber Lajos harmadik helyen 
158 szavalattal, Köninger Miklós dr. 
negyedik helyen 156 szavazattal és 
Kaszás Imre ötödik helyen 1 szava« 
zattsl. A Belvárosban leadtak össze 
sen 360 szavazató; mely a fentebb 
leírt módon oszlott meg.

Czingráber Lajos ideiglenes bel
városi plébános kibukását, bár na
gyon furcsa, mégis annak köszön
heti, hogy mint a kcresztényszocia 
lista párt jelöltje lépett fel, illetve 
szerepelt. Még az ellenpárnak is az 
volt a hivatalos felfogása Czingrá 
bér Lajos megválasztását illetőleg, 
hogy Czingráber Lajost, a belvárosi 
plébánost, okvetlenül megválasztották 
volna, ellene jelöltet sem állítottak 
volna, ha őt nem mint a keresztény- 
szocialista párt jelöltjét 1 piciik fel. 
Így most előállott az a nagyon kü
lönös eset, hogy Czingráber Lajost,

Életbelépett az adódetektiv rendelet
Budapeit, dec. 28. ¡avatkozás nélkül kötelesek eljárni és

A hivatalos lap holnapi száma 
fogja közölni a pénzügyminiszter ren
deletét az adódetektiv intézmény 
életbeléptetésére vonatkozólag. Az 
adódetektivek a feleknek minden 
zaklatása és a magánéletbe való be

a római kaiholiku; plébánost az a 
tény buktatta meg, hogy a kérész- 
tényzzocií lista párt jelöltjeként lé 
peít fel.

Újvárosban a megüresedett két 
mandátumra szintén négy jelölt ver
sengett. Tíll Ferenc és Jukáss Ist
ván, a keresstényszocialista pírt je 
löltjei és Sokoray András és Bruzák 
György az iparosok és kereskedők 
gazdasági pártjának jelöltjei. Az 
eredmény itt is. mint a Belvárosban,' 
a ke^sztényszocialisták vereségével 
végződött: Újvárost a törvényható
sági bizottságban S o k o r a y An
drás bentesmester és Bruzák 
György kovácsiparos fogják képvi
selni. A számbeli adatok a válasz
tásról a következők:

Első helyen Bruzák György ko 
vácsmeUer 146 szavazattal, máso
dik heiscn Sokoray András vendég 
iős 136 szsvszattal, harmadik helyen 
Ttll Ferenc 89, negyedik helyen Ju 
hisz József <3, ötödik helyen László 
Mihály 8, hatodik helyen Czeglédy 
Sándor 3, hetedik bejyen Kóczán 
Aladár 1 szavazattal. Leadtak össze
sen 247 szavazatot.

Győraziget-Révfalu kerületben egy 
mandátum volt üresedésben, melyért 
erős küzdelem folyt Hollsr Kálmán 
füszerkereskedő, a keresztényszocía 
lista pírt jelöltje és Poilák József 
takarékpénztári b. igazgató, a keres
kedők és iparosok gazdasági pártja 
jelöltje között. Az eredmény itt is, 
mint minden kerületben, s keresz
tényszocialista párt vereségével vég 
ződött, a választáson első hslyen 
Polák József érkezett be 112 sző 
többséggel. — Gy őrsziget-Révfaluban 
összesen 330 szavazatot adtak le, 
ebből Pollik József takarékpénztári 
igazgatóra esett 215, Holier Kálmán 
kereskedőre 113 és Meindl Dassó 
gépészre 1.

A választások eredményéből — 
mint azt annak idején a „Győri 
Újság“ is leszögezte — megállapít 
ható az a tény, hogy a választások 
eredményét Győrött pártpolitikai pro- 
grammoknsk a választási ígitíciíba 
való beleveiősével befolyásolni még 
akkor sem khet, ha kimondják, hogy 
„nem keli bankdirektor városatya“.

Vagy ha lehet befolyásolni, hát 
csak ilyen eredménnyel lehet...

az az adózó, aki-az állammal szem 
ben való adózás kötelezettségének 
eleget tesz, az ezen intézményről 
csak, a hivatalos lapból fog tudo
mást szerezni.

Márkus Emília
Győrről, a színházról, kö
zönségről és a partnereiről.

Győr, dec. 28,
A tegnap esd előadás u án még 

tétován állt a közönség a színház aj 
tajsi előtt aszal a kétséggel, hogy 
vajon végs van e már a darabnak, 
vagy nem, mikor én P, Márkus Emí
liát a Neoueti Színház örökös tag
ját, kis győri színházunkban vendég
szereplő nsgy drámai művésznőnket 
öltözőjében felkerestem, hogy meg
kérjem őt, nyilatkozzék Győrről, a 
színháztól, körönségrőí és & putriéi 
rőt.

L'.köíelező szivélyességgel, igáién 
jói ts5 közvetlenséggel fogadott a 
m&vé/znő és készséges udvariasság
gal mesélt kedvesen, őszintén, iga 
zán. így:

— Sok kedves emlék fűz Győr 
höz. Magam is dunántúli, szombat- 
helyi lány vagyok és rokoni kötélé 
kék csatolnak Győrhöz. Bár nagyon 
kedvelem Győri, mégis nehezen 
szántam rá magamat arra, h gy vo 
natra ü jek és Győrbe jöjjek el ven
dégszerepelni. Oka ennek részint az, 
hogy 1917. óta vidéki városban nem 
szerepeltem, másrész: ai, hogy bi
zony a mai viszonyok között vonatra 
ülni olyan kényelmetlen valami, ami 
felett zz embernek akad elég elgon 
dolkodni valója. Hogy mégis eljöttem 
ez leginkább egy jőism nősömnek, a 
győri színház egyik lelkes barátjának 
kösrönhetö.

— S most, hogy már itt vagyok, 
örülök, hogy eljöttem. Szívesen lát
tam újra Győrt, színházát éz közön 
ségét egyaránt. Mrgepőea kedves 
volt b színház közönsége, a ifi fi, 
erős tapsok igazán jólesnek voltak. 
A közönségnek ezt a kedves, hálás 
magatartását igyekeztem tehetségem
hez mérten viszonozni.

—- A színház kicsi, az tény, ellen 
ben mondhatom, hogy a Nemzetiben 
nincs akkora öltözőm, mint amek
kora itt volt.

— Kellemesen hatolt rám part ne 
reim törekvő munkája, amivel engem 
támogatni sietlek. Nekem pedig min 
den partner jó, aki engem segít és 
nem szekiroz. Győri társaimtól meg
kaptam ezt a támogatást, segítettek, 
ami ped g keltő próba nélkül, tekintve 
az én rakétás játékmodoromra, egy- 
általán nem tartozik a könnyű fela
datok elé.

Két kedves szerepemben, a Karaé 
liás hölgyben és a Névtelen asszony 
bán fogok még szerepelni. Mindkét 
szerep a maga Hízta szépségével 
erősen hozzám nőtt és legkedveseb
ben magúménak érzett alakításaim 
közé tartozik.

— Szeretettel jöttem Győrbe, sze
retettel vagyok itt, játszom kedves 
közönsége előtt és jóleső lesz a 
magammal elhozott és abból itt ha 
gyott szerétéiért cserébe, valamit a 
győriek »zereíetéoől ii magammal 
vinni.

meg.
— Száznegyvenhét a száma 

azon községeknek, melyekben port3. 
hivatal van és most a velencei egyex. 
mény következtében Awíriához csa
toltatok. Ezen elvesztett községek 
névsora a következő: Alho, á|gj. 
beled, Alsólásztó, Alsóőr, éhőpulya, 
Alsőrámoc Arokszálíás, Pándol, Ba
rátudvar, Boldogasszony, Barosd 
Borostyánkő, Büdösfcut, Cssjla, Csá
szárfala, CJásaárkőbánya, Czinfjivi, 
Csáva, Csára, Darázsfalu, Daiufaiva* 
Dobrafalva, Fekete város, Felsőiét’ 

hely,. Felsőkismartonhegy, Falsőíövő 
Fílaőiászió, Felsőőr, Felsőpuiya, Fél' 

szériáivá, Félio ony, Fertőfehíregy. 
háza, Ferfőmcgyes, FertS&zéleikut, 
Frakno, Füles, Güyos, Gjanafalva’ 

Gyepflfüzes, Gyöngyösfő, illmitz, In. 
céd, Ksbold, Kícléd, Király falva, Ki- 
rályhida, Kishőílány, Kismarton, Köp. 
csény, Kukmér, Lsjtsfalu, Lsjtakáts, 
Lsjtekörívályes, L^jtapordány, Litjta- 
pordány, Lajtsszsnígyöígy, Lajtauj- 
falu, Lsjiaízentmikfós, La&hlva, La- 
kompak, Léka, Liba, Locsmánd^LS- 
dős, Mírcfaiva, Máriífalva, Miklós- 
halma, Monyorókeaék, Moscmbán- 
falva, MüsonszeíitandrEs, Mosoatar- 
csa, Mosontétény, Mosonujialu, Nigy- 
,falva, Nígyhöflány, Nsgyszentmiháiy, 
Nagymarton, Nemes völgy, Német- 
csenes, Némethidcgkut, Námeíja'fjíu, 
Námetlövő, Németkeresztes, Néma!- 
szentgrét, Németujrér, Neziidjr, Nyu • 
las, Oka, KőrSvöyes, Oszlop, Őrá! 

lásí, Pándaifalu, Pászíorhsza, Pata« 
falvi, Patfaiu, Pecsenyéd, Pinkafő, 
Pmkamiske, Pomogy, Pornóapáti, 
Pőrgölény, jPusztaszentmlhály, Rába- 
szentmihály, Rábakeresztur, Ribs» 
szentmárton, Rsdafalva, Repcékét- 
hely, Rendek, Répcekőhsioai, Répce« 
sarud, Rétfalu, Rohonc, Rödöny, 
Ruszt, Somfáivá, Sásony, Savanyú
kút, Sérc, Sopronkeresztar, Sopros- 
keresztes, Soproanyék, Sopronzzenb 
márton, Sopronujlak.i Strem, Sóskút- 
falu, Szabadbáránd, Szentrasrgltbá- 
nya, Száraz vám, Szsrvkő, Szentelek, 
Tárcsa, Tobaj, Újtelep, Vaila, V4< 
mosderecske, Városderencse, Váiot- 
hodász, Városszalonak, Vasdibra, 
Vas farkas fiivá, Vasjoboágyí, Vas-
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