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tevékeny munkásságát s ezért a jelölő érte-

kezletén az első kerületben hivatalosan jelölte. 

A választó polgárság sem lesz szűkkeblű Désl 

Bélával szemben s érdemeinek elismerésed bi-

zonyos, hogy újra a törvényhatósági bizottságba 

juttatja. 

Hollós József dr. 
* 

A szegedi Katolikus Kör rendkívül szimpa-

tikus és nagy objektivitással összeállított je-

lölő listát bocsájtott közre. Kár, hogy későn, 

csak az utolsó napon került a kezünkbe ez a 

névsor. Kitűnő ós kiváló emberek sokasága 

van ezen a listáu, köztük Hollós József dr-nak, 

ennek a kiváló tudósnak, elsőrangú orvosnak 

és kitűnő embernek neve. Ugy tetszik, hogy a 

harc a lehető legkomolyabb formában indul 

meg annak érdekében, hogy a Hollós jelölteté-

sének az eredménye — törvényhatósági bizott-

sági tagság legyen. 

Őszinték leszünk, mi bízunk ebben. Hollós-

nak eddig minden közéleti szereplése a tudo-

mány és emberszeretet jegyében indult és folyt 

lo. Ne m tartozott egyetlen politikai párthoz 

vagy társadalmi egyesüléshez sem — az anti-

alkoliolista és a Társadalomtudományi egyete-

met kivéve — ós most a Katolikus Kör jelölte. 

Mindig hangoztattuk, most is azt mondjuk: 

Hoiiós dr a legkiválóbb emberek, Jorvosok és 

tudósok egyike. Az előtt., aki közéleti értéke-

ket ismer, olyan ajánló levél ez, hogy minden 

gondolkodás nélkül leadja szavazatát Hollós 

(1 r-ra. 

Obláth Lipót. 
* 

Szeged egyik legtekintélyesebb egyesületének, 

a szegedi Lloyd társulatnak évek hosszú sora 

óta elnöke. Ennek a tekintélyes társulatnak a 

felvirágoztatásában nagy érdemeket szerzett. A 

Lloyd társulatnak számos ténye fűződik Obláth 

Lipót nevéhez. Vezető szerepet visz a város 

közéletében s ha bármilyen nagyobbszabásu 

mozgalom indult mej, amely mozgalom a város 

javát szolgálta, Obláth Lipótot a vezetők között 

találtuk. 

Modern ember, modern a gondolkozásában, 

modern a ténykedéseiben. A szegedi társadalom-

tudományi társaságban is tevékeny szerepet 

visz. A szegedi kereskedelmi és közgazdasági 

élet egyik kitűnősége, aki tudásával, kiváló 

kereskedelmi érzékével már igen sok és nagy 

szolgálatot tett a városnak. 

Régóta, jó néhány cikluson keresztül válasz-

tott tagja a törvényhatóságnak. Sokat dolgo-

zott a város érdekeiért; szavának mindenkor 

súlya volt, valahányszor a törvényhatósági 

üléseken fölszólalt. 

Általánosságban, városszerte közbecsülésnek 

örvend s személyéről mindenkor a legnagyobb 

tisztelettel beszélnek. Most ismét választás 

előtt áll. Obláth L'pót mandátuma biztos. A 

szegedi választóközönség respektálja az érde-

meket, mint ahogy elismeréssel adózott a mun-

kapárt is, amikor — noha más politikai hit-

vallást kövét — egyhangúlag jelölte az első 

kerületben. 

Paral Pál. 
* 

Egyike a legjobb nevü szegedi iparosoknak. 

Régóta tagja a törvényhatósági bizottságnak s 

a nemzeti munkapárt, valamint nz ipartestület 

megint jelölte őt. 

Paral Pál nagyon hasznos tagja a törvény-

hatósági bizottságnak. A városatyák között a 

legszorgalmasabbak közül való s az ipari érde-

keknek ő valóban szószólója a közgyűlésben. 

A vágóhíd dolgaiban többször fölszólalt és sok 

dolog ugy létesült, ahogy ő azt megíndít-

ványozta. 

Régi hatvanhetes politikus Paral Pál, akinek 

az első kerület bizton mandátumot ad megint, 

hiszen ha valaki: Paral Pál rászolgált közéleti 

ténykedéseivel arra, hogy ismét fölajánlják ré-

szére a hatéves mandátumot. Azt hisszük, 

Paral Pá! igen sok szavazattal nyer helyet is-

mét a törvényhatóságban. 

Vajda Béla. 
* 

A szegedi közélet egyik igen tekintélyes és 

számottevő tagja, akit szimpatikus egyénisége-

ért általános tisztelet vesz körül. A May R. 

Miksa elsőrangú bankház cégnek husz éve társ-

tulajdonosa, Pénzügyi körökben elismert szak-

tekintély, akinek tanácsát és véleményét na-

gyon tekintélyes körök igen gyakran kikérik. 

Tagja ma ís a törvényhatósági bizottságnak, 

ahol már számtalan életrevaló indítványát való-

sítotátk meg. 

A jótékonyság gyakorlásában mindenkor elől-

járt. Azok közé a városatyák közé tartozik, 

akik a vái-osi tisztviselők ekszintenciális érde-

keit különösen a szivükön viselik. Néhány nap-

pal ezelőtt ís, egy igen humánus indítványt 

terjesztett be. Kívánja, hogy a város a tiszt-

viselőit baleset esélyeire biztosítsa. Ezt az in-

dítványát a deeemberi közgyűlés már tárgyalni 

fogja. Országosan is foglalkoztak azon életre-

való indítványával, amelyben a város belterjes 

gazdálkodásának fokozatos fejlesztését célozza, 

hogy az élelmiszerekhez jelentékenyen olcsób-

ban juthasson a polgárság. Ez az indítványa 

Vajda Bélának a lapok nyomán a földmivelés-

ügyí kormány figyelmét is fölkeltette s ma már 

a minisztériumban is behatóan foglalkoznak 

ennek az eszmének a megvalósításával. 

Vajda Bélának ez év végén lejár a mandá-

tuma. Az az általános tisztelet, amelyet tevé-

keny munkásságával, jótékonyságával, megnyerő 

uri modorával szerzett, újra az elsők között 

juttatja be a szegedi törvényhatósági bizott-

ságba, 

Szeged választ. 
Törvényhatósági tagválasztások tiz kerületben. 

(Saját tudósitőnJddl.) Sok jogos ambició, 
még több kevésbbé jogos aspiráció sorsa 
dől el holnap Szegeden. A város választott 
törvényhatósági bizottsági tagjainak a fele 
kilép a törvényhatóságból s hetvenhárom 
uj városatyát választ holnap Szeged. 

A nemzeti munkapárt a három belső ke-
rületben már megejtette a hivatalos jelö-
lést. Ezt a névsort már ismertettük. Most 
abban a helyzetben vagyunk, hogy az ösz-
szes kerületek jelöltjeinek a névsorát le-
közölhetjük, azokkal együtt, akiknek a neve 
leginkább forgalomban van. 

Az egész vonalon nagy a készülődés a 
választásra. A pártok nagy erővel vonulnak 
föl, de alig hisszük, hogy a nemzeti munka-
párt lisztái változást szenvednének. A jelöl-
tek névsora a következő: 

I. kerület: 18 hely. 
A Tisza Lajos-körut által övezett városrész 

Újszegeddel együtt. Választ tizennyolc bizott-

sági tagot. Választási hely a városháza bizott-

sági terme. Választási elnök Turóczy Mihály dr, 

helyettes elnök Perjéssy László. 

Aczél Géza malomigazgató, Árvay Sándor ifj. 
könyvkereskedő, Becaey Károly dr ügyvéd, 
Bokor Adolf gyógyszerész, Boros József dr kór-
házigazgató, Bozsó János ipartestületi jegyző, 
Csonka Ferenc tanár, Deésí Béla bankigazgató, 
Fényes Marcell bankigazgató, Fischer Aladár 
kereskedő, Fluck Ferenc takarékpénztári elnök, 
Hoffer Jenő biztositásUőtitkár, Holló Samu dr 
ügyvéd, Homor István főreáliskolaí igazgató, 
Horváth Mihály kertész, Kállay Albert valósá-
gos belső titkos tanácsos, Kerner Pál bank-
pénztáros, Kompolti Ábrahám dr ügyvéd, Lan-
desberg Mór gyáros, Lantos Béla népiskolai 
igazgató, Lövész Antal bankigazgató, Markovics 
Lajos kereskedő, Obláth Lipót, a Lloyd elnöke, 
Paral Pál hentes, Perjéssy Mihály dr táblabíró, 
Priváry Pál háztulajdonos, Reiniger Jakab ügy-
véd, Rex Izsó dr orvos, Rósa Béla földbirtokos, 
Scossa Dezső tanfelügyelő, Szarvady Lajos ka-
marai elnök, Szigeti Sándor dr ügyvéd, Telbisz 
György bankigazgató, Turcsányi Imre dr orvos, 
Újlaki Antal szerkesztő, Vajda Béla bankár, 
Vajda Sándor földbirtokos, Wéber Ferenc ki-
rályi táblabíró. 

II. kerület: 11 hely. 
A Tisza Lnjos-körut, Kossuth Lajos-sugárut, 

Párisi-, Brüsszeli- és Rómaí-körutak ós a Fe-

renc József-rakpart által határolt városrész. 

Választ tíz bizottsági tagot és egy bizottsági 

tagot 1913 december 31-ig. Választási hely a 

Szent György-iskolaí épület. Valasztási elnök 

Tóth Mihály dr, helyettes elnök Böröcz Pál. 

Antal Károly kereskedő, Balogh Ferenc ma-
gánzó, Bach Jenő kereskedő, Becsey Károly dr 
ügyvéd, Benkóczy Pál lakatos, Böröcz imre 
építő, Ditrói Nándor dr tanár, Fluck Ferenc 
takarékpénztári elnök, Franki Antal gyógysze-
rész, Horváth Lajos Máv. ellenőr, Kersch Fe-
renc kereskedő, Kertész Ferenc javadalmi ügy-
vezető, Kárpáthy Károly dr főgimnáziumi igaz-
gató, Kiss Gyula mézeskalácsos, Kiss János 
lakatos, Kopasz Gyula gazdálkodó, Kókay Ist-
ván dr ügyvéd, Kovács István népiskolai igaz-
gató, Lóvay Béla nyugalmazott iktató, Perjéssy 
Mihály dr táblabíró, Peternelly Lajos hajótulaj-
donos, Pillich István gazdálkodó, Sándor Hugó 
cipőgyár os, Sch&ffer Márton cipész, Sebők Pál 
szobafestő, Somogyi József tanár, Steiner Ber-
nát kereskedő, Straubert Izidor bankelnök, 
Szabó Gyula kamarai másodtítkár, Szeless Jó-
zsef dr ügyvéd, Szígyártó Albert felsöipariskolaí 
tanár, Szűcs József ügyvéd, Tápai Dezső építő-
mester, Tóth József igazgató, Varga József 
nyomdász. 

III. kerület: 12 hely. 
A Tisza Lajos-körut, Párisi, Londoni-, Berlini-, 

Bócsi-kürut, Oldal-utca, Bánomkert-sor és Er-

zsébet-rakpart által övezett városrész. Választ 

tizenkét bízottsági tagot. Választási hely a III. 

kerületi állami polgári iskola. Választási elnök 

Iioczor János, helyettes elnök Csányi János. 

Bálint Pál kocsigyártó, Birstinger Rezső ke-
reskedő, Bokor Emil bíztositásí titkár, Csányi 
Sándor kereskedő, Cserzy Mihály író, Farkas 
István iparos, Gerle Imre dr ügyvéd, Gerő 
Ármin gyárigazgató, Grosz Mór sörraktáros, 
Holló Samu dr ügyvéd, Kelemen Béla dr kép-
viselő, Kosótzky Pál csizmadia, Kugler Albert 
bankigazgató, Löw Immánuel dr főrabbi, Lövész 
Antal bankcégvezető, Pap Róbert dr ügyvéd, 
Pálfy Ernő földbirtokos, Reiniger Jakab ügy-
véd, Rosenfeld Nándor villamosigazgató, Rubin 
József kárpitos, Scháffer Vilmos bankigazgató, 
Scliwarcz Rudolf bádogos, Szilassy Dezső ke-
reskedő, Szögi Gyula cipész, Vadász János dr 
ügyvéd, Vajda Manó földbirtokos. 

IV. kerület 6 hely. 
A Felsőtiszapart nagykörúton tuli része, a 

Római-, Brüsszeli-körutak ós a Csongrádi-

sugárut által határolt városrész. Választ öt 

bizottsági tagot és egy bizottsági tagot 1913 

december 31-ig, választási elnök Simkó Elemér 

dr, helyettes elnök Csányi Pál. 

Ambrus István gazdálkodó, Antal Károly 
kereskedő, Csikós Sándor gazdálkodó, Gombos 
Imre gazdálkodó, Hirháger Ferenc fésűs, Men-
ning Mihály csizmadia, Nagy Ferenc földbir-
tokos, Szabó Ferenc sertésvágó, Szekeres 
László háztulajdonos, Temesváry Lajos dr 
ügyvéd. 

V. kerület: 6 hely. 
A Csongrád i-sugárut, Párisi-, Londoní-kör-

utak és a Kálváría-ulca által határolt város-

rész, választ 6 bizottsági tagot, választási hely 

a rókusi iskola. Választási elnök Balogh Károly, 

helyettes elnök Nemecskay István. 

Balogh József iparos, Beller Sándor késes, 
Farkas János gazdálkodó, Fonyó József bank-
tisztviselő, Fürdők Károly kereskedő, Gárgyán 
Imre házbírtokos, Grasselly Károly dr ügyvéd, 
Gyuritza Sándor dr orvos, Hábel György asz-
talos, Heeger Gyula vasúti főfelügyelő, Kerner 
Lajos vasúti főellenőr, Kónya János kümőves, 
Kónya Sándor borbély, Kószó István dr ügy-
véd, Lantos Béla igazgató-tanító, Láczai Szabó 
Jenő Máv. mérnök, Lévay Ferenc dr ügyvéd, 
Schütz Antal sütő, Szemmári József mészáros, 
Tari Imre gazdálkodó, Temesváry Márton tiszt-
viselő, Újlaki Antal lapszerkesztő. 

VI. kerület: 5 hely. 
A Kálvária-utca, a Berlini-, Bécsí-körutak ós 

az Oldal-utca, másrészről a Cserepes-sor, a 

Rákóczi- ós Vaspálya-utcák által határolt vá-

rosrész, választ őt bizottsági tagot. Választási 

hely a Petőfi Sándor-sugáruti ovoda. Választási 

elnök Kelemen Kálmán, helyettes-elnök Csáki 

Vencel. 


