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A városatya-válalsztásoklkal kapcsolathely© ŰZ alsóvárosi iskolaépületben van. Választási elnök Dettre János idir., helyettese iban kaptuk a következő sorokat:
Szécsi István.
Nyilatkozat.
A VIII. kerület. Felisőtianya három bizottHogy
a felsővárosi polgári pártból törsági tagot választ a felsőközponti
iskolában.
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fentartsaélksós, Király.halom és Átobháaa tanyai kapitányságeklkal, vállasat ihárom bizottsági ta- jiuk. Mivel azonban a polgári pártból annak
got, választási liely a külső feketeszéli is- i épen a választások kivitele köriül követett és
kola. Választási elnök Szalag József dr., he- Véleményünkkel nem egyező eljárása /miatt
lyétese Bokor Kárely. Második, vagyis düm'a- léptünk ki, hogy pártihoz is tartozzunk, az
széikd ailkérület, aimely álil Damaszék, Móra, annyira kívánatos társadalmi összhang megZálkány és Csórva tanyai kapitányságokhói, ' őrzése és biztosítása érdekében val a menyválaszt három bizottsági tagot, választási nyien beléptünk a dr. Dobay Oyula és
hely ia külső domaszéká iskola. Választási el-, Zehntbauer János urak vezetése alatt álló
mö;k Pálfy Jóasaf'ör„ helyettese Papp István. és november 30-án 'megalakított pártba, alhol
a polgárság egybangiu v-éleménynyilVánitása
•mellett' minden kikötés nélkül Is jelöltettünk,
A JELÖLTEK.
A szegedi nemzeti munkapárt
hwatalos' amely egyhangú jelölést mindannyian köszönettel elfogadtuk és kiöteless-égüinknek
listája ia következő:
ismerjük, hogy az e párt december 9-iki,
Városiatyajelöltek az első kerületben Bod- ülésén véglegesen megállapított s ilyennek
n á r Géza ügyvéd, Elismer Ignác üzletvezető, jelzett szavazólapot győzelemre segítsük.
Fekete ! Ipóly főgiimlnáziumi tanár, Flrbás
E szavazólapon jelöltjeink a követik©-'
Nándor iparostiainoneisk. dgazgátó, Horváth
zök:
Dr. Dobay Gyula ügyvéd, Paleseo
István kertésa, Jászai'Géza c. püspök, Kiss
Ferenc ,m. kir. erdő f őtanács os, -Kovács János- Ottmár vasúti főfelügyelő, dr. Lippay
m.'kir. postafelíüigyelő, Koás iEilemér takarék-, (György tanár, konviktust igazgató, Soimpénztári vezéirigazgiató, Orkonyi ÍBd© kúriai lyódy István 'kir. járáslbiró. Zombori Ferenc
Utó, .Palóca László szerkesztő,' -Begdön San-' vendéglős, dr. Széli Gyula ügyvéd, Meáik
•der iépitőimester,",R»aiinér M ó r 'dr; ügyvéd, Sün 5 iGyüla gyógyszerész, dr. Szel ess József ügyiger Kornél fögilmmáziuimi igaagaitó, Thamay- 5véd, Stíhaffer Márton iparos, Kersoh Ferenc
József evaingelikus lelkész, Ujj József dr. kereskedő, Lévay Béla i-d. háztulajdonos.
A polgári pártból való kilépésünk folyügyvéd, Vékes Bertalan kamarai jegyző,
Wéi-neír Miksa kereskedelmi kamarai osztály- tán megüresediett helyekre bejei-ölt uj tagoknak, tm,int a munkapárt, ipartestület stb.
főnököt.
egyesületeik jelöltjeként' való szerep-éltetése
-A második ikörületbeai: 'Bach Jenő keres- ipedi'g nem egyéb, .kortes fogásnál, mert kikedő, Böröcz Imre keréskedő, Dersziib Bála 1 lépésünk - csak december 5-én este 7 órakor
tanár, Tarján Oszkár
-vasúti hivatalnoké íjutott írásban a polgári párt végrehajtó bt-,
íMeák Gyula gyógyszerész, Lippay György ízottságának kezébe, azóta pedig a többi
dr. tanár, Paileskó Othoínár főfelügyelő, PIL-. egyesületek uljalbb jelölő gyiülést, áhol a helich Gyula 'városi főiszétevévő, "SÖmlyódy -Ist- lyünkbe lépett urakat dezignálták volna,
ván helyiettes-gáráislbiró, Tömörkény István egyáltalában nem tartottak.
iító, iScháffer Márton Iparos.
( , Szegeden, 1913. december 6.
A harmadik 'kerületben: Biró Benő vároLippay György dr. áll. főgimu. tanár,
si helyetes főimérnök, ÍBoikor lEmiil titkár, Csá- Meák Gyula gyógyszerész, Paleseo Ottmár
,nyi János bankigazgató, F a i k a s István kék-, vásüti főfelügyelő, Sdháffe.r Márton iparos,,
festő, Haiuser (B. Sáindor tanár, Ivánkovite, iSomlyődy István kir. járásbiió. Előttünk:
Sándor dr. ny. városi főügyész, Pálfy Antal dr. Dobay Gyula ügyvéd, dr. Széli Gyula
magánzó, Pásztor József ' felelős szerkesztő,, liigyvéd.
Satnolilény Nándor tanár, Szalkáill József szabó, az ipairtársuilat alelmöke, iSohüt-z István
iparos, Vadász János dr. ügyvéd'.
A szegedi ipartestület hivatalosan a következőket jedölte:
Az első kerületben: Abonyi Mihály kékamaraénekes
retskedő.'Eisner Ignác cégvezető, Fekete Ipoly
gimnáziumi tanár, Firbás Nándor iparosta1913. d e c e m b e r ttó 15-én
inöiieiislk. igazgató, iHorvláít-h .István. kertész,
Jászai Gáza c. -püspök, Kiss Ferenc m. kir.
tartja e g y e t l e n H A N G V E R S E N Y É T
erdőfőitanácsos, Kovács János m. kir, postaSzegeden, a Tisza-szálló, nagyterfelügyelő, Koós Elemér bankigazgató, Orkom é b e n e s t e fél 9 ó r a k o r a k ö v e t k e z ő
nyi Ede kúriai biró, Puiócz László lapszerkesztő, Eegdon Sándor ópitőmiestér, dir. ReiMŰSORRAL:
ner Mór ügyvédi, Singer Kornél' giimnáziuimi
igazgató, Thömai József lelkész, dr. Ujj JóI. LOEWE: a) Der seltene Beter;
zsef ügyvéd, Vékes Bertalan kamarai jegyb) Gutmann und Gutweib.
ző, Weimer Miksa kereskedő.
II. SCHUBERT: a) Litonel; b) Wohin;
A második kerületben: Böröcz Imre venc) Eflkőnig.
déglős, Bach Jenő kereskedő, Derezib Béla
III. L I S Z T F E R E N C 2-ik balladája.
tanár, dr. Lippay György tanár, Meák GyuZóngo'rán játsza: Manelbord John.
la gyógyszerész, Paleskó Qttmór vasu-ti fel'1V.
HERMANN: á) Salome; b) Det alte
ügyelő, Pilliieh Gyula vár. adóügyi alsaámHerr; c) Drei Wanderer.
vevő, Solyódy István, járásbiiiró, Schaffer
V. Német népdalok: a) Phyllis und
ÍMáirton eipész-méstier, T a r j á n Oszkár vasúti
die Mutter; b) Das zerbrochene
hivatalnok, Tömörkény István könyvtárigazRinglein; c) Hans und Liesel.
gató.
A neon hivatalos listák közül a legerő-'
l e g y e k k a p h a t ó k : VÁRNAY L
sebb p á r t j a és a légkőmloyabb esélyei a következő harmadik kerüilét® listának van:
h a n g v e r s e n y i r o d á j á b a n S z e g e d , KáSzakáll József iparos, dr. Hollós József orrász-ófea 9.
'" lirf " T é l é f o n :* 81.
vos, TéMiisz György, ia "Szegedi K-éramüvestiünk igaagatója. Szegő Árpád iparos, Pásator
József lapszerkesztő, dr. Ivánkoviits Sándor,
készít vjUanyviHágitási és
ny. városi tiszti főügyész, Grosz Mór sörgyálégszeszberendezéseket a
ri cégvezető, Benedek' Pál kereskedő, Berkes
l
e g o l c s ó b b a n és s z f l k József magánzó, Madár Imre, a Szegeds
z e f ü e n . Csillárraktára a
O-ongrádi takarékpénztár h. igazgatója, dr.
| legnagyobb az 'alföldön. SZEGED, Kölcsey-utca 4.
Kuansz József orvos.
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Nincs csökkenés!
— A javadafmi-bizottság ülése. — Vizsgálat a közvágóhídon. —
(Saját tudósítónktól.)
Szombaton délután a javadalom bizottság Balogh Károly
pénzügyi tanácsos elnöklésé-v-el ülést tartott,
amelyen a javad'állni hivatal november havi
forgalmáról számoltak be. A jelentés szerint
a fogyasztási adóknál bár csökkenés mutatkozik, végeredményében a hónap mégis kedvezően záródott, mert az összjövedelem valamivel méig több is, mint amennyi a mult
év ugyanezen hónapjában volt.
Az ülésen, ho,sszu távollét; pián megjeient Pillich Kálmán bizottsági tag is, aiki
Beck Aladár vágólhidi felügyelő esetével
kapcsolatban sürgős vizsgálat indítását javasolta a vágóhídon!. A bizottság ki is küldte Pillidh Kálmánt, hogy Balogh Károly
pénzügyi tanácsossal együtt vizsgálja meg,'
vájjon a felügyelő esete miatt anyagi károsodást szenvedett-e -a város?
Balogh Károly pénzügyi tanácsos referált a javadalimi hivatal novemberi forgalmáról. Az, előző hónapok eredményeivel
szemben a, kimutatás lényegesen kedvezőbb
eredményt tüntet föl, a csökkenés tart 'még
ugyan a fogyasztási adókban most is, de a
végeredmény még 'többletet is mutat a mult
év ugyanezen holnapjának a végeredményével szemben. A részletes kimutatást az előadó a következőkben .terjesztette t l ő : állami
'bor- és hu'sfogyasztási adóban befolyt
'49843.55 korona, tehát 4378.56 koronával
kevesebb, mirii a- mult év novemberé,ben, városi fogyasztási ad'ópótlékban 14010.55 korona, kevesebb 562.80 koronával, városi fogyasztási adöiílletékbem 9538.89 korona,
393.18 koronával tölbb, kövezetvámdijiban
25076.54, kevesebb 87.08 koronával partjavadalmi d,ijban 449.14, több 97.992 koronával, hídvám dijban 6867.44, kevesebb 2200.56
koronáival, helypénzben 13253.04, több 624.02.
koronával, süly és űrmérték dijban 668.19,
.több 309.05 koronával, vágólhidi dijban
45000.24, több 2689.59 koronával, föld- és
zálogdijban 294.45, több 233.87 koronával,
csolnakátikelési dijban 49.08, kevesebb 1.86
koronával, váfmihirságba-n 25.52, kevesebb
6.58 koronával, tápéi révvámdijban 361.94,
több 177.38 koronával, zálogolási költségekben 30.06, kevesebb 46.10 koronával, rendbontási dijban 934.60, több 3333.63 koronával, szemliedijban 8.—, több 94 fillérrel, vizrvezetéiki dijban 14192.16, több 2201.45 korona, behajtási illetékben 54.67, kevesebb
120.19 koronával, városi gőzfürdő dijban
5341.66, több 560.70 koronával, fübéridijban
416.—, kevesebb 133.— koronával.
A javadalmi ágakból novemberben befolyt tehát- összesen 156415.72 korona, mig
a mult év ugyanezen hónapjában 155386:68
korona, tehát 1029.04 koronával több bevétele volt a javadalmi
hivatalnak.
A bizottság a jelentést tudomásul vélté.
>
Ezután Pillich Kálmán bizottsági tag
kérdést intézett Balogh Károly előadóhoz,
hogy Beck Aladár vágóhídi felügyelő esete
inincs-É anyagilag káros kihatással a városra. Azt Hallotta, ugyanis, hogy a hus- és vásárpénztárnál ötven-hatvanezer korona értékű olyan jegyek vannak, amelyekkel
még
nem számoltak el, holott szabályszerint minden tizenöt nap alatt tartozik a hus- és vásárpénztár a tikettekkel elszámolni a városnak. Nem gyanúsít senkit — úgymond —
a becsületében, de meg akar győződni arról, hogy mi az oka anniak, hogy a hus- és
vásárpénztárnál állandóan 50—60.000 korona értékű elszámolatlan tikettek vannak.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos azt
monidja, hogy mindig, olyan összegű jegyeke'; adnak ki a hűs- és vásárpénztárnak, éppen hogy az elszámolás könnyen menjen.
Például egy levágot sertés után fizetnek 4
korona 50 f i l l é r e i é legtöbbször tiz-husz sertést, sőt néha százat is hoz egy-egy gazda

