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dr. Grün József, Hauser R. Sándor, Hogyor Jó-
zsef, Homor István, Illy József, Jedlicska Bé-
la, Jezernitzky Ákos, Kárpá thy Károly, Keda-
cic Károly, Kiss Ferenc, Klucsik István, Klug 
Péter, Koczor János, Koós Elemér, dr. Kószó 
István, dr. Kószó Istvánné, Kovács János, 
Lantos Béla, Ligethy Béla, Lovács József, Lőw 
Immánul dr., Makay Zádor, Nikosevics Kauut 
dr., Móra Ferenc, Nagy Aladár dr., Naszády 
József, Nemecskay István, Niedermayer Antal, 
Nyáry György, Palócz László, Pásztor József, 
Polgár Lászlóné, Pörzsöl Géza, Raffner Dezső. 
Reök Iván, Rósa Izsó dr., Rózsa Károly, Scossa 
Dezső, Striegl F. József, Szalay József dr., 
Szarvady Lajos, Székely Gáborné, Sz. Szigethy 
Vilmos, Szijgyártó Albert, Szinger Kornél, dr. 
Thoinay József, Tomkó János, Touelli Sándor 
Taschler Endre, Telbisz János, Teleky László, 
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dr., Tóth Antal, Tóth József, Tóth Károly, Tóth 
Mihály dr., Tóth Mihály, Tömörkény István, 
Turóczy Mihály dr., Újlaki Antal, Uray Zoltán, 
Vajda Béla, Valihora István, Várhelyi József, 
Vékes Bertalan, Vén András, Vicsay Árpád, 
Wégman Ferenc, Weiner Miksa, Willax Béla 
és Wimmer Fülöp. 

Az alaikiuló közgyűlés táviratban üdvö-
zölte a magyar kultúra jelenlegi vezérét, 
Jankovich Béla dr. vallás- és közoktatásügyi 
minisztert s a 'közönség Gaál Endre dr. zá-
róbeszédé után a nagy célhoz méltó emel-
kedett hangulatiban oszlott szét. 

Érdemesnek tartjulk, mint követendő 
példát- megemlíteni, hogy a Szegedi Ken-
derfonógyár részvénytársaság a bizottságba 
alapító tagul belépett. 
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A nagy nap után. 
— A városatya-választások eredménye. — 

(Saját tudósjtónhtól.) A városatya-vá-
lasztások izgalmai még nem- ültek el telje-
sen: társaskörökben, (kávéházakban, össze-
jöveteléken, még mindig a vasárnapi nagy 
nap a legkiadósabb télma. Annyit konstatál-
hatunk, hogy a választási eredményekkel 
a közhangulat általában meg van elégedve, 
a hetvenkét választott városatya közt kép-, 
viselve van a város százhúszezer főnyi la-
kosságának mindén társadalmi rétege, min-
den érdekcsoportja. Igaz ugyan, hogy vol-
tak a jelöltek között olyan érdemes embe-
rek, akiknek a lemondásuk minden',képen 
sajnálatos, de az is bizonyos, hogy sok ki-
váló, produktiy képességű jelölt versenyzett 
a mandátumokért. A polgárság azonban 
döntött és e döntés előtt meg kell hajolni 
még alk-kor is, ha egy-két, a közgyűlési tag-
ságra föltétlenül méltó jelölt megválasztása 
néhány szavazaton múlott csupán. 

A válasz,tási kedv áltálában igen nagy 
volt minden, kerületben. A hetek óta 'folyó 
kortes ke,dicsek .a maximális hőtfokra fűtötték 
különösen a második és harmadik kerület-
ben. Az. első és az ötödik kerületben szintén, 
erős volt a küzdelem és a koríeshajsza a 
szavazók után. Az első kerületben azonban 
előre látható volt, hogy a nemzeti munka-
párt listába teljes, diadallal fog kikerülni a 
harcból, aminthogy ez be i,s következett. A 
mi már mo,st a jelöltök halmozását illeti, a 
legmagasabb numerust produkálta ebben a 
tekintetben a harmadik kerület. Huszonhá-
rom komoly jelölt és még egy csomó úgy-
nevezett mHagán'jelölt érdekében íelyt a harc 
a tizenikét mandátumért s az sem vonható 
kétségbe, hogy a legérdemesebb jelölték a 
harmadik kjerüíetlbon maradtak le s arány-
lag csta'k igen, kevés, szavazat különbség-
gel. 

A hetvenkét mandátum közül huszon-
kettőt uj emberekkel töltött be u polgárság 
bizalma. Elég 'tekintélyes szám és intő pél-
da arra, hogy alki'k a törvényhatósági bi-
zottságban némi tesznek eléget annak a kö-
telezettségüknek, amely a megválasztásaik-
ka'! riáljuk hárul, azokat a közvélemény, — 
kitűnt most, hogy nem Mejt — szépen ki-
tessékeli, onnan. Muijid meglátjuk hat év után, 
íki'k azok, akiiik a polgárság bizalmára rá-
szolgáltak és kik azok, akiknek a kibukott 

városatyák sorsára kell jutnioik. Sok, nagyon 
sok tennivaló van a város gazdasági, tár-
sadalmi és, kulturális előrehaladása érdöké-
ben és fölötte 'kívánatos,, hogy az uj város-
atyáik a régiekkel összefogva ebből a mun-
kából sokkal nagyobb mértékben vegyék ki 
a, részüket, mint eddig. 

AZ ELSŐ KERÜLETI EREDMÉNY. 
A vasárnapi nagy napon már korán 

reggel talpon volt az egész város. Automo-
bilok, (kocsik lepték el az utcákat, minden-
felé szokatlanul nagy volt a sürgés-forgás, 
pedig a kellemetlen, idlő miatt ugy látszott, 
a szavazók nem igen bújnak majd elő a fű-
tött szobákból. Közben aztán lassan leeresz-
kedett az ólomszürke égről az első hó is, 
de csak a háztetőknek vált díszére, az ut-
cákat csatak és sár borította mindenütt. 
Eleinte gyéren ment a szavazás, valamennyi 
kerületben. Aránylag a legkevesebben, sza- "t 
vazták az első kerületben: 1042 választó 
közül 412 ember imént csak ,az urna elé. 

Tiz órakor nyitotta meg az elnöklő Tu-
róczy Mihály városi főügyész, a szavazást 
a- városháza bizottsági termében.. A szava-
zatszedő küldöttség .alelnöke Bokor Adolf 
volt, jegyzője Gyurmaty Lajos; bizalmilfér-
fiak Hoffer Jenő, Gerő József, Glöckner Jó-
zsef ós Horváth Mihály. 

A szavazást délután négy órakor zárta 
be az elnök. ,A szavazatok összeszámlá-
lása után 'pedig a következőket nyilvánítot-
ta az elnök megválasztottaknak: 

Vékes Bertalan kamarai jegyzőt 366. 
Firbás Nándor ipariskolai igazgatót 362. 
Kiss Ferenc főerdőtanáesost 362. 
Kovács János nyug. postafőtisztet 352. 
Singer Kornél gimnáziumi igazgatót 345. 
Weiner Miksa iparkamarai alelnököt 345. 
Koós Elemér bankigazgatót 341. 
Orkonyi Ede dr. kúr ia i birót 341. 
Ujj József dr. ügyvédet 340. 
Fekete Ipoly kegyesrendi t anár t 330. 
Palócz László lapszerkesztőt 327. 
Eisner Ignác kereskedőt 327. 
Jászay Géza c. püspököt 318. 
Reiner Mór dr. ügyvédet 306. 
Horváth István kertészt 255. 
Thomay József ev. ref. lelkészt 223. 
Bodnár Géza dr. ügyvédet 218. 
Regdon Sándor müépitészt 176 szavazattal. 

Közöttük uj városatyák ezek: Orkonyi Ede dr., 
Eisner Ignác, Horváth István és Thomay Jó-
zsef. Szavazatot kaptak még a következők: For-
báth Leó dr. 166, Holtzer Kálmán 163, Abonyi 
Mihály 157 és Székely Vilmos dr. 146-ot. 

A H. és III. KERÜLET GYŐZTESEI. 
A legerősebb harc a második és harmadik 

kerületben volt. A szavazásnál Tóth Mihály, dr. 
katonaügyi tanácsos elnökölt, helyettese Kiss 

Gyula volt. Reggel kilenc órakor kezdődött a 
szavazás és közel öt óráig tartott . A szavazatok 
összeszámlálása kilenc órát vett igénybe, éjfél 
után két órakor hirdették ki az eredményt, a 
mely a következő: 

Dobay Gyula dr. ügyvéd 363, 
Somlyódi Is tván járásbiró 337, 
Lippay György dr. t anár 306, 
Palescó Ottmár főfelügyelő 298, 
Meák Gyula gyógyszerész 292, 
Schaffer Márton cipész 272, 
Széli Gyula dr. ügyvéd 265, 
Tömörkény István iró 257, 
Szeless József dr. ügyvéd 247, 
Pillich Gyula alszámvevő 240, 
Derszib Béla tanár 224 szavazattal nyert 

mandátumot. Ezek között az ujak a következők: 
Schaffer Márton, Széli Gyula dr. és Szeless Jó-
zsef dr. 

Szavazatot kaptak még: Somogyi József ta-
nár 219, Lippay Lajos dr. ügyvéd 214, Kersch 
Ferenc kereskedő 208, Horváth Lajos nyug. máv 
főellenőr 172, Zombory Ferenc bormérő 216, 
Bach Jenő kereskedő 173, Völgyessy János gaz-
dász 161, Böröcz Imre gazdálkodó 146, Tápay 
Dezső épitő 133, idősb Lévay Béla háztulajdo-
nos 110, Janik Elek vendéglős 104, Kotányi 
Manó máv. felügyelő 102. Harmincnégyen kap-
tak ezenkívül százon alul szavazatot, köztük ti-
zenkilencen — egyet-egyet. 

A harmadik kerületben kilenc órakor nyi-
totta meg a szavazást Koczor János adóügyi 
tanácsos, elnök. Ekkor még gyéren jöttek a 
voksok, később azonban valósággal tolongtak a 
szavazók az Urna előtt. Pont négy órakor zárta 
be az elnök a szavazást, de ekkor is sokan jöt-
tek, a rendőr azonban már nem engedte be őket 
a terembe. A harmadik kerület mintegy 1200 
választója közül 626-an szavaztak le. Az ered-
ményt tizenegy óra felé hirdette ki az elnök, a 
mely a következő: 

Hauser Rezső Sándor t anár 449, 
Madár Imre h. bankigazgató 379, . 
Schütz Is tván iparos 358, 
Szmollény Nándor t anár 351, 
Vadász János dr. ügyvéd 338, 
Csányi János bankigazgató 308, 
Krausz József dr. orvos 303, 
Pálfy Antal magánzó 300, 
Szakáll József iparos 288, 
Pásztor József szerkesztő 282, 
Bokor Emil biztosítási t i tkár 282, 
Farkas Is tván kékfestő 278 vokssal lett tör-

vényhatósági bizottsági taggá. Az u j városatyák 
ezek között a következők: Vadász János dr., 
Szakáll József, Pásztor József, Bokor Emil és 
Farkas István. A huszonhárom komoly jelölt 
közül nagyobbszámu szavazatot kaptak még: 
Hollós József dr. 272, Biró Benő 262, Telbisz 
György 228, Szabó Ferenc 218, Ivánkovics Sán-
dor dr. 206, Urbán Mihály 155, Benedek Pál 136, 
Grósz Mór 143, Berkes József 123 és Szegő Ár-
pád 111-et. 

A régi városatyák közül tehát k imaradt : 
Biró Benő, Körösi Lajos, Szabó Ferenc, Striegl 
F. József, Stein Mór és Szűcs Béla. 

A TÖBBI KERÜLETEK: 
A negyedik kerület öt városatyát válasz-

tott. A szavazásnál Simkó Elemér dr. elnökölt, 
helyettese Csányi Pál volt. Izgalom alig volt, 
gyorsan ment a szavazatok összeolvasása is, 6 
órakor pedig az eredményt is kihirdették. Esze-
r int a negyedik kerület Csányi Pál gazdálko-
dót, Vetró Barna Lőrinc gazdálkodót, Korom 
Mihály fuvarost , Hirháger Ferenc bormérőt és 
Lippay Ferenc fakereskedőt választotta város-
atyákká. Uj ember közöttük Lippay Ferenc. 

Az ötödik kerületben már élénk választási 
harc fejlődött ki. Voltak csoportok, amelyek 
összefogtak egyik-másik jelölt ellen, hogy ki-
buktassák s igy erős hajsza indult a szavaza-
tokért. Balogh Károly pénzügyi tanácsos elnö-
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