
DÉtMA GY ARORSZAG Szegted, 1914. julius 9. 

szavazatszedő küldöttség elnökségét. Helyet-
tes elnök e küldöttségben: Holtzer Emi!, 
jegyző: Ördögh Lajos dr. városi jegyző. 

A II. szavazatszedő küldöttség elnöke 
lesz: Csonka Ferenc, helyettes elnök: Pun 
Róbert dr., jegyző: Hegedűs Antal várost 
jegyző. 

-Mind a két szavazatszedő küldöttség a 
városházán, természetesen külön-külön ter-
mekben fog működni. Hogy a választók kö-
zül kik szavaznak az egyik és kik a másik 
küldöttségnél, azt a kiiklöttségi elnökök egy-
más között fogják meghatározni és a közön-
ségei annak idején a lapok és hirdetmények 
utján értesitik. 

Az adókivető-bizotíságok 
tárgyalásainak sorrendje. 

— Jul ius 16-án kezdik meg az adókivetést 
Szegeden. — 

(Sajtit tudósítónktól.) Az I., II. és 111. ál-
lami egyenesadót kivető szegedi bizottságok 
julius 16-án kezdik meg működésüket. A 
tárgyalások a Széchényi-téren lévő Jerney-
íéle ház első emeleti helyiségeiben lesznek, 
amelyeket erre az alkalomra táblákkal je 
lőttek meg. A helyiségekhez a bejárat ; 
nagy artézi kett-al szemben lévő kapunál vau. 

Az 1. sz. bizottság Szeged város 1. köz-
igazgatási kerületében üzlettel vagy miüheíy-
lyel biró, ezek hiányában az ott lakó és az 
adóösszeirásikor ott felvett adókötelesek 111 
oszt. keresetadóit és az összes szegedi nyil-
vános számadásra kötelezett egyletek és vál-
lalatok üzleti és III. oszt. keresetadóit, a II. 
sz. bizottság a lí. és 111. közigazgatási ke-
rületben üzlettel vagy műhellyel biró, ezek 
hiányában az ott lakó és az adóösszeirásker 
ott felvett adókötelesek 111. oszt. kereset-
adók, mig végül a III. sz. bizottság az IV -
IX. kerületekben üzlettel vagy műhellyel bi-
ró, ezek hiányában az, ott lakó és az adó-
összeíráskor ott felvett adókötelesek, vala-
mint közigazgatási kerületre való tekintet 
nélkül, az összes töld- és jogbérlők III. oszt. 
kcrcsetaaóit állapítja meg. 

A 111. oszt. keresetadó kiszámítási ja -
vaslatokat és a nyilvános számiadásra köte-
lezett /vállalatok és egyletek adóztatási ja-
vaslatait tartalmazó kivetési lajstromokat, 
Szeged város adóhivatalánál 8 napi közszem-
lére tették ki. Az adómegállapitások tekintet 
nélkül arra, bogy az adóköteles jelen van-e 
vagy sem, a kitűzött sorrendben történnek. 
A közönség tájékoztatására közöljük, liogy 
az adókötelesek adóztatási javaslataik meg-
tekintése alkalmával az adójúikat megállapí-
tó bizottság számát és adóztatási javaslatuk 
lajstrom tételszámát maguknak feljegyezzék 
s ezen számokat, esetleg Írásban beterjesz-
dő, észrevételeiken okvetlenül kitüntessék, 
mert ezen adatok elmaradása következtében 
előállható zavarokért a pénziigyigazgatóság 
semmi esetre sem vállal felelősséget, a ja-
vaslatok nagy számára és az adóztatások uj 
beosztására való tekintettel. Ugyanis az 
egyes foglalkozási ágak betűsorban foglal-
tattak a kivetési lajstromokiban, de a foglal-
kozási ágakon belül az adókötelesek nem 
névsor szerint, hanem foglalkozásuk jövedel-
mezőségének nagysága szerint következnek, 

A tárgyalások sorrendjét itt közöljük: 
A szegedi I. legyenesadá kivető bizottság 

1914. évi tárgyalási anyagára: Julii us 16. 
Aranyműveseik.,, ,ó/rákok, áksaerésaelk, ezüst 
tisztító, szeszgyár tó, aranyozó, 'asztalosok. 
1—42. Ju l ius 17. .Bambárdk, bazárosok, bádo-
gosok, Ibér kocsisok, iboribélyok', bor, sör ér-
pálinka kereskedőik. 43—93. Ju l ius 13. Bor-
kereskedőik, büröndösök, butorgyárosók, bú-
torkereskedők, ciplészek, cipőfelsőrész készü-
lőik, 'papucsosök, cipőlkiereűkedőlk, cipőkén óo 
árus, ouikrászdk, cukorka készítők és keres-
kedők. 94—146. JuFus 20. Dóvatárusrk, clo-
háoytőzsdésdk, előnyoraada tulajdonosok, esz-
tergályosok, 'fehérnemű és vászonkereskedők, 
fa- és szén kereskedők, gőz/fűrész tulajdmog, 

ifes'téklkereslkedők, festőművészek. 147—193 
Ju/liu.s 21. Fényképész/ék, fogtechnikusok, íu 
•varosok, fűrdőtulliajdoncsok, fűző- és ernyő 
készítőik, gyógyáru kereskedők, gyógyszer 
árusok, 194—240. Jul ius 22. Há j fona t áms 
hajót,ulajdomoisok, Ihálászctk :ós halkemskedők 
hangsZjerószelk, kalaposok, kályhások, kárpi-
tosok, kávé/mérők, kifőzök, IkefeiköitSk. 241— 
280. Jul ius 23. Kertészek, fa- ós íviirágterme-
lők, kertbérlök, keztyüsök, kötsze,részek, kép 
keret készítők, kiesesek, köszörűsök, kézi 
mimika kereskedők, kofák és piaci' árusok, 
281—352. Jul ius 24. Karosmároscík, bór/mérők, 
szállodások, vendéglősök. 353—390. Ju l ius ,23 
Korcsmárosok, bonmérők, szállodások, ven 
déglősok, könyiv- és [papírkereskedők, kő- és 
kön y vny om/d álszok, lkon yiv kötők, kön y v sza W-
ériők. 391—425. Jul ius 27. Köteleseik, kötél-
áru kereskedők, kötők és szövők, kötött-szö-
vöttáru kereskedők, közjegyzőik ,és közjegy 
ző-thelyettes, kupecek, kvártély csók, lakato-
sok, imérlegkészitők, Hát szer,eszeik, il/isztkarcs-
kedők. 426—483. Ju l ius 28. Magán-mérnökök. 
,magántanítók, /mészárosok, hentesek, mész-
árusok, mézeskalácsosok, imézkereskedők, mo-
sók, vasalók, műszerészeik és szerelők. 484— 
539. Ju l ius 29. Orvosok. 540-^573. Ju'lius 30. 
Paplan- és ágyneműk kereskedők, parthlc-
áruisok, /paszc/mányosck, pékek, kenyéráru-
sok, 'pi/paikészitők és "kereskedők, posztó ke-
reskedők, rézművesek, rclföskereskedok, rövid-
áru kereskedők. 574—610. Jul ius 31. Rövid-
áru kereskedők, ruha- és kelmefestők, vegy-
tiisztitók, ruhakereskedők. 611—647. Augusz-
tus 1. Szabók (férfi 'ós női). 648—705. Augusz-
tus 3. Szatócsok, /fűszer- és vegyesárukeres-
kedők, dél igyűmö leskeres kedők. 706—7 :4. 
Augusztus 4. SZijgyártó, szdkvizgy árosuk, 
színház :és mozgóflényiképsziuháza'k, szitás, 
szobafestők, unázollók, cúimlfleisltiők, szőlőmaly 
elleni szeszárus, is zőn y/egkeres k edők, szű-
csök, szülésznők, tápiiutézet, tobenesek, te-
metkezési válllialikozlók. 745—778. (Augusztus 
6. Terménykereskedők, ügynökök (kereske-
delmi ós ibíiztcisiitáisi). 779—830. •Augusztus 7. 
Ügynökök (kereskedelmi és biztosítási). 831— 
871. Augusztus 8. Ügyvédek. 872—915. Au-
gusztus 10. Ügyvédeik, üveg- tás poroelilán ke-
reskedők, üzletvezetők. 916—952. Augusztus 
11. Az összes szegedii nyilvános számadásra 
kötelezett egyletek és vállalatok üzleti' adói-
nak megállapítása. 1—45. Augusztus 12. Var 
rógép, kerékpár, /gramofon- és lirógép'keres-
kedők, vaskereskedők és gépraiktárosclk, svál-
lálkozók, vésnökök, élő- és müvirágkeroske-
dők, zálogkölcsönzők, zongora h/angoló/k, zon-
gora raktárosok és zongora kölcsönzők, vé-
gül a nyilvános számadásra kötelezett egy-
letek és vállalatok III . oszt. kereset adóinak 
ímegálilaipitása. 

A szegedi II. egyenesadókivető bizottság 
1914. évi tárgyalási anyagára: Jul ius 16. 
Aranyművesek, órások, ékszerészek, aranyo-
zok, képkerete zők, asztalosok, ácsck, banká-
rok, bizományosok, bazárosok, diszmüárusok, 
bádogosok. 1—52. Jul ius 17. Béllhur/készitök, 
bél tisztítók, bélyegzőkészítők, Ibéraiuteimabi! -
tulajdonosok, bérkocsisok, iHognárok, borbé-
lyok, ibordólylháztullajdonosolk. 53—106. Ju l i n ; 
18. Borkereskedők, sör- és púi ínlkereslk c/1 ok, 
butorraktárosok, cipészek, csizmadiák, papu-
csosolk. 107—155. Jiulius 20. Cserepezők, esép-
1 őgéptuilajdoncsok, cukrászok, déligyűmü' es-
és cukorkaárusok, divat- és disamiüárusok. 
dohánytőzsérek. 156—,202. Jiuliiufe 21. Ecet-
gyárosok, előnyomd'a tulajdonosok, élelme-
zők, esztergályosok és faszobrászok, építé-
szeik, építési vállalkozók. 203—230. Ju l ius 22. 
Fa/kereskedőik, ínész- és camentáruscik, moto-
ros /favágók, festék keres kedők, festőművé-
szek, fényképészek, fuvarosok. 231—261. Ju-
ius 23. /Gyapjú- és kend/eiikereskedők, gyógy -

áru/kereskedők, gyógyszerészek, hajótuIajdo-
•nos.dk, halászok, hangszerkészítők, har isnya-
kötők és hiarisnyaárusok, helyszerzőik, iroda-
tulajdonosak, közvetítők, íjoghérlők, kalapo-
sok, kaptafa készítők, kádárok. 262—310. Jn-
ius 24. Kárpitosok, kávésok, ikefekötők, ko-

nőeskésaitőlk, kifőzök, kosztadók, kéménysep-
rők, késesek, kocsigyártók. 311-345. Jul ius 
25. Kofák, piaci éleLmtiszerárusok. 346—416. 
Jul ius 27. Korcamércscik, korlátlan italmé-

rők, vendéglőseik. 417—460. Jul ius 28. Korcs-
márosók, korlát lan italmérők, / v e n d é g l ő s ö k 
(folytatólag), továbbá könyvszakértők, ko-
sárfonók, kovácsok, könyvkereskedők, könyv-
nyom datulaj/doinosoik, lkui pecek. 461—512. Ju-
lius 29. Lakatosok, lisztkiereskedők, malom-
bérlők, mérnökök. 513-1539. Ju l ius 30. Mé-
szárosok, hentesek, mézeskalácsosok, mosó- és 

•vasalóintézet-tulaj'don,ősök. 540—642. Jul ?IS 

31. Alii látványosok, /műszerészek, s z e r e l ó k , 
ny/elvtaniitélk, orvosok, patkáoyirtök, peti'ó-
leuimkereskedők, pékek. 613—667. Augusztus 
1. Rézművesek, rövidáru kereskedők, seprű' 
gyárcsoik, s/irlkőgyáras.ok, imáikőgyárosok, 
szabók. 668—744. Augusztus 3. Szál ám igy á-
rosok, szappanosok, szatócsok. 745—818. Au-
gusztus 4. 'Szatócsok (folytatólag)), székbér-
lők, szíjgyártók és nyergesek, szíit/áscik, szik-
vízgyártók, szobafestők, mázolok, einifes-
tök, szülésznők. 819—855. Augusztus 6. Táp-
intézetek, temetkezési vállalkozók, termény-
kereskedők. 856—886. Augusztus 7. Tánctaní-
tók, tejcsarnokok, tímárok, toll- és bőrkeres-
kedők, kereskedelmi és biztosítási ügynö kök. 
887—939. Augusztus 8. Kereskedelm/i és -biz-
tosi tási ügynökök (folytatólag). 940—1003. 
Augusztus 10. Ügyvédeik. 1004—1040. Au-
gusztus 11. Üvegeseik, űvegfestők, üz'etvcze-
t ők, vai'vógéplkiereskendők, vasfcereskedők. v á 1 -
lái'kozők, vegyi tisztítóik, végrehajtók, vilá-
git ási szaküzletek, 'virágárusok, -vív óm es le-
vek, zongora/mesterek, zsákkö/losönzők, zsib-
árusok, utólag lajstromozott vegyes foglal-
kozásúak. 141-től végiig. 

A szegedi III. egye negad.ókivető bizottság 
1914. évi tárgyalási anyagái\a: Jul ius 10. 
Földbe dőlt: A—41-ig 1 - 500. B—Cs i g 501— 
1009. Ju l ius 17. D—F-iig 1010—1517. G-K- iS 
1518—2016. J uli i us 17. K—N-iig 2017—2503. 
2504-3025. Jul/ius 20. N—P-ig 3026—35M-
P—iSziig 3512—4012. Jul ius 21. Sz—T-i© 
4013—4607. T—Z-ig, tóválbtbá vadászati, ha-
lászati és egyéb jogbérlők. 4607—5149. Juiiu3 

22. Ablakosdk, órások, óratok/készitők, asz-
talosok, tekeasztal/gyárosok, áosok, bádogo-
sok, bocskoros ok, bálti^zt/itők, vadászati, ha-
lászati, szemét/felszedési jcgíbér'lők és bizomá-
nyosak. 5150—5245. Juliius 23. Bérkocsi ©s 

•támaskccsi tiuilajdonosok 5246—5350. Julius 
24. Borbélyok és borkereskedők. 5351—5408. 
Jul ius 25. Cipészek, csizmadiák és papueso-
sok. 5409—5495. Ju l ius 27. Cukorka és gT"' 
imöílcsárasok, cukrászok, kucséberek, cserep©' 
zők, doihánytőzsidések, esztergályosok és csép-
lőgéptu/l a j (Ionosok. 5496—5601. Ju l ius 28. Fa-
szerszámáruscik, fazekasok, tálasok, f é s ű s ö k , 
forrástulajidonosok, imotorosfaivágők, vágótt-
f a kereskedők, épület, tűz/ifa és s z é n kereske-
dők, faipari és íürésztelepesek. 5602—5651-
Jul ius 29. Fuvarosok 5652—5950. 7937. és 7933. 
Juil/ius 30. Varrógépjavitók, igépgyárcsok, gé-
pészmérnökiötk, gulyások, g y ó g y s z e r é s z e k , 
h/ajkenőcskészátők, hajóáosok, hajótulajdono-
sok, itiiszamenti fűrdőtula j (Ionosok, hangszer-, 
és orgonakészítők, halászok, jégvermesek és 
jégárusok, kádárok, kályhások, k a s a f ő z ő k 

és kávémérők, kifőzök, kalaposok é s . k e f e k ö -
tők, kenyérsütők. 5951-6047. Jaiüus 31. Pékmes-
terek, kertészek, ikéjnőtartók, k é m é n y s e p r ő k , 
ke e.s igy árt ók, bognárok, k e r é k g y á r t ó k , kö-
szörűsök, kovácsok. 6048—6125. 

Augusztus 1. Kosárfonók, kosárárusok' 
ötélgyártók, paprikakofák. 6126—6279. Au-

gusztus 3. Paprikakofák. 6280—6429. A u g u s z -
tus 4. Paprikakofák, piaci edényárnsok, tojás, 
zöídségkofálk, /piaci virágárusok, b a z á r o s o k 
és'egyéb ,piaci árusok. 6430—6529. A u g u s z t u s 

vávéárusok, rőfösök, tarhonya, turó, 
tejfel, edény, virág, gyümölcs, c s i r k e k o f á k 

és más piaci árusok. 6530—6629. 7939. ©s 
7940. Augusztus 7. Folytatólag m i n d e n n e m 1 1 

piaci árus (élel/maszer- és t e r m é n y á r u s ) -

6730—6727. Augusztus 8. Bormérőik, borár«' 
vendéglősök, korcsmárosok, k á v é h á z t u -

ajdonosok 6728- 6799. Augusztus 10. Folyt";' 
ő 'ag a kores/márosok, vendéglősök, b o r m f 

rök. Í'SOO—6858. Auguszttus 11. H a r i s n y a k © -

tők és árusók, sertés és lóalkuszok, marhn-
alkiiiszok, lókeres'kedők, lakatosok, mór le ©ké-
szítők. 6S59—6911, Augmsztus 12. Szé'ma1 ' 
iincsok, vizi, gőz és motermallimasok, paprik®" 
/malmosok, olaj sajtol ók, inózekbáboaok, nih' 
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