
Hétfőn este hirdették kl a vaiórnapl 
kamarai választás eredményét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap megtartották az iparosok a harmadik 
kamarai tagválasztást Soha annyi önjelölt, 
kortes még nem indult választási küzdelembe, 
mint ezalkalommal és Szeged iparossága a 
harmadik menetben nagy tömegekben járult 
• s urnákhoz. Amig az első választáson 1300-an, 
a másodkon 1200-an éltek szavazati ioaukkal, 
addig 

vasárnap közel 1700-an adták 
le szavazatokat. 

A választást reggel 8 órakor nyitották meg 
dr. Biedl Samu és Ábrahám Ferenc válasz-
tási elnökök. Az ipartestület előtt az uccán 
valóságos sorfalat álltak a kortesek, akik lis-
táik helyességéről igyekeztek a szavazókat 
meggyőzni. 

'A legkülönbözőbb listák kerültek forga-
lomba. 

'A hivatalos és az ellenzéki listán kí-
vül még tizféle listát osztogattak. 

Voltak listák, amelyek' között csak árnyalati 
különbségek vultak, Így a független ellenzéki 
iparosoknak volt egy olyan listája, amely csak 
annyiban különbözött a másiktól, hogy azon 
Wimmer Fülöp neve is szerepelt 

Délelőtt a szavazóhelyiségekben mérsékelt 
flénkség mellett folyt a szavazás. Délután 
azonban megindult a tömegek felvonulása és 
sáróráig több mint ezren szavaztak le. A 
hatóságot dr. Hammer Fidél és dr. IHölh 
Dezső aljegyzők képviselték, a kereskedelmi 
és Iparkamarától dr. Cserzy Mihály titkár és 
Pleskó An<L-<s fogalmazó voltak Jelen. 

Dr. Biedl Samu este 7 órakor kitűzte a zár-
órát, 8 órakor lezárták a szavazást, majd 
megkezdték a szavazatok összeszámlálását 
Megállapították, hogy 1684-en szavaztak l e 
Ebből a hivatalos lista kapott 445 szavazatot, 
a független ellenzéki Iparos lista lOS-öt, a 
másik fűgbetlcn ellenzéki lista 19b-et, az Ipa' 
roskórők listáfa 80i-öt a gyáriparosmentes 
lista 102 szavazatot, a többi 200 szavazat hét 
különböző lista között oszlott meg. 

Vasárnap éjjel félkettóig tartott az ipartes-

tületben a szavazatok átvizsgálása, ekkor dr. 
Biedl Samu elnök a munkát félbeszakította. 
Ládákba helyezték az iratokat, lepecsételték 
es az ipartestületből a városháza tanácstermé-
be szállították. 

Hétfőn délután 4 órakor folytatták a sza-
vazatok átvizsgálását 

Este félkilenc órakor hirdette H drv Biedl 
Samu választási elnök a választás eredményét 

Eszerint a kereskedelmi és loarkamara ipari 
osztályának 

rendes tagjai lettek: 
Píck Jenő 
Ábrahám Imre 
Kórmendy Mátyás 
Takács Béla 
Dobóczky József 
Wimmer Fülöp. 
Wolf Endre 
Ablaka György 
Back Bernát 
Horváth Ferenc 
Kertész József 
Vénig Gyula * 
Ábrahám Ferenc 
Sári István 
Sebestyén Pál 
Kiss Géza 

1258 szavazat 
1011 szavazat 
918 szavazat 
899 szavazat 
852 szavazat 
852 szavazat 
883 szavazat 
821 szavazat 
812 szavazat 
809 szavazat 
802 szavazat 
802 szavazat 
792 szavazat 
786 szavazat 
788 szavazat 
776 szavazat 

Páltagok lettek: 
Vitéz Csányi János 778 szavazat, Magyar 

Imre 772, Osznovits István 768, Vittkay Já-
nos 766, Juhász János 759, Schulter Vilmos 
756, Takács Ferenc 749, Dudás Sándor 744, 
Katona András 785, Újvári József 784, Cse-
rép Sándor 783, Schódly Gyula 729, Erdélyi 
András 721, Dacsó Arnold 720, Fekete Nán-
dor 718, Nagy Mátyás 718 szavazat 

Az eredmény a hivatalos Itsta többségét 
Jelenti, de szép eredményt ért él az ellenzék 
is. Az ellenzékből Ábrahám Imre és Do-
bóczky József kerültek be a kamarába. A 
póttagok közül ellenzékiek Osznovits István, 
Dudás Sándor, Kalona András, Ufvárl József, 
Cserép Sándor, Schódly Gyula és Fekete 
Nándor. 

4 belügyminiszter törölte a költségvetésből 
a szivattyúzás! adót 

Megérkezett a költségvetés Jóváhagyása — A hitfelekezetek megkapják a városi segélyt 
(A Dé< maggá ror*zág munkatársától.) Közel más-

fél hónapi ex-lex után végre hétfőn megérkezett 
Szegedre a város idei költségvetésének belügymi-
niszteri jóváhagyása. Igy tehát m<töl kezdve "jog-
erős költségvetés alapján intézheti; a város ügyeit. 
Abból természetesen, hogy másfél hónapig jóvá-
hagyott költségvetés nélkül kormányozták Szegedet, 
semmiféle ba j sem származott mert a kormány kü-
lön rendelettel gondoskodott arról, hogy addig is, 
amig a költségvetés jóváhagyása nem érkezik meg, 
a mul(év| költségvetés alapján szedhesse a hatóság 
a bevételeket és utalhassa ki a kiadásokat. 

A költségvetési jóváhagyás k k i r ö iratában a bel-
ügyminiszter a város figyelmébe ajánlja, hogy igye-
kezzék az 'gen terhes jüggőkölcsönüktől megsza. 
'adülni, mi.ei ezek a rövidlejáratú kölcsönök a 
mai hitéi Viszonyok miatt hosszúlejáratú törleszté-
ses kölcsönökké nem igen alakithatók át. A függö-
kölcsönök visszafizetésére viszont csak akkor lehet 
mód, — a miniszter szerint — ha a város elad va-
lamennyit ingatlan vagyonából. 

A belügyminiszter ezután felsorolja azokat a 
költségvetési tételeket, amelyeknek megváltoztatá-
sát, törlései, csökkentését vagy emelését találta 
s hatos bizottság javaslata alapján, vagy saját 
belátása szerint szükségesnek. 

A város nyomtatvány és lőszerszükségletének 
beszerzésére előirt 49.000 pengő tételből 9000 pen-
gőt törölt a miniszter, az áltamrcndörségi hozzá-
Járulás elmén előirányzott 140.000 pengőt 2S0.0M 
pengőre emelte jót. A közgyűlés, mint emlekcr.e-
tes, azért vett föl orré a célra csak l tO.OOO pengőt, 
mert elhatározta, hogy fellratilag kfri a kormány-
tól a méttOnytalan hozzájárulás elengedéséi, vagy 

leszállítását. A miniszter azonban ragaszkodik ah-
hoz, hogy a városok továbbra is fizessék ezeket 
a borribüi* összegeket, ezért álljtotta be a költ-
ségvetésbe most a tcljts 280.000 pengőt 

A gazdasági iskolák fenntartására fölvett ös»-
szegbőt 3300 pengőt törölt a miniszter, a városi 
szinházrá szánt összegből pedig törölte azt a tizen-
hatezer pengőt amelyet a város rendszeres ope-
raelőadások tartása esetén adott volna a rendes 
szubvención felül az igazgatónak. A sétányok és a 
faültetvények fenntartására szánt 40.000 pengős 
tételt 30.000 pengőre csökkentette, a köztisztasági 
hivatal városi hozzájárulását 9000 pengővel szállí-
totta le, ellenben a hatos bizottság javaslatával 
szemben visszaállította a költségvetésbe a hitfele-
kezetek segélyezésére eredetileg fölvett UJiOO pen. 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Kedd, azerda február hó 9. és 10-én 

Páris angyala 
(Nanon, az ucca lánya) 
Regényes fiimJAték III. Napoleon kicsa-
pongó párisi korszakából. Idó: 1868 
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gót telfes Összegében. A balos bizottság ugyanis 
a hitfele kezeli segélyek tételét töröltetni kívánta 
teljesen a költségvetésből. 

Emelte a miniszter a városi kinalévőségek k i 
sedelml kamatjövedelmét 10.000 pengővel, törölte 
ellenben a fertőtlenítő intézet 8Í00 pengős állant 
segélyét és a járványok elleni védekezés 6750 pen-
gős államsegélyét is. A fertőtlenítő intézet feontan-
tása és a járványok elleni védekezés minden költ-
sége ebben az évben tehát a város kizárólagos 
terhe lesz. 

Talán a legérdekesebb része a miniszter leira-
tának az, amely szerint a város nem veheti lói a 
költségvetésbe az úgynevezett eztvaliyu-adóból várt 
tövedelmet. A szivattytt-adórói készített szabály-
rendeletet ugyanis a kormányhatóság még nem 
hagyta jóvá, jóváhagyás nélkül ez az adó nem 
hajtható be és igy a miniszter ennek az adójö-
vedelemnek a költségvetésbe való fölvételét trred. 
tisnak minősítette. A jelentős adótétel törlése kö-
vetkeztében előálló hiány fedezésére a miniszter 
azt ajánlja , bogy a város ebben az évben a vá> 
rosl erdők háromévi fatermését termelje *» a már 
korábban elhatározott kétévi termés helyet t 

Emelte a belügyminiszter 1000 pengővel a vá-
rosi gőzfürdő jövedelmét és a várost zálogház 
költségvetésével kapcsolatban megállapította, hogy 
ez az üzem (gen nagy személyzeitet dolgozik. 
Ajánlja a személyzeti létszám ceökkentéeét ée az 
indokolatlanul magas (18 százalék) zálogkölcsön-
kamat leszállítását. Jelentést kér a miniszter a 
város hatóságától a r ra vonatkozólag, hogy a köz-
tisztasági üzem költségvetésében miért nem vet-
tek fel leírásra semmit sem. 

Közli végül a belügyminiszter a város hatósá-
gával, hogy a költségvetés ellen benyújtott fel-
lebbezéseket elutasította. 

A miniszteri jóváhagyás szerint a város szük-
séglete ebben az évben 9,16vl9fl pengő, rendes 
bevétele 7,758.475 pengő, a mutatkozó 1,108.521 
pengős hiány fedezete a 70 százaiékos községi 
pótadó és a 6 százalékos kereseti adó tesz. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a Jóvá-
hagyó leirattal kapcsolatban a következőket mon-
dotta: 

— Eltekintve az egyes tételek megváltoztatásá-
ról, a miniszter általánosságban és lényegében jó-
váhagyta a költségvetést. A függökölcsönök ki-
fizetését ajánl ja a miniszter. Tanácsát mi is sze-
retnénk megfogadni, de az ajánlott módon e r rő j 
szó sem lehet. A város nem adhatja e( az ingat-
lanait. fin, a magam részérői legalább is meg-
győződéses ellensége vagyok ennek a gondolat-
nak. Legfeljebb csak arról lehet sző, hogy az 
örókbérletü földeket és a telepek házhelyeit ad-
juk el, meg azokat a kisebb földdarabokat, ame-
lyek nem függenek össze a város birtoktömegé-
vel. Igaz, hogy m a nincs konjunktúrája a föld-
nek, de kétségtelen, hogy idővel ismét vagyQn. 
érték l«sz és igy a város jövője kívánja, hogy 
tartsuk meg ezt a vagyont a lehetőség szerint 
csorbítatlanul. Ezt kívánják a pénzügyi és a szQ 
qál is szempontok egyaránt 


