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Előfizetési árak:
Egy hónapra 1 kor., egész évre 12 kot. 

A vasárnapi szám egész évre 4 kor.
4 oldalas szám 10 tlll., 8 oldalas 20 fitt.

Független keresztény Politikai Lap.

» Ö S S Z E T A R T Á S «

S s e r k e u t d i é g  s Qyór, Káptalandomb 
17*lk  az., hova a lap szellemi ré
szét Illető közlemények intézendők.
Előfízetési'’dijak‘és hirdetések pedig a 

k ia d ó h iv a ta lb a n  i Qyór, Káptalan- 
domb 18- lk  az. alatt vétetnek át.

* * * * * * * *

&z uj yére$i l^épuijelé^.
A t e g n a p i  v á l a s z t á s .

A szokottnál is nagyobb izgalommal folyt fel a dolgot, mintha mi a kereskedő- és iparos
ié tegnap városunk képviselőinek megválasz
tása. Egyik-niásik jelölt érdekében a kortes
kedés szinte túl ment az illendőség határán és 
megtörtént, hogy a kortesek megállítottak az 
utcán intelligens úriembereket, kik a kortese
ket nem is ismerték, kezükbe adtak szavazó
lapokat s megkérték őket, hogy szavazzanak — 
Friedmann Oszkárra.

A pártok irodái, karszalagos rendezők, ro
bogó kocsik nagy élénkséget adtak a városnak, 
a nagy plakátok és néhány_zászló szinte or
szággyűlési képviselőválasztásra emlékeztettek.

A választás elmúltával meg kell állapíta
nunk, hogy kellő szervezkedés híján a polgár
ság akarata nem érvényesült teljes mértékben. 
Különös tendenciát egyik párt sem vitt a vá
lasztásba, csak a Friedmann-féle szavazó-lapok
nál tűnt fel kínosan, hogy leadóik a rajtuk 
levő neveket mind törölték, csak Friedmann és 
Szántó Fiilöp .neveit hagyták meg s ez az izrae
lita tüntetés bántólag hatott azok körében, kik 
a választásnál minden felekezeti téndenciárkáT 
rülni akartak. Ez a törlési trükk azt eredmé
nyezte, hogy a belvárosi jelöltek közül egyik 
sem kapta meg a leadott összes szavazatokat.

Nagy meglepetést kelt az újvárosi válasz
tás eredménye. Hogy Szekeres Mihály ref. lel
kész bejutott a képviselők közé, teljes mérték
ben helyeseljük. Az egyes felekezetek papjai
nak ott a helyük a törvényhatóságban. De kí
nosan hat Fügi Rezső és Szabó Károly kir. 
tanácsos kibukása s az a körülmény, hogy 
Ménes Ignác, ki 24 éve lelkes tagja a törvény- 
hatóságnak, utolsó helyen jutott be.

Ferenc-Ferdinándvárosban hiába volt a 
magántisztviselők erőlködése, Chalupka Károly 
megbukott.

'Nádorváros nem hozott semmi meglepe
tést, úgyszintén Sziget-Révfalu sem. Mindkét 
helyen bekerültek a régi képviselők, Sziget
ben Nagy Sándor helyett, ki a mandátumot 
nem vállalta, Lefkovics jutott be 197 szavazat
tal. Újlaki Géza igazgató mindpsszeTiáron: sza
vazattal bukott meg.

Egyik laptársunk a választásról irt vasár
napi cikkünket nem értette meg s úgy tünteti

osztályt nem tartanánk ¡eleg intelligensnek. Lap
társunk téved, mert mi azt hangsúlyoztuk s 
most is azt állítjuk, hogy intelligenciánk több 
kiváló tagja rendszeresen mellőztetik a jelö
léseknél.

Katholikus jelszóval a választásoknál senki 
nem dolgozott. Objektivitásunkat megőriztük 
minden vonalon, s hogy ugyanezt mások ré
széről nem tapasztaltuk, az szomorú jele annak 
az aggresszivitásnak, mely jellemzi azokat, kik 
ethikai obligókat és tekinteteket nem ismernek. 
Pedig gondolniok kellene arra, hogy az ilyen 
eljárás erős reakciót szülhet, amit bizonyosan 
ők ítélnek el legerősebben.

A választások eredménye a következő:

Belváros.
A Ferenc József városrész választását Gerő 

Mihály elnök vezette, jegyző Harmat Béla, 
személyazonossági tanú Schmikli Lajos, bizal
mifér f jak.: dr. _Barcza Dezső._Hot'fmann Károly, 
Dragonits József, Benedek Vilmos, Kürschner 
Ármin voltak.

A kerület 673 választója közül leszava
zott 468. Legtöbb szavazatot kapott sorrend 
szeinit megválasztattak városi képviselőkul:

Ktageazéni Szabó István 376
A lexy Géza 366
Dr. Giesswein Sándor 327
Dr. Mohi Antal 317
Szántó Fttlöp 310
Fábián Sándor 297
Dr. Friedmann Oszkár' 279
Németh József -  267
Folkner Károly 255

FerenoFerdinándváros.
A Ferenc-Ferdinánd városrész választását 

Perl József elnök vezette, jegyző RollerJenő, 
személyazonossági tanú Radványi Imre, bizal
miférfiak : Pintér Lajos, Grázl Sándor, Kovács 
Dániel, Fehér Samu és Morvay István voltak.

A kerület 819 választója küzül leszava
zott 525.

■ Megválasztattak városi képviselőkül:

Maca Jánoa 423
Dr. Kallóa Henrik 400
W ottttz Guaztáv 393
Latea Jakab 390
Láazló liléé 381
Lenner Emil 374
Matavovazky Béla 344
Szendrőt Mór 340
Dr. Dezaő Pál 290

Nódorvároa.
Nádorváros és Szabadhegy választói a ná

dorvárosi elemi iskolában szavaztak. A szava
zatszedő küldöttség elnöke Spath Gyula, jegy
zője iíj. Spüth Gyula volt. Bizalmiférfiak vol
tak : Fekete Ernő, Wunder Károly, Faragó 
Emil, Sarkadi József, Hollós István, Bölösics 
Márton. Személyazonossági tanú Fábián Ödön 
voltak.

A kerület 823 választója közül leszava
zott 489.

Megválasztattak városi képviselőkül:
MUller Imre 350
Huber Dániel 325
Káldy Mihály 321
F ekete Gyula 3 21
Káldy Lajoa 307
Mauthner Vilmoa 301
Schadl Józaef 243

Ujvároa.
Újvárosban a szavazatszedő küldöttség el-

nőké Tauber Károly, jegyzője Rácz Zoltán,
bizalmiférfiai pedig Holubecz Ferenc, Sokorai 
Sándor és Jámbor Dezső voltak. Személyazo
nossági tanú Bagács Ferenc volt.

A kerület 606 választója közül leszava-
zott 389. •*

Megválasztattak városi képviselőkül:
Szekerea Mihály 280
Gaál Jánoa 233
Láazló Ferenc 231
Cziegler Jánoa 216
Lóránt Samu 214
Legény Béla dr. 186
Menca Ignác 169

Győraziget.
Győrszigetben a rendőrőrsön szavaztak Szi

get és Révfalu választói. A szavazatszedö kül
döttség elnöke Ott Tivadar, jegyzője Amtnwti 
István volt. Bizalmiférfiak voltak: Shnonyi Ká
roly, Pollák Károly, Effinger Károly, Waeha 
János, Masek István, Szenreti Béla, Nagy Sán-
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a nagy karácsonyi vásár
FáLb iáLT i S á in d o r ó s  T á r s a  cégxxél.


