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nyolcvanezer .koronával terhelné meg a vá-
ros kasszáját, ekkora összegre m g ugyanis 
485 városi szolga évi fizetésének 25 száza-
léka. 

Dobay Gyula dr. felszólalásában a taná-
csi javaslat elutasítását kéri és indítványoz-
za, hogy a közgyűlés a városi szoligák föileb-
bezésének adjon helyt annyiban, hogy a ré-
gi rendszer alapján tiz százalék drágasági 
pótlékot szavazzon meg nemcsak nékik, ha-
nem a rendőröknek is. A költségeket peidiig 
fedezzék ,a rendkívüli alapból. 

Wimmer Fülöp szerint nem lehet, megta-
gadni a város alkalmazottaitól azokat a ked-
vezményeket, amiket már az előző években 
kaptak. Hozzájárul Dobay dr. indítványá-
hoz. A közgyűlés Dobay dr. indítványát 
olyan érteleimben fogadta el, hogy a tiz szá-
zalék drágasági pótlékot addig, airnig a mi-
niszter döntése a szolgák fizetésrendezése 
ügyében le nem érkezik, előlegként utalja ki. 

A rendező pályaudvar vontató telepe ré-
szére a magyar államvasutak igazgatósága 
tudvalevőleg megfelelő niágyságtu terület tá-
engedését kérte a várostól. A tanács beter-
jeszti a mérnökség javaslatát, mely megálla-
pítja, hogy mekkora területet engedhet át a 
város a vontató telep céljaira. A közgyűlés a 
mérnökség javaslatát tudomásul vette. 

A szegedi kereskedelmi ifjak egyesülete 
200 koronát kér a közgyűléstől évi segély cí-
mén. A tanács a kéretem elutasítását java-
solja. A közgyűlés szavazás ut ján dönt és a. 
kérelmet elutasítja. 

(Kegy dijak.) 
özvegy Kőrössy Ferencné 400 korona 

kegydijat kér. A tanács a kérelem elutasítá-
sát javasolja, Firbás Nándor a kegydij meg-
adását indítványozza s a közgyűlés igy hatá-
roz. Ben de Antal nyugalmazott rendőrhiztos 
azt kéri beadványában a közgyűléstől, hogy 
a nyugdiját ötszáz koronával emeljék föl. A 
tanács ,a kórelem elutasítását javasolja. 

Bokor Adolf azt indítványozza, hogy a 
közgyűlés az összes kegyd ij -kérvényeket utal 
ja vissza a tanácshoz és bízza meg azzal, 
hogy egy javaslat keretében az összes nyug-
díjasok kielégitéséről megfelelő módon és 
végleg gondoskodjék. Somlyódi István d!r. 
ellenzi az indítványt. Taschler Endre megem-
líti, hogy a nyugdiijszatólyzat úgyis az ok-
tóberi .közgyűlés napirendjén viatoi. Balogh 
Károly felszólalása után a közgyűlés Bende 
kérelmét elutasítja. 

özvegy Reizner Jánosné négyszáz koro-
na kegyd,íjat kór 960 korona özvegyi ellátá-
sán kiviül. A tanács a kérelem elutasítását 
javaLSolja. Somlyódi István dr. a kérelem tel-
jesítését ajánlja. A közgyűlés a. tanács ja-
vaslatát fogadta el. 

Kegydiiljiat kérnek miég: özvegy Fodor 
Károlyné 600 koronát, a közgyűlés elutasít-
ja, özvegy Szakáll Lajosné 400 koronát, a 
közgyűlés elutasítja, özvegy Borbola Mihály-
né 400 koronát, elutasítják, özvegy Adler Jó-
zsefné 250 koronát, elutasítják, özvegy Ko-
vács Józsefné 400 koronát, elutasítják, öz-
vegy Kovács Istvánná négyszázhatvan koro-
nát, megszavazták, özvegy Lantos Mátyásné 
négyszáz koronát, megszavazták. Komlósi 
Sándor hivatalszolgát ós Csáki István rendőr 
őrsparanesnokot saját kérelmükre a közgyű-
lés véglegesen nyugdíjazta. 

(A pót tárgyak.) 
Elnök bejelenti1 ezután, hogy az októberi 

rendes közgyűlés programjába a tanács pót-
fa rgy akként beleillesztette az 1914 .évi költ-
ségelőirányzat általános és részletes tárgya-
lását, az u'j nyugdijszabályzatot, az 1914— 
1916. évi városrendezési programot és vé-
gül a város körüli szérűskertek bérbeadásá-
ról szóló tanácsi előterjesztést. Miután a köz-

gyűlés ezt tudomásul vette, elnök az ülést 
fél hét órakor berekesztette és a folytatását 
pénteken délután négy órára halasztotta. 
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A k é p v i s e l ő h á z ü l é s e . 
(Az ellenzék a t. Házban. — Délelőtt tíztől 
délután négyig. — A margitszigeti játék-

bank ügye.) 
(Saját tudósítónktól.) A képviselőház 

mai ülése, mely tiz órakor kezdődött, kö-
zel délután négy órakor ért véget és az 
ellenzék az ülés egész folyama alatt a ta-
nácskozó) teremben jelen volt. Ez a tény 
nyilvánvaló változást jelent az ellenzék 
taktikájában és a taktikának ez a változá-
sa a mai napnak kimagasló politikai ese-
ménye. 

Ugy látszik, az ellenzék is belátta, 
hogy ellenőrző kötelességének, melyet a 
választóival szemben vállalt, semmiképen 
sem felel meg, ha .magát a képviselőház 
üléseitől távol tar t ja és hogy passzivitását 
még saját választói is helytelenítik. 

Az ülés túlnyomó részében egyébként 
a margitszigeti játékbank ügyét tárgyal-
ták, ami ismét annak bizonysága, hogy az 
ellenzéknek módjában volt ezt a kérdést 
teljes részletességgel pertraktálni. A vitá-
ban uj momentum alig .merült fel, ellenben 
újból és minden kétséget kizárólag bebizo-
nyult az, hogy Tisza Istvánra az egész 
dolog ódiumából semmit rákenni nem le-
het. Bebizonyult az is, hogy a munkapárt 
soraiban a margitszigeti játékbank társa-
ságnak kijárója nincs, mert Mándi Samu 
képviselő a vita során . indíttatva érezte 
magát annak kijelentésére, hogy ellen-
szolgáltatásért a játékbank ügyében a köz-
benjárást vállalta. 

Andrássy Gyula beszédében megem-
lékezett arról a precedensről, hogy 1903-
ban, amikor az ellenzéki képviselők kez-
deményezésére ülést hivtak egybe, az 
egész ülést az egybehiyás indokául elő-
zékenységben odáig ment, hogy válaszá-
ban kijelentette, hogy ezt a precedenst ed-
dig nem ismerte. Utána is fog nézni és a 
jelenlegi eset is aszerint lesz azután elité-
lendő. Ez a kijelentés ,nagy megnyugvást 
keltett az ellenzéken. 

Politikai körökben általában a mai 
ülés után az a benyomás, hogy a normális 
parlamenti helyzet helyreállításához talán 
valamivel közelebb jutottunk. 

A mai ülésről ez a tudósítás szól: 

AZ ELLENZÉKI TAKTIKA. 
(Botrányok nélkül?) 

A parlamentben ma reggel rég nem ta-
pasztalt élénkség és mozgalom uralkodott. 
A mozgalmat az idézte elő, hogy az ellen-
z'éik bevonult a Házba. Tegnap este történt a 
bevonulásra nézve végleges megállapodás az 
ellenzéki pártok között s téves volt a reggeli 
lapokban' megjelent az a híradás, hogy ma 
reggél .az egyesült függetlenségi párt kör-
helyiségében az ellenzéki pártok közös érte-
kezletet tartanak, amelyen a Házba való be-
menetelről határoznak. 

A tegnapi előzetes tanácskozásokon nem 
csupán a mai bemenetelt határozták él, ha-
nem kimerítő akciótervezet készült az egész 
parlamenti kampányra. A tervezetet szigo-
rúan titkolják, de ,hir szerint arra irányul, 
hogy a kormányt bdtrány nélkül való állan-
dó parlamenti és közéleti harcban megbuk-
tassák. 

A mai ülésre nézve elhatározták, hogy a 
napirend megállapitásánál fognak az ellen-
zék tagjai felszólalni. Minthogy .a napirend 
megállapításához a házszabályok értelmé-
ben csak négy képviselő szólalhat föl', az 
ellenzéki pártok résziéről Károlyi Mihály 
grófot, Andrássy Gyula grófot, Rakovszky 
Istvánt és Vázsonyi Vilmost bízták meg a 
felszólalással. Az ellenzéki pártok valószí-
nűnek tartják, hogy a nemzeti munkapárt 
részéről is felszólalnak ketten, amely esetben 
az ellenzék részéről1 is csak két képviselő fog 
felszólalni, vaFószinüteg Károlyi Mihály gróf 
és Andrássy Gyula gróf. 

A tanácskozás folyamán Polónyi Géza 
két indítványt tett, nevezetesen, hogy az el-
lenzék az uj házszabályokat ne respektálja, 
másodszor pedig, hogy amennyiben Tisza 
István gróf miniszterelnök fölszólal, az el-
lenzék nyugodtan hallgassa meg beszédét. 
Az indítványokat elfogadták. 

(Bevonul az ellenzék.) 
Háromnegyed tiz volt, mikor az ellen-

zéki képviselők bevonultak a Házba. András-
sy Gyula 'gróf Gál Sándor, Kállai Ubul, Pal-
lavicini György őrgróf, Bottlik István, Bol-
gár Ferenc és mások társaságában érkezett 
meg. Megérkezése után hosszabb tanácsko-
zásra vonult vissza Désy Zoltánnal és Vd-
zsonyi Vilmossal. 

Ebben az időtájban a munkapártiak kö-
zül még nem valami sokan voltak jelen. De 
csakhamar megnövekedett az ő számuk is. 
Tiz óra tájban már csaknem teljes számban 
volt együtt a munkapárt. 

Andrássy Gyula gróf ezután egy darabig 
megelégedett azzal, hogy ie és fel járkált a 
folyosóin és jobbra-balra kijelentette hívei-
nek: 

— Meg vagyok elégedve, teljes szám-
ban vagyunk it]t. 

Negyed tizenegykor aztán ismét tanács-
kozásra vonult vissza, ezúttal Károlyi Mi-
hály gróffal és Kossuth Ferenccel. Negyed 
tizenegy órakor a Házban már ötvennégy 
függetlenségi, tizenöt alkotmánypárti és tiz 
néppárti képviselő volt jelen. 

Nem kevésbé mozgalmas volt az élet a 
jobboldali folyosón. Tisza István gróf már 
tiz óra előtt megérkezett. Hívei között sétált, 
a legnagyobb nyugalommal beszélget, mind-
untalan változtatja társaságát és nyugodtsá-
ga n nyoma .sincs az izgalomnak. Ugy látszik, 
a munkapártot nem is érinti az a nagy új-
ság, hogy az ellenzék bejött a parlamentbe. 

(Az elnöki irodában.) 
Közvetettemül az ülés megkezdése előtt 

az elnöki irodában tanácskozás volt. amelyen 
Beöthy Pálon, a képviselőház elnökén kívül 
résztvettek Tisza István gróif miniszterelnök, 
Hazai Samu báró honvédéimi miniszter, 
Harkányi János báró kereskedelmi minisz-
ter és Teleszky János dr. pénzügyminiszter, 
valamint Szász Károly, a képviselőház al-
elnöke. 
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