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párt a tanács javaslatával szemben, amely 
tudvalevőleg a februári tisztújítás alkalmá-
val kívánja a második polgármesteri állás 
szervezését, azt ajánlja maid a közgyűlés-
nek, bogy: mondja ki, szervezni kívánja a 
második polgármesteri állást már moéi, de 
az állást csak a tisztújítás, alkalmával tölt-
sék be. 

Még egy fontos ügyben tesz indítványt 
a közgyűlésen a ipárt valamelyik tagja. A ta-
nácsi előterjesztések között van egy. amely 
a két megüresedett tanyai orvosi állás be-
töltésére vonatkozik. .Kétszer hirdettek már 

Pályázatot, de nem akadt egyetlen pályázó 
sem. A baj orvoslását a jelenre ugy 
kívánja a városi párt. hogv 1200 koronával 
emeljék föl a tanyai orvos fizetését szem-
ben a tanácsnak azzal az előterjesztésével, 
amely 600 korona személyi pótlékkal re-
méli, hogy a tanyára két orvost sikerül fog-
ni. A jövőre nézve pedig olyan .módon ajánl-
ja a város ennek a kérdésinek a megoldását, 
hegy tanulmányi ösztöndijakból, mint a ka-
tonaságnál, neveljen magának orvos-generá-
ciót. Egyéb ügyekre vonatkozólag a városi 
párt a tanács javaslatát pártolja. 

Delegációs ölés -
három percig. 

— Nem volt határozatképes. — 

(Saját tudósitónktól.) A bécsi magyar 
minisztérium házának orrnáh lengő lobogó 
mutatja, hogy ma iiiése lesz a delegáció-' 
nak. Élénkség és mozgalom van a Házban 
is, a palotaőrök a helyükön vannak, a Ház 
terembiztosai és szolgái szintén teljesitik 
tisztüket: várják és fogadják az érkezőket. 
De delegátus igen kevés mutatkozik. A mun-
kapártiak közül csaik azok vannak iít, akik 
valamilyen tisztet viselnek, egyébként a 
delegációnak egyetlenegy munkapárti tagja 
sincsen jelen. Az ellenzéki delegátusok azon-
ban valamennyien megjöttek. 

A bankgassei Magyar Ház előtt igen 
sok a rendőr. Kire jár ugyanis, hogy a bé-
csi szociálisták tüntetést akarnak rendezni. 
Buchinger Manó, a magyar szociálista-vezér 
Bécsben tartózkodik. 

Az ellenzéki delegátusok ma reggel ta-
nácskozást folytattak a Sadher-szállóban, 
Megtudtuk, hogy Láng Lajos báró, a dele-
gáció elnöke, ülés előtt tárgyalást folytatott 
Andrássy Gyula gróffal. Láng báró azt az in-
dítványt tette az ellenzéknek, 'hogy mivel a 
delegációs ülés ma előreláthatóan hdtdrozat-
képtelen lesz, ő a maga részéről szívesen 
hozzájárul a'hoz, hogy a delegáció csak hét-
főn tartson plenáris ülést, amelyen aztán az 
ellenzéki delegátusok előadhatják kérelmei-
ket. Andrássy azonban ezt az előterjesztést 
nem fogadta el. 

Érdemleges tanácskozás azonban még 
sem következett. Az ülés elején, amikor a 
mult ülés jegyzőkönyvét 'hitelesítették volna 
és ebez az ülés határozatára lett volna szük-
ség, Láng konstatálta az -ülés határozatkép-
telenségét és az ülést bezárta. 

A mai ülés lefolyásáról ez a tudósítás 
szól: 

Láng Lajos báró elnök Verner Gyula és 
Teleki Sándor gróf delegációi jegyzők kisé-
reíében pontban tizenegy órakor jelent meg 
az ülésteremben. A terem jobbsarkában 
együtt ült az ellenzéki delegátusok csoport-
ja. a másik oldalon a munkapartot csak Zi-
chy Ágost gróf alelnök és Telegdi József 
háznagy képviselte. Rajtuk kivé! négy gyors-
író volt a teremben, más senki. A karzaton 
egymás hegyén-hátán zsúfolt arisztokrata 
közönség és ujságirók. 

Láng azzal a bejelentéssel kezdte meg 
az ülést, hogy mivel a plenáris ülés össze-

hívását kérték, ö összehívta és megállapítja, 
ihogy az ügyrend értelmében a tárgy a mult 
ülés jegyzőkönyvének fölolvasása. 

Ekkor hárman álltaik föl egyszerre: An-
drássy Gyula gróf, Hadik János gróf és Te-
legáy József. Andrássy és Hadik az ügy-
rendhez kértek .szót, Telegdy pedig így 
szólt: 

— Nem vagyunk határozatképes szám-
ban. — 

Ekkor az elnök a kezével intett, hogy 
szólni akar. Andrássy és Hadik leültek. 
Láng pedig ezt mondotta: 

— Fölvetették a 'határozatképesség kér-
dését. Az ügyrend és a törvény érteimében 
kénytelen- vagyok ezt figyelembe vermi s 
minthogy konstatálható, hogy az ülés hatá-
rozatképtelen, ennélfogva az ülést berekesz-
tem. 

Ezzel fölemelkedett és a két jegyző kí-
séretében eltávozott a teremből. Az ellenzéki-
delegátusok egymásra néztek és nem tudtak 
mit szólni. Csak Lovászy Márton kiáltotta, 
rmkor az ellenzék egyedül maradt a terem-
ben: 

— A többség obstruál! 
Az egész ülés nem tartott tovább három 

percnél. Áz ellenzéki delegátusok holnapra is 
össze akarnak hivní hasonló plenáris ülést. 

Kitartás a többségi táborban. Figyel-
met kelt Tisza István beszéde, melyben az 
aradi, debreceni és| szatmárnémeti polgár-
ságnak díszpolgárrá történt megválasztását 
megköszönte. A miniszterelnök fölhasználta 
ezt az alkalmat, hogy figyelemreméltó néze-
teit kifejtse arról a nagy harcról, amely a 
többség és az ellenzék között még mindig 
folyik. A miniszterelnök ugy tartja, hogy az 
eddigi csatákat a többség megnyerte, de to-
vább is kitartásra van szükség, hogy a har-
cot győzelmesen be is fejezze. Akik a küz-
delmet közelebbről figyelték, tisztában van-
nak vele, hogy ez a kitartás a többségi tá-
borban meg is van és hogy a munkapárt 
teljes szolidaritásban sorakozik vezére köré, 
aki ezt a nagy harcot annyi előrelátással és 
erővel irányítja. Az ellenzéki delegátusoknak 
szemmel láthatólag -nincs Ínyére, hogy a 
mai teljesen felesleges ülésben nekik a több-
ségi delegátusok nem asszisztáltak. Az ülés 
után Bécsben kommünikét adtak ki, — a 
melyben panaszkodnak, hogy a többség őket 
magukra hagyta, sőt azt is zokon vették, 
riogy a közös miniszterek is távolmaradtaik, 
— holott nyilvánvaló, hogy az ellenzék ebben 
az ülésben, a parlamenti őrség szerepét akar-
ta megvitatni, amii .Magyarország belügye 
lévén, a közös minisztérium tagjainak iga-
zán inem volt mit keresniök az ülésen. 

Nem mond le Ferdinánd! 
(Oroszbarát manőverek a bolgár uralkodó 
ellen. — Francia lapok a monarchiát tá-
madják. — A héten Bulgáriában lesz Fer-

dinánd király.) 

(Saját tudósítónktól.) A bolgár válságról 
érkező híreket csak -maga Ferdinánd király 
cáfolhatja meg és csak ő vethet véget ener-
gikus elhatározással a bizonytalan sejté-
seknek. Ha ezt nem teszi, -minden cáfolat el-
lenére sem fog bizonyosság beállani éis a 
rosszakaratú elemeknek megmarad a lehető-
ség arra, hogy saját óhajtásukat a király 
akarata gyanánt tüntessék fö l 

A legcsodálatosabb mindenesetre az, 
hogy a francia -lapok az osztrák és magyar 
'monarchiára hárítják a felelősséget és azt 
mondják, hogy ha Ferdinánd király lemond, 
a felelősség ezért Ausztriát és Magyarorszá-
got is terheli. Az osztrák és magyar mo-
narchia Bulgáriáért nagy áldozatokat hozott 
és mindenki véleménye szerint még a meg-
engedett határokat is túllépte. 

Jellemző mindenesetre, hogy a király el-
határozása tekintetében' teljes a bizonytalan-
ság. Legfőbb ideje, hogy véget érjen ez a 
helyzet, amely bizonyára nagyon fájdalmas 
magának Ferdinánd királynak is. 

A belesd Südslavische Korrespondenz je-
lenti Szófiáiból1: A királyi palotában teljesen 
alaptalannak mondják a Ferdinánd király 
lemondásáról szóló hirt és kijelentik, hagy a 
király a napokban Sizófiába érkezik. A lemon-
dásról szóló külföldi hírek nem hagytak 
nyomot a közvéleményben', mert kételkednek 
a táviratok valódiságában' és 'az egész biresz-
tolést csupán az orosz-barát párt választási 
manőverének tartják, 

Ilyen ártebemlben ir a kormánypárti saj-
tó is és lapj Narodni Prava a hir terjesz-
tőjének egyenesen Danev dr.-t mondja. Em-
lítésre méltó,, bogy a szociáldemokrata sajtó 
is Ferdinánd király mellett és az orosz-barát 
párt ellen foglal állást. A középponti .szociál-
demokrata lap törvényszék elé kívánja állí-
tani Danevet és Gesovot, hogy párt jukat ösz-
sze lehessen törni. 

Szófiában magában teljes a nyugalom és 
a hatóságokhoz érkező jelentések is azt mond-
ják, hoigy a lakosság nyugodt és ezt a nyu-
godtságot a választási mozgalom sem zavarja 
meg. A kormánykörök bíznak benne, hogy a 
választáson győzni fognak, noha az orosz-
barát pártnak föltűnően sok pénz áll rendel-
kezésére, az agitáció céljára1. 

A kabinet xtekontstr,uikciójáról elterjedt bírt 
illetékes helyen he-lyte,lemnek mondják. 

Ferdinánd király, szárnysegéde, Sztoja-
nov ezredes, a -király lemondásáról szóló hí-
rekről tegnap a következőkép nyilatkozott: 

— Mindaz, amit az utóbbi napokban Fer-
dinánd király ő felségéről irtaik, alaptalan 
koholmány, ö felsége két héttel ezelőtt meg-
rendelt egy 'gőzöst, bogy Bulgáriába vissza-
térjen. Boris herceg trónörökös az exinogná-
di kastélyban van testvérével1. 

A berlini Presscentrale bécsi uldvari kö-
rökből, amelyek Ferdinánd bolgár királlyal 
érintkezésben vannak, jelenti, bogy Ferdi-
nánd király még e hét folyamán biztosan visz 
szatér Szófiába. A bolgár király elutazására 
már meg is tették az előkészületeket. 
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