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Husz órás zajongás 
az uj horvát országgyűlésen. 

(Saját tudósítónktól.) Az uj horvát par-
lament, a Visoki Szabore, az ebédidőt és 
apróbb szüneteket is beszámítva közel husz 
órás harccal köszöntötte — a békét és ve-
zette be az alkotmányos munkálkodást. A 
vá lasz táson nagyon összezsugorodott hor-
vát közjogi ellenzék, a Starcsevics-párt meg 
a Frank-párt minden lehető és lehetetlen esz-
közzel azon igyekezett, hogy az országgyű-
lés megalakulását és ezzel a hatalom keze-
lésének az unionista többség által való bir-
tokbavételét meghiúsítsa. 

A horvát többség inkább tanult energiát, 
mint türelmet a magyar képviselőháztól és 
nem várakozott a döntéssel. A kisebbség erő-
szakát össz-eroppantotta már az első ülés-
ben; nem áldozván neki többet; hí int egy 
éjszakai nyugodalmát. Hasztalan viharzott 
az obstrukció a száboréban síppal, dohbal, 
nádi hegedűvel, automobiltrombitával, a 
többség elvégezte a munkáját, a megalaku-
lást és vasárnapra virradó hajnali három 
órára diadalmasan megszállta a tanácskozás 
rendjét biztosító pozíciókat. Kezébe vette a 
vezetést. 

Az országgyűlésnek szombat este kez-
dődött ülése vasárnap hajnali három órakor 
a többség teljes győzelmével végződött. A 
többségnek következetes és erélyes eljárá-
sával sikerült a közjogi ellenzék ama kísér-
letét meghiúsítani, amellyel a kisebbség aka-
ratát igyekezett a Házra erőszakolni. A 
Starcsevics- és a Frank-pártiak a lármás je-
lenetekkel nem akadályozhatták meg az or-
szággyűlés megalakulását. 

Az egynegyed 1 után történt megszakí-
tás után háromnegyed 2 órakor nyitották 
meg ismét az ülést és Tuskán kore lnök kö-
zölte, hogy a Ház áttér az elnök és a jegy-
zők megválasztására. E kijelentés jelt adott 
a Frank- és Starcsevics-pártiaknak arra, 
hogy újra kezdjék obstrukciós zajongásukat. 
Az ellenzék automobiltülkökkel, tamburinok-
kal, cintányérokkal és réztálcákkal fülsike-
títő zajt csapott. 

A szavazás a nagy zajban- tovább folyt. 
Tuskán korelnök végül kihirdétte az ered-
ményt. amely szerint- Medakovics Bogdánt 
elnökké. Magdics P-erot első és Lukinics 
Edét második alelnökké választották meg. 
Mindhárman a koalíció tagjai. A koalíciós 
és a pártonkívüli unionisták együttesen sza-
vaztak a jelöltekre, ötvenhét szavazólapot 
adtak be. Az ellenzék nem szavazott. 

Tuskán korelnök köszönetet mondott ez-
után a többségnek, hogy támogatta néhéz 
föladata megoldásában. Majd átadta a he-
lyet Medakovics elnöknek, mire a többség 
zsivió Tuskán! zsivió Medakovics kiáltá-
sokban tör ki. Az ellenzék Mileusjucs kor-
elnököt részesitette ovációban, aki most (éj-
jel fél háromkor) végre fölállt székéből, a 
házszabályok egy példányát ledobta a föld-
re és elhagyta az elnöki emelvényt. 

A többség azt kiáltotta: 
— Abcug Mileusnics, most hála Isten-

nek, megszabadultunk tőle! 
A bizottságokat megválasztották. A sza-

vazásban csak a koalíció és a pártonkívüli 
unionisták vettek részt szolidárisán. Az el-
nök fölkérte a bizottságokat, hogy vasárnap 
délután négy órakor gyűljenek egybe a meg-
alakulásra. 

Az elnök -ezután bejelentette, 'hogy a 
házszabályoknak megfelelően haladéktala-
nul jelentést tesz a felségnek a Ház meg-

alakulásáról, majd Zagorác képviselőnek 
megadta a szólás jogát. 

Zagorác a Starcsevics-párt nevében til-
takozott ama mód ellen, amelyen megala-
kították a Házat és kijelentette, hogy a 
többség erőszakkal vitte keresztül akara-
tát. 

Medakovics elnök állást foglalt Zagorác 
ez állításával szemben és kifejtette, ihogy az 
elnökség és a bizottságok megválasztása 
teljesen kifogástalan módon folyt le. Ha a 
külső körülmények nem voltak normálisak, 

énnek okát csak az ellenzék magatartásá-
ban kell keresni. Utalt arra, ihogy iMilues-ni-cs 
kimondta, hogy az ülést délután hat órára 
hivja egybe és ezt a kijelentését utólag visz-
szavonta. 

Az elnök végül bejelentette, hogy a kö-
vetkező javaslatok érkeztek a Ház -elé: A ju-
niusig való indemnitás, a Magyarországgal 
való pénzügyi kiegyezés másfélévi meghosz-
szabbitása és a költségvetési év meghosszab-
bitása. 

A decemberi közgyűlés 
első napja. 

— Ferenczy Bélát árvaszéki ülnökké, 
Bárdoss Bélát aljegyzővé választották. — 

(Saját tudósítónktól.) Az év utolsó köz-
gyűlésére csaknem teljes számban vonultak 
föl a városatyák. Zsúfolt ház asszisztált az 
ügyek tárgyalásánál, a karzatokat és a pá-
holyt is szorongásig megtöltötték az érdek-
lődők. A hangulat mindvégig élénk, sőt a 
választásoknál izgalmas volt. 'Nagyobb vita 
Pillich Kálmán indítványa körül keletkezett, 
minthogy ez a külvárosok lakosságát érde-
kelte különösen. A rendőrség ugyanis a sza-
bályrendeletre való hivatkozással szigorúan 
bünteti azokat a háztulajdonosokat, akik 
megengedik a lakóknak, hogy a szennyvi-
zet az utcára eresszék ki. Hogy ezeket az 
állapotokat; mint amelyek a közegészség-
ügyre károsak, megszüntessék, a rendőrség 
-ukázszerü fölhívást küldött szét a háztulaj-
donosoknak, hogy minden háztulajdonos 
gyűjtő medencét építtessen az udvarán. A 
háztulajdonos-ok erős-en tiltakoztak ez ellen, 
mert költséges megterhelést jelentene rá-
juk. Pillich Kálmán tehát azt indítványozta, 
hogy a szabályrendelet intézkedését, amely-
nek alapján a lakosságot állandóan molesz-
tálják és pénzbirsággal sújtják, függesszék 
föl és helyezzék hatályon kivül a rendőrség 
ukázát is. A közgyűlés azonban közegész-
ségügyi érdekekből nem fogadta el Pillich 
indítványát. Árvaszéki ülnökké Ferenczy 
Béla aljegyzőt egyhangúlag, aljegyzővé pe-
dig Bárdoss 'Bélát választották meg nagy 
többséggel. A tárgysorozatnak csupán hat 
pontját tárgyalta le ma a közgyűlés, amely 
holnap délután négy órakor folytatja mun-
káját . 

Részletes tudósításunk itt következik: 
iA 'közgyűlésen Bokor Pá l helyettes pol-

gármester elnökölt. Jegyzők: Taschler Endre 
főjegyző és Bach Lipót aljegyző. A közgyű-
lés megnyitása után felolvassák a polgármes-

.ter havi jelentését, majd áttérnek a napi-
rend tárgyalására. 

Cserő Ede dr. a munkanélkül leik segíté-
se érdekéiben intéz Interpellációt a város ta-
nácsaihoz. Kérdezi tudja-e a tanács, liogy 
hány munkanélküli munkás van Szegeden? 
Somogyi Szilveszter dr. előadó azt válaszol-
ja, hotgy ezt pontosan megállapítani nem le-
het. A napszámosok -legnagyobb része van 
munka nélkül. Kérdezi továbbá az interpel-
láló, mit tett eddig és mit szándékozik ez-
után tenni a tanács a rnunkanélküliék érdé-
kében? Előadó azt válaszolja, hogy eddig a 
köztisztasági telep feltöltését, alsótanyai utak 
építését, továbbá a zenepalota építésének elő-
készítő munkálatait rendelte el, a közeli he-
tekben pediiig kiadják a bejelentő hivatal 
asztalos munkáit, megkezdik a tanács sürge-
tésére a kender akadémia építését, folytatják 
a köztisztasági telep építését és hamarosan 
hozzáfognak az áltálé nos városrendezési 
munkálatokhoz. Végül — mint az élőadó mon 
dotta — egy általános szociális jellegű in-
tézkedést tett a tanács a munkanélküliek ér-

dekében: a hatésági mészárszék fölállitásá-
vial lehetővé tette a húsárak leszállítását, 
Cserő Ede dr. felszólalása után a közgyűlés 
az eílőadó válaszát tudomásul vette. 

Schwarz Rudolf, a Báró Jósika-utca ren-
dezését kéri indítványában. A tanács java-
solja, hogy a közgyűlés adja ki az ügyet a 
mérnökségnek terv és költségvetés 'készítése 
céljaiból. Iigy határoztak. Hoffer Jenő azt in-
dítványozza, hogy az özvegyeknek utá l ják ki 
azt a húszszázalékos fizetési különbözetet, a 
mit az u j nyigdijiszaíbállyzat a részükre meg-
állapít. Balogh Károly tanácsos, előadó nem 
javasolja az inditvány elfogadását, mert a 
nyugdljs-zalhályzatot a miniszter még nem 
hagyta jóvá és ha ennek ellenére a külön-
bözeteket mégis kiutalnák, ez a város hitelé-
re is veszélyes .lehet. Hoffer Jenő azt. hozza 
fel, hogy az állami nyugdijsizajbályzat is 
ugyanu-gy gondoskodik az özvegyekről, mént 
a város u j nyugd-ij szabályzata, téliát a mi-
niszter semmiesetre sem fogja azt megváltoz-
tatni. A különbözeteket a jövő év tavaszán, 
vagy nyarán,, most, január elsejétől ulgy is 
ki kéli utalni, humánus kötelességet ró le le-
hát a város, ha a nyomorgó özvegyeket tél 
és drágaság idején az őket különben is meg-
illető pénzsegélyben részesitik. Kéri indítvá-
nya elfogadását. Balogh Károly ismételt fel-
szólalása utám a közgyűlés Hoffer Jenő i,n-
ditványát elutasította. Franki Antal a, Szil-
léiii-sugárut légszeszvi 1 áigitással való ellátá-
sát indítványozza. Kiadták az ügyet a mér-
nökségnek. Hoffer Jenő indítványozza, hogy 
a m agán tisztviselők jogviszonyaiinak rende-
zését föliratban sürgesse meg a város. A 
közgyűlés az indítványt elfogadta. 

Pillich Kálmán azt indítványozza, hogy 
a külvárosok lakossáigát a hatóság ne zak-
lassa ós ne büntesse folyton azért, mert, a 
szennyvizet a, csatornázás h iánya miatt 
kénytelenek az utcára kivezetni. Kéri egy-
részt a szabályrendelet idevágó szakaszának 
a felfüggesztését, valaim-int annak a rend-
őrségi ulkáznak hatályon kivül való helyezé-
sét, amely a nagykörúton tul a háztulajdo-
nosokát arra akarja kötelezni, hogy a házuk 
udvarára egy gyűjtő medencét építsenek a 
szennyvíznek, mert ez nagy költségékkel ter-
helné meg a háztulajdonosokat. Ördög La-
jos dr. előaidó kéri az indítvány elutasítá-
sát, mert ez az egész dolog a rendőrhatóság 
hatáskörébe tartozik, a tanács csupán vég-
rehajtó közege a törvény írenclélkezéseinek. 
Franki Antal, Kormányos Benő dir., majd 
Korom Mihály felszólalásai után Somogyi 
Szilveszter dr. védi a rendőrséget és azt 
mondja, szigo-ru kötelessége volt a város ha-
tóságának, hogy a szabályrendeletet, ha egye-
bek miatt nem is, de a közegészség ügy ér-
dekeiből szigorúan betartassa a lakossággal. 
Ha a szennyvizeket az utcákra engedik, a 
fertőző baoiWulsok egyszerre több járványos 
betegséget is előidézhetnek. Kormányos Be-
nő dir. u jabb felszólalásában kéri annak az 
indítványnak elfogadását, hogy a rendőrha-
tóság eljárásét a tanács vizsgálja fölül. So-
mogyi Szilveszter dr csodálja, bogy olyan 
éleséi iné jii jogász, mint Kormányos Benő dr. 
(nagy derültség) ilyesmiket kiván, holott 

1 a leglaikusabbak is tudhat ják, hogy a tanács-
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