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fog történni. Ennek következtében pedig imás 
lesz a sajtó joga az egyik alispán, megyéjé-
ben, mint a másik alispán megyéjében és eb-
ből valóságos zűrzavar keletik eziheiik. 

(Polónyi összeférhetetlenségi 
indítványa.) 

Az ellenzék ezután, Huszár Károly fö'l-
szólalása közbeni 'kéri a Ház határozatké-
pességének megállapítását és kivonul. Öt 
percig fölfüggesztették az ülést, majd a ha-
tározatképesség után elnök fölszólítja ' a 
sorra következőt: nagyatádi Szabó Istvánt 
beszéde megtartására. Szónok nem fogadja 
öl a javaslatot, mert az országiban nincs nor-
mális állapot. 

Szmrecsányi György az egész mai 
rendszer ellen beszél, amely ilyen fontos kér-
dést nemi oldhat meg az ország javára. 

Polónyi Géza Beöthy László éllen ösz-
szeférthetetlenségi indítványt ad be s fői akar 

szólalni, de az elnök Horváth Mihályt hívja 
a szólásra. Polónyi e miatt az elnökkel ösz-
szetüz és az ellenzék zajongani kezd: Ostffy 
Lajos beszédé után elnök Polónyit hívja szó-
lásra, de Polónyi Géza kijelenti, hogy nem 
akar .elnöki kegyelcimimel élni. Az összefér-
hetetlenségi indítványt bármikor joga van 
megtenni. Elnök ezt nem vonja kétségbe, vi-
szont hozzáteszi, hosw a szónokát zavarni 
még se lehet. 

Tisza István gróf szólal föl és hozzá-
szól a kérdéshez. Nem hiszi, hogy egy össze-
férhetetlenségi inditvány olyan sürgős le-
gyen, hogy 1—2 óráiig nem várhatna. An-
drássy Gyula gróf szerint a miniszterelnök 
magyarázata téves, mert nem az összeférhe-
tetlenségi tárgyalásról, hanem csak bejelen-
tésről van szó. Apponyi Albert gróf szintén e 
szellemben beszélt. Majd az elnöki napirend 
megállapításával bevégződött az illés. 

Titokban készülnek a tisztújításra. 
(Saját tudósítónktól.) A szegedi különle-

ges viszonyok érthetővé teszik, hogy a tavaszi 
tisztújítás kérdésével már hetek, sőt hóna-
pok óta foglalkoznak. Az utóbbi napokban 
annyi határozottsággal keringenek merész 
kombinációk; hogy azok regisztrálása elöl 
nem zárkózhatunk el. Természetes, hogy 
ezeket a kombinációkat halomra dönthetik 
uj és más aspirációik, olyan erőknek a csak 
ezután elkövetkező választási kompányba va-
ló bevonulása, amelyeket — ugy látszik — 
teljesen számi fáson kivid hagytak azok, akíik 
nagyon, siettek a terepet a maguk Ízlésének 
ós óhajának megfelelően elrendezni. Való-
színű ez annyival inkább, mert az alább fel-
sorolásra kerülő kombinációk java része eről-
tetettnek és olyannak látszik, amelyek kö-
rül csak nagyon kevés ember sorakozhatik. 
Az is lehet, hogy egyik-má'siik csak kacsa, 
amolyan társadalmi kacsa, amelyet olyanok 
úsztatnak a közélet vizein, akiknek maguk-
nak is aspirációik vannak. 

Kezdődik pedig a merész kombinálás a 
polgármesteri szék körül. Köztudomásu, 
hogy Lázár György dr. polgármester huza-
mosabb ideig tartó betegségét rövidesen tel-
jesen kiheveri. Az is emlékezetes, hogy a Fel-
sővárosi Polgári Kör nevében Szivessy Lehel 
dr. törvényhatósági bizottsági tag és Vali-
hora István, mint a kör titkára indítványt ad-
tak be a közgyűléshez az iránt, hogy a má-
sodik polgármesteri állás teljesen önálló ha-
táskörrel megszerveztessék. Már most: van 
egy frakció, amely a polgármesteri állásra 
Lázáron kívül Kelemen Béla dr. országgyű-
lési képviselőt rs kombinációba veszi. Ügy 
tervezik, hogy fölkeresik a kitűnő és lelkes 
podesztát és ép most elmúlt betegségére való 
hivatkozással más diszes állást ígérnek meg 
neki. így gondolkoznak: Lázár a város tisit-
visélőkarának valóban kimagasló alakja. Be-
tegsége miatt azonban kímélnie kell magát 
és .-ezért olyan pozícióba kéli őt emelni, ahol 
a-Z -apróbb bürokratikus munkák nélkül is 
szolgálhatja városát Meg kell tehát őt vá-
lasztani a második kerület országgyűlési kép-
viselőjének, viszort a polgármesteri állást 
Kelemen Bétának kell juttatni. 

Ezzel szemben a helyzet az. hogy Lázár 
az országgyűlési képviselőséggel semmi esei-
re se hajlandó fölcseréim a polgármestersé-
get. Nagyon jól tudjuk, hogy mai hivatásá-
nak milyen fanatikusa és ép a Délmagyaror-
szág munkatársa előtt jelentette ki újévkor, 
hogy a közeli tisztújításra való tekintettel 
"nem ad beszámolót és programot. A tisztu.ii-

táskor kíván beszámolni polgármesterségé-
nek egész munkásságáról, akkor fogja kör-
vonalazni jövő munkásságának föladatait. 
Nagy rést üt azonkívül ezen a kombináción 
az is, bogy a tisztújítás után az országgyű-
lési képviselőválasztásokig egy teljes év föl-
tétlenül elmúlik. Ki garantálhatja Lázárnak 
— ha egyébként belemenne ebbe a kombiná-
cióba, ami képtelenség, —- hogy akkor majd 
megválasztják képviselőnek? A második ke-
rületben és az ő törhetetlen munikapártisá-
gával. A vezérek? Ugyan kevés biztositék? 
Akik kifőzték a kombinációt? A kettő együtt 
is kevés. Pedig — ugy mondják — nagyban 
készítik elő a talajt ilyen célokra. Ez a szer-
vezkedés van annak hátterében, hogy Bar-
mos György alsótanyai plébános lesz. Bar--
mos ugyanis majdnem törhetetlenebb híve és 
erősebb támasza Kelemennek, mint a függet-
lenségi párt elnöke. Igy elsősorban és föltét-
len garancia minden esetre: ha lázár lép föl 
a második kerületben, ha Kelemen, 

Nagy harc készül a mástodik polgár-
mesteri állás 'körül és ugy látszik, hogy mé-
gis ide fog koncentrálódni a legfőbb érdeklő-
dés. Azok is ugyanis, akik a polgármesteri 
á'ilás miként való betöltésével foglalkoztak, 
azon a véleményen vannak: ha Lázár pályá-
zik, Kelemennek félre kell állania. Minthogy 
pedig egészen bizonyos, hogy Lázár pályá-
zik és a polgármesteri állásért más komoly 
aspiráns nem jelentkezik, a választás egy-
hangú lesz. A második polgármesteri állásra 
az tisztujitáskor csak abban az esetben írhat-
ják ki a pályázatot, ha addigra sikerül ezt az 
állást szervezni. Ép azért többen — még pe-
dig nem azok táborából, akik az indítványt 
benyújtották, — rajta ak'arnak lenni, hogy az 
inditvány mielőbb kedvezően elintéztessék és 
az állás még idejében' megszervezhető légyen. 
Ezek Somogyi Szilveszter dr. főkapitányt 
kombinálják második polgármesternek. Nem 
aspiráns, de fölényesen komoly jelölt erre az 
állásra Pálfy József dr. árvaszéki elnök, aki-
ről határozottan tudjuk, hogy Lázárral szem-
ben semmi esetre se pályázik, a második pol-
gármesteri állásra pedig csak akkor, ha mim 
teljesen önálló hatáskörű állást szervezik. 
Ennek — véleményünk szerint — törvényes 
akadályai vannak. A második polgármeSten 
állással kapcsolatban szóba került még Bo-
kor Pál helyettes-polgármester és Taschler 
Endre főjegyző neve. 

Fölötte érdekes, hogy Glattfclder Gyula, 
csanádi püspököt legtöbbször szerepeltetik 
ezeknék a kombinációknak hátterében. Bi-

zonyos helyeken kézzel-lábbal hadakoznak az 
ellen, hogy Pálify József akár polgármester, 
akár második polgármester lehessen. Azt 
mondják, ha ez bekövetkezik, néhány niap 
muiva megjön rá a válasz Somogyi Szilvesz-
ter dr. — íöispánságában. Sejtjük a dolgok 
ilyetén beállítása között az összefüggést, de 
egyelőre — ha áltatjuk is magunkat vele — 
nem akarjuk hinni. 

A tanácsosok sorában is több változta-
tást terveznek. Részint törtető, részint érde-
mes aspiránsok már járják a várost. Köz-
ben különösen két tanácsosi állás változásá-
ról beszélnek. Az egyik Gaál Endre dr.-é, aki-
nek hivatali működésével nagyon sokan elé-
gedetlenek. Ezek táborában nagy számmal 
van képviselve a fiatalabb generáció, amely 
Gaál reszortját föltétlenül más kezekben ki-
ván ja látni. Más pozícióban megbarátkoznék 
a város régi tisztviselőjével. Erös attak ké-
szül Balogh Károly pénzügyi tanácsos ellen 
is, de csak egyesek részéről, ugy, hogy a 
választási esélyek mérlegelésénél ez alig jö-
het számba. Balogfhnak a néhai Gazdasági és 
Iparbank dolgát nem tudják megbocsátani és 
hogy ezt az ügyét kellőkép kihasználhassák 
ellene, a tisztújítást megelőző márciusi köz-
gyűlésen szóvá fogják tenni újból azokat a 
veszteségeket, amelyek a várost a bank bu-
kásával érték. Lehet, hogy ez a terv még ad-
dig módosulást szenved, mert ebben a tábor-
ban is sokan hadakoznak Balogh mellett az-
zal, hogy nagy munkaerő, lelkiismeretes és 
pontos tisztviselő. 

Meghiusult Wied herceg 
királysága. 

— Forrongás Albániában. — 
(Saját tudósítónktól.) Mint a Taegliche 

Rundschau értesül, Vilmos császár beszél-
getés közben többször nyomatékosan lebe-
szélte Wied herceget kalandos albán vállal-
kozásáról. Vilmos császárnak más személyi-
ségek előtt tett nyilatkozataiból is az derült 
ki, hogy rendkívül sOíétnek látja az albán 
helyzetet Wied hercegre. Az utolsó esemé-
nyek a mértékadó köröknek Wied herceg ai-
bán trónjelöltségéről való nézetét még ked-
vezőtlenebbé tették. Utalnak arra, hogy a 
herceg a keleti viszonyok ismerőinek lebe-
szélése ellenére saját szakállára bocsátkozik 
az albán kalandba és hogy a hercegnek és fe-
leségének élete is veszedelemben forog. Meg-
bízható hírek alapján föltétlenül igaznak kell 
tartani, hogy egész sereg albán funkcioná-
rius nemzeti hőstettnek fogja tekuileni a her-
ceg megölését. Wied herceg azzal akarja Vil-
mos császár és más jóakaratú tanácsadók 
intésének élét venni, hogy ő kulturthiva.as 
végrehajtójának tartja magát a civilizációt :1 
annyira elmaradt Albániában. Beavatott kö-
rök azt mondják, hogy a hercegnő is lelke-
sedéssel csügg ezen a gondolaton és égeti 
a vágy, hogy albániai működését megkezd-
hesse. A román királyné lelkesítette igy föl 
a fiatal hercegnőt e föladatra. Mértékadó 
helyen azt mondják, hogy a hercegi pár sor-
sa, ha csak váratlan fordulat be nem áll Al-
bániában, nagyon reménytelen. 

Párisból jelentik: A Malin jelenti Kon-
stantinápolyból: Ismét fölmerüli az Izzet bu-
sa jelöltségéről szóló hir. Albániában titkos 
uépgyüléseket tartottak, amelyen a mohame-
dán albánok nagy fanatizmussal csináltak 
mozgalmat mohamedán vallású fejedelem ér-
dekében. Azt hiszik, hogy nagy zavargás vár-
ható arra az esetre, ha Wied herceg bevonul 
Albániába. 


