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A képviselőház ülése. 
— Napirenden a kérvények. — 

(Saját tudósítónktól.) A képviselőház 
mai ülésének .napirendjén csak a Házihoz in-
tézett kérvények szerepeltek. Szász Károly 
elnökölt az ülésen, amelyen mintegy hatvan-
hetven munkapárti képviselő vett részt. 

A képviselőház legközelebbi ülését szom-
bat, on délelőtt tiz órakor tartja és napirend-
jére kitűzte a horvát képviselők megbízóle-
veleinek megszűnte folytán megüresedett 
jegyzői és bizottsági tagsági helyek betölté-
sét. 

Tisza István gróf 'miniszterelnök java-
solta még a mai ülésen, hogy mivel a Ház 
a holnapi ülésen a horvát választások foly-
tán megüresedett bizottsági tagsági helye-
ket: betölti, ezen az ülésen válassza meg a 
Horvát-Szílavon országokkal megkötendő 
ujabb pénzügyi egyezmény előkészítése cél-
jából kiküldendő tizenkéttagu regnikoláris 
küldöttséget is, amelynek tagjai közül nyol-
cat a képviselőház, négyet pedig a főrendi-
ház választ. A Ház a miniszterelnök indít-
ványát elfogadta. 

Az ülés féltizenegykor kezdődött. Szász 
Pál jegyző ismeretette ,a kérvények egy ré-
szét. A nagyváradi ipartestület arz adétörvé-
nyek reformját kívánja; több megye a kocs-
mák záróórajánaik uj szabályozását sürgeti; 
az álllami altisztek és szolgák országos nyugi 
dijpótló intézete segítséget kér; <Koilbzsm?gye 
a vidéki pénzintézetek támogatás® ügyében 
irt föl; több törvényhatóság baillkáni keres-
kedelmi szerződéseimik fen tartását. kéri; 
dgyes törvényhatóságok a betegápolása pót-
adóról szóló törvény módosítását sürgetik; 
Fogarasmegye felirt a ifqgarasi ménes fel-
oszlatósa ellen; Háromszék vármegye azt kí-
vánja, hogy a folyékony szénsav szátlitásá-
n'ak tarifáját a vasúton emeljék fel, .mert :a 
íűlyékoiny szénsav a székely ásványvizek-

<n,ek konkurrenciát csinál; Heves vármegye 
a gyampónztári pénzek kezelésének uj szalbá-i 
tyozását sürgeti; Zemplénimegye ,a jövedelem 
adóról szóló törvény ellen irt fel; több tör-
vényhatóság a .katonai beszállás-ó,lási dijak 
fölemelését kívánja; Alsófehér vármegye a 
közigazgatás államositása érdekében, mig 
Szaibolcsmetgye az államosítás ellen irt, fel,; 
Trencsénimegye a közegészségügyi szolgálat 
egységes és teljes államosítását sürgeti; Ko-
lozsvár azért irt fel; hogy mint Budapestet, 
az I. lakásbérosztályba sorozzák be; több -er-
délyi megye a Maros folyó hajózhatóvá té-
telét kéri; Csanádmegye munikásnő-otthonok 
állítását óhajtja, több törvényhatóság pedig 
országos közgazdasági allap létesítését sürge-
ti; több erdélyi megye -azt kívánja, hogy 
magyar nemzeti hitelintézet ,alapittassók a 
roanám. pénzintézetek működésének ellensú-
lyozására. Mindezeket a kérvényeket és feli-
iratokat kiadják a. kormánynak, 

Cziffra Kálmán előadó ismerteti Uug-
raegye föliratát a községi gyógyszertárak 
ügyében. 'A kérvényt kiadjálk a belügymb1, 
raszternek. Ugyancsak 

Cziffra Kálmán ismerteti több törvény-
hatóság föliratát a tiizkárbiztositás ügyében; 
a községi jegyzők egyesülete a. tüzkárbizto-
sitás szabályozását sürgeti. A kérvényeket 
kiadják a kormánynak. 

Szász Pál előadó ismerteti számos orto-
dox izraelita hitközség kérvényét a vasár-
^raü _ niunkaazünet megszüntetése 'ügyében1. 
A .kérvényt .kiadják a .kereskedelmi mdmisz-< 
ternek. 

, Több törvényhatóság a választójogi tör-
vény módositását kéri; ezeket a föl-iratokat 
tárgyalás nélkül irattárba helyezik. 

A napirend tárgyalását ezzel elvégezte 
a Ház. 

Az elnök öt. percre -felfüggesztette, majd 
a szünet után újra megnyitotta az ülést. 

Mihályi Péter jelentette a Háznak, hogy 
Bethlen István -gróf Czernin gróf bukaresti 
követ, minapi nyilatkozata ügyében holnap 
interpellálni kiván. 

Az elnök indítványozta, hogy a, holnapi 
ülésen választás utján egészítsék ki a bizott-
ságokat. 

Tisza István gróf miniszterelnök indítvá-
nyozza, bogy a horvát regnikoláris bizottság 
nyolc tagját is holnap válasszák meg. 

A Ház ugy az elnöknek, mint a minisz-
terelnöknek napirendi indítványát elfogadta 
s ezzel az illés déli tizenkét óra után véget 
ért. 

Befejezték a közgyűlést 
— Segélyezések, nyugdíjazások, szabad-

ságolások. — 

(Saját tudósítónktól.) Pénteken -délután 
négy órakor folytatták és hat óráig befejez-
ték a januári közgyűlést. Az utolsó napra 
maradt ügyek nem izgatták a kedélyeket, si-
mán és gyorsan elintézték a tárgysorozat 
hátralevő pontjait. A közgyűlés nyugdíjaz-
ta Fajka János főszámvevőt, a tanács ja-
vaslatára teljes fizetéssel, továbbá egyhan-
•gulag kimondották, bogy Fajka János ér-
demeit jegyzőkönyvben örökítik meg. Rész-
letes tudósításunk itt következik: 

A közgyűlésen Bokor Pál helyettes-pol-
gármester elnökölt. Jegyzők: Taschler En-
dre főjegyző és Rack Lipót aljegyző. A m-ult 
ülés jegyzőkönyvének fölolvasása és hitele-
sítése után a közgyűlés áttér a napirend 
folytatólagos tárgyalására. 

A szegedi jótékony nőegyesület óvóis-
koláinak átvételéről Gaál Endre dr. referált. 
A jótékony nőegyesület előbb az államhoz, 
ma.id a városhoz fordult, hogy vegye át az 
áltála fen tartott óvóiskolákat a rajtuk levő 
teherrel együtt. A kultuszminiszter még két 
év előtt uasitotlta a várost, hogy tárgyaljon 
az óvóiskolák átvétele dolgában. A város so-
káig nem akarta átvenni ezeket az óvóisko-
lákat, arra hivatkozván, hogy -úgyis nem-
sokára meglesz az államosítás. Minthogy a 
-kultuszminiszter most már csakugyan haj-
landó az óvóiskolák államosítására, a tanács 
azt javasolta a közgyűlésnek, hogy az óvó-
iskolákat a rajtuk levő teherrel együtt ve-
gye át, egyidejűleg pedig a város ezeket az 
óvóiskolákat is a többiekkel- együtt állami 
kezelésbe adja. Addig, amig ez megtörténik, 
az óvóiskolákon levő -teher erejéig betáblá-
zást eszközöl a város a jótékony nőegyesü-
let ingatlanaira. Csupán a belvárosi óvóis-
kola marad a nőegyesület kezelésében. A 
közgyűlés — idegen vagyon átvételéről lé-
vén szó — névszerinti szavazás uitján dön-
tött és teljes egészében elfogadta a tanács 
javaslatát. 

A mai közgyűlés a népnevelési bizottság 
javaslatára elhatározta, bogy .megsürgeti — 
most már harmadszor — az állami felsőbb 
leányiskolának leánygimnáziummá való fej-
lesztését, ami úgyszólván semmi költséggel 
nem jár, amennyiben: mindössze két tanszók 
felállításáról v.an szó. Ugyancsak a népnévén 
lési bizottság javaslatára elhatározta még a 
közgyűlési, hogy fölír a 'miniszterhez, engedje 
meg, hogy -amig a leánygimnázium meg nem 
kezdi működését, addig a leány gimnazisták 
az állami gimnázium előadásait látogathas-
sák. 

őszen taván község római kathalikus val-
lású lakossága kéri a várost, engedj-e át ,a 
templomuknak a Iteneter-templom oltárké-
pét. A közgyűlés örök használatra átenged-
te. 

A szegedi szabad-oktatási bizottság évi 
800 korona segélyt kér a várostól. Megadták. 
A Magyar Földrajzi Társaság az Alföld ku-
tatása cimén öt évre évenként ötszáz korona 
segélyt kér. Ezt is megszavazták. 

A kereskedelmi tanonciskolái bizottság 
két megüresedett tagságára a közgyűlés 
Gaál Endre dr.-t és Szabó Gyula iparkama-
rai titkárt választotta meg. 

Az Első Szegedi Cipő-, Csizma- és Pa-
pucs-termelő szövetkezet ipari célokra a Ci-
gányligetben körülbelül 1000 négyszögöl te-
rület átengedését kéri kedvezményes árért. 
A tanács javasolja a közgyűlésinek, bogy a 
kért területet négyszögölönként 18 koronáért 
engedj-e át olyan föltétellel, hogy az összeget 
a szövetkezet tiz év alatt kamatmentesen kö-
teles letörleszteni. Lantos Béla elfogadja a 
tanácsi javaslatot, csupán azt kéri még, bogy 
-a szövetkezet gyártelepére a magasnyomású 
viz vezetéket- is bevezethessék. Kormányos 
Benő dr. felszólalása után Kiss Gyula azt 
indítványozza, hogy az átengedendő telekből 
óvóiskola céljaira 300 négyszögölet szakítsa-
nak ki, mert már is .az a helyzet, hogy niem 
lehet olcsó telkeket kapni az óvóiiskolák -cél-
jaira. Szakáll .lóz-sef .beszélt ezután, majd 
Bokor Adolf azt in-ditványozta, hogy ne -ad-
jon többet a város a papucsszavetkezetnek, 
mint amennyit kért. A tanácsi javaslata' 
pártolja. Scháffer Márton fölszólalása, majd 
.az előadó tanácsos válasza után a közgyűlés • 
névszerinti szavazás utján döntött és a ta-
nács javaslatát elfogadta. 

A munkanélküliek segélyezése kerül 
sorra, ezután. A rendőrség eddig 69 clyiain 
munikáscsa-ládot irt össze, amelyek rögtöni 
segélyre szorultak. A tanács javasolja, hogy 
ez-ek részére 1365 koronát szavazzanak meg. 
Igy határoztak. 

Fajka János főszám vevőnek nyugdíjazá-
sa iránt benyújtott kérvényét mutatta be -ez-
után a tanács. Javasolta, liogy 46 éves szol-
gálatára való tekintettel teljes fizetéssel nyűg 
díjazzák. Bokor Adolf indítványozta, hogy 
Fajka János érdemeiért a közgyűlés jegyző-
könyvben fejezze ki elismerését s erről jegy-
zőkönyvi kivonatban értesítsek a volt fő-
számvevőt, A közgyűlés mind a tanács ja-
vaslatát, mind Bokor indítványát egyhangú-
lag elfogadta. 

Nyugdíjazta még a közgyűlés Sóós 
György rau dőrőrsparancsnok ot, Fodor Jó-
zsef kézbesítőt és Kecskeméti Sánldor rend-
őrt.. 

A honvédtüzérség ideiglenes elhelyezésé-
ről Tóth Mihály dr. katonaügyá tanácsos re 
ferált. Bejelentette, hegy a belvárosból a 
tüzérséget .ki kell telepíteni, mivel a kijelöli 
állomáshelyék sem a katonai kiképzés, sem 
a közbiztonság szempontjából nem alkalma-
sak. Ezért az ját-egek másutt való -elhelyez 
sérő.1 kell gondoskodni. Javasolja a tanáé-, 
hogy a .belvárosi FeJmayer házból a tüzére-
ket a huszárlaktanya -mögött lévő honvéd ba-
rakkokba telepítsék át, A közgyűlés a tanács 
javaslatát elfogadta. 

Kuthy Elek dr. kerületi orvos részérő 
további 2 heti, Simonyi Károly adótiszt ré-
szére további 3 havi, Török Ferenc .adótiszt 
nek 3 havi, Rózsa Péter, végrehajtónak továb-
bi 3 havi, Czene Ferenc napidijasnak 3 ha-
vi, Magyar János őrsparancsnoknak 3 havi, 
Gsorvai Emil írnoknak 2 havi, Fekete János 
rendőrnek 6 heti szabadságot engedélyezett 
a közgyűlés. 

$ 
tirtMitée w**"*****""* B A L O C r , 
J H L & LL V 3 1 L I Y ^ S Dús választék kész díván, ottomán, matracok, . . k á r n í t n e í W l a t 
- — - ráu cth _ la,,;tient, !AÍ*iuoc-,I •• n a i l u l u a - u z j c l Telefon 1203. sz. 

Dús választék kész díván, ottomán, matracok, . . k á r n i t r t Q ü v í M 
garnitúrák stb. - Javitások jótállással szaksze- " 
: : rflen és olcsón eszközöltetnek. :; Kossut Lajos-sugárut 6. SZáríV 


