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A városi építkezések 
tavaszi programja. 

- Elmaradt a munkás-küldöttség. — 
Nyilatkozik a helyettes polgármester. 
— Néhány nap múlva folytatják a 

fogadalmi templom építését. — 

(Saját tudósítónktól.) A fogadalmi tem-
plom tervei ügyében a tanács utasítására 
Gaál Endre -dr. tanácsos és Stahl József vá-
rosi építőmester kedden. Budapestre utaztak. 
Az utazásuk -célja -egyrészt az, hogy Foerk 
Ernővel, .a fogadalmi templom müépitőjév-el 
közöljék a közgyűlés határozatát, másrészt, 
'kogy nyilatkozatra szólítsák föl Foerk Er-
nőt, hajlandó-e a részlettervek kidolgozása 
tekintetében Schulek Frigyes eredeti terveit 
követni vagy sem. Ha F-oerk nemleges vá-
laszt1 ad, .akkor a város más müépitőt állit a 
helyébe s a tanács — amint Bokor Pál he-
lyettes-polgármester alábbi nyilatkozatából 
kitűnik — ebben az esetben is intézkedni fog, 
hogy a templomépitési munkálatok akadály-
talanul -tovább folytatódjanak. 

Ugy volt, hogy a munkanélküli mun-
kások száztagú deputációt v-ezetn-ek kedden 
délelőtt a helyettes-polgármester elé, hogy a 
tavaszi szezonra való hivatkozással megsür-
gessék a városi közmunkák tavaszi program-
jának megvalósításút. (Mivel ebben a pro-
gramban a legnagyobb szabású .és legtöbb 
munkást foglalkoztató épitkez-és a fogadal-
mi templom, -elsősorban ezt akarták megsür-
getni. A deputáció azonban elmaradt. A he-
lyettes-polgármester egész délelőtt várta a 
munkásokat s elkészült az adandó válasz-
szál is. Munkatársunk érdeklődött eziránt a 
helyettes-polgánmest-ernél, aki a fogadalmi 
templom tervei ügyében, igen fontos kijelen-
téseket tett, azután részletesen informált 
bennünket a tavaszi építkezési programról. 

— A fogadalmi templom tovább építése 
ügyében — kezdte Bokor Pál — mindent el 
t°gunk követni, hogy a munkálatok a közeli 
'Mpokban meginduljanak akár Foerk felügye-
S.te alatt, 'akár másnak a vezetése mellett. 
Epp-en azért utaztak föl ma Budapestre Gaál 
Endre dr. tanácsos és Stahl József építész, 
n°gy Foerkot nyilatkozattételre szólítsák föl 
s éhez képest fog azután intézkedni a tanács, 
a e mondom, mindent el fogunk követni ar-
a, hogy a templomépitési munkálatok pár 

napcm belül ismét megkezdődjenek. 
, i Ami a tavaszi épitikezési programun-
, a í illeti, azt hiszem, az erre vonatkozó vá-
aszom is kielégítette volna a munkásokat, 

°a deputációzni jöttek volna. Befejezés előtt 
fonák a köztisztasági telep munkálatai, de 

május végéig még itt is keresetet tud bizto-
'íani a város a munkásoknak. A vágóhíd 

k&aV- t é s i munkálatai is 'most a tavasszal 
idődnek ímeg, mert a munkálatok kiadá-
te vonatkozó eljárás már jogerős s igy a 

; lalkozó Heszlényi cég előtt semmi aka-
tes* "o m áI1 ' hogy a munkálatokat késiek 
jtótóv Sok embert foglalkoztat a város a 
sénJfZtasági ielep és a Kálvária-tér 'feltolté-
béri - ls- A napokban érkeznek be a városi 
is e fokozására irányuló ajánlatok, ez 
azonky ttzenkétezer koronás munka, amit 
tetni l e h e t ' h o g v házilag fogunk vég-ez-
Jiak c s a k h o g y mielőbb munkát1 kaphassa-
a kk n

a .mu,nkanélküliék. Ha vállalatba adjuk, 
keZd-r 1S, r a i t a őszünk, hogy mielőbb hozzá 
tavak" A a m unkálatokhoz. Ugyancsak a 
Várn?Zli' p i t é s i Program keretébe tartoznak a 
kálatnu • z ' é p i i l e t e k javítására irányuló mun-
koron-, 1S: amelyek mintegy huszonötezer 
széké - ,a örülnek. Ideszámitandók: a városi 
kóhá^ l. j a v i t á s a , a városház, az orvosi la-
Nyárn a szülésznői lakóházak és majd a 

n az iskolák renoválása, tatarozása. 

Újszegeden pedig: most épül a tanítóképző 
és rno-st a tavasszal fognak hozzá a ken-
der- és lentermelési intézet építéséhez is. A 
földmiv-elés-ügyi minisztérium közegei -éppen 
mos-t tárgyalnak a mérnökséggel, hogyt az 
építkezés megkezdésének ideje iránt megál-
lapodjanak. 

Nem irják még össze 
a szegedi választókat. 

— A központi választmány felfüggesztette 
működését, -

f-Saját tudóntónktól.) A mult hét pén-
tekjén — amint megírtuk — a város közpon-
ti választmánya Bokor Pál elnöklésével ülést 
tartott, liogy a régi választási törvény alap-
ján intézkedjék a szegedi k-épviselőválasztók 
névjegyzékének összeállítása iránt. A köz-
ponti választmány tagjai, mielőtt működésü-
ket megkezdték, annak ren-dje és módja sze-
rint letették a hivatalos esküt, majd mind a 
két országgyűlési képviseloválasztókerületbri 
kiküldték a-z összeiró bizottságokat, meg-
hagyván nekik, hogy a törvény rendelkezé-
sei érteiméiben az összeirási munkálatokat 
április -nyolcadikáig fejezzék be és azután 
mutassák be a kész listát a központi választ-
mánynak. 

Az összeiró bizottságok két nap óta per-
manens munkában voltak, -mig kedden a köz-
ponti választmány a belügyminisizternek egy 
vasárnap közzétett rendelete alapján beszün-
tette a további munkálatokat. Kedden délben 
tartotta ülését a központi választmány a vá-
rosháza bizottsági termében, Bokor Fá i he-
lyettes polgármester elnöklésével és Taschler 
Endre főjegyző mutatta be a választmány-
nak a belügyminiszter körrendeletét, amely-
ben fölhívja minden törvényhatóság köz-
ponti választmányát, hogy addig, amig az 
uj választási törvény szankciót nem nyer, 
függess^é/c föl a képviselő-választók összeírá-
sára irányuló működésűket. Taschler Endre 
főjegyző megjegyezte, hogy éppen jókor ér-
kezett a körrendelet, mert az összeiró bizott-
ságok még csak a munka kezdeténél tartot-
tak. 

— Valószinü tehát, — mondotta ezután, 
— hogy már a jövő évben három képviselőt 
küld Szeged a parlamentbe. A körrendelet 
ugyanis arra enged következtetést, hogy az 
u j választási törvény hamarosan hatályba 
lép és a képviselőválasztók összeírása is már 
az u j törvény alapján fog történni. A köz-
ponti választmány tehát a mai formájában 
aligha működik többé. Teljesen átalakul az 
u j törvény értelmében, több lesz a tagjai-
nak a száma, azt hiszem tizennyolc és a meg-
bízatása három esztendőre fog terjedni. 
Azonkívül alosztályai is lesznek a központi 
választmánynak. 

A választmányi ülés ezután ugy határo-
zott, nyomban utasít ja a kiküldött összeiró 
bizottságokat, hogy a munkálatokat szüntes-
sék be, egyben a sa já t működését bizonyta-
lan ideig felifüggesztette. 
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Programot ad a városi párt, 
(Saját tudósítónktól.) A városi párt ma 

délutánra ülést hirdetett, a tisztújítás kérdé-
sével kívánt foglalkozni. A hirdetett tpijsor 
allegorikus volt, amennyiben a tisztújítás 
érdemi dolgai helyett a- vezetőség nagyobb 
programot terjesztett elő, .amelynek megol-
dását a megválasztandó hatóság elé fölada-
tul kivánja tűzni. A program nagyobb beve-
zetés után négy pontba sorozza a polgárság 
kívánalmait. Es pedig: 

I. A város jövedelmének gyarapítása 
azon célból, hogy a fejlődés s a városias élet 
fokozottabb igényeinek kielégítése — a pót-
adó nyilt vagy titkos emelése nélkül, sőt 
esetleg a közterhek mérséklésével — elérhető 
legyen; 

II. A városi polgárság vagyoni erejének 
s teherviselő képességének fokozása érdeké-
ben szükségesnek tar t juk oly gazdasági poli-
tika megvalósítását, mely előmozdítja a me-
zőgazdasági és ipari termelés tökéletesedé-
sét, biztosítja a kereskedés szabad mozgását 
és fejlődését, előmozdítja az értékek fokoza-
tos, egyenlő és természetes gyarapodását; 

III. Kezdeményezése ós felkarolása 
mindazon törekvéseknek, melyek a városi 
élet nálunk is mutatkozó általános bajainak 
orvoslására irányulnak s ezreik között főkép 
a lakásügy és közélelmezés — mint elsőren-
dű szükségletek — érdekeinek gondozása, az 
élelmiszer tömeg termelésének előmozdítása, 
a piaci forgalom egészséges fejlődésének biz-
tosítása kínálkozik elsőrendű feladatul; 

IV. A város közegészségügyének, köz-
rendészetének is kulturális fejlődésének hat-
hatósabb -istápolása és törekvés arra, hogy 
kitűnő közigazgatás álljon a közönség ren-
delkezésére, melynek szolgálatában elégedett 
tisztviselők ambícióval s rátermettséggel tel-
jesitik kötelességöket. -Hogy általán a város 
minden polgára a közigazgatásnak inkább 
áldását, mint terheit érezze. 

Az igy négy pon-tba sorolt kivánalmak 
részletezésénél három fokot állítanak fel. 1. 
Olya-nok, amelyek anyagi hozzájárulásuk 
nélkül megvalósíthatók, 2. amelyek jövedel-
mező alkotások és 3. amelyek sürgős szük-
ségletek, tekintet nélkül arra, hogy jövedel-
mezők-e vagy m-em. Érdekesnek tartjuk ezt 
a három fokozatot részletesen ismertetni. 
(Anyagi hozzájárulásunk nélkül megvalósít-

hatók.) 
Általános. 1. A közigazgatásnak az egész 

vonalon való egyszerüsitése. 2. A hivatalos 
órák pontos betartása minden tisztviselő ál-
tal s -ennek ellenőrzése. Az ügyfelek látoga-
tásának, ahol lehetséges, bizonyos időre va-
ló korlátozása. A szemólyzetszaporitásnak 
az elkerülhetetlenül szükséges körre való re-
dukálása. 3. A tisztviselők mellékfoglalkozá-
sának, ideértve a magán-gazdálkodást is, — 
engedélyhez kötése s ennek nyilvántartása. 4. 
-Szabályrendelet alkotása a tisztviselők s 
törv. -hatósági bizottsági tagok összeférhetet-
lenségéről. 5. A mérnökségnek a mai költsé-
gek keretén belül való akkénti önállósítása, 
hogy a hivatalfőnök, műszaki tanácsos cim-
mel a városi tanács állandó tagja legyen. 6. 
Az összes alkotások terveinek s költségveté-
sének elkészítése), hogy a miogvalósith atás-
nak, kedvező alkalommal, az előkészület hiá-
nya ne állja útját. 7. A közművelődési ügy-
osztály, mai keretében, vegye át s kezelje az 
összes emberbaráti s szociális ügyeket. 8. Sze-
gedmegye megvalósítása. 9. A feltöltési és 
épitési nívó végleges megállapítása, 10. A bi-
zottságok intenzivebb s gyorsabb munkál-
kodása. 

Egészségügy. 11. Az élelmiszer hamisítá-
sok elleni fokozottabb védekezés. A jogérvé-
nyesen elitélt hamisitók nevének publikálá-
sa. 12. Sport-telepek létesitésének megköny-
nyitése. 13. A tiszai ingyen népfürdők szapo-
rítása. 14. A közkórházban az orvosi beavat-
kozások díjtalan teljesitésének szigorúbb el-
lenőrizése. 

Ipar és kereskedelem. 15. Az összes szer-
ződések publikálása, ellenőrizhetés céljából. 


