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kora lesz, a jövő hét -elején kitűzött bizalmas 
tárgyalásokon dől el, amelyeken Cicatricis 
Lajos dr. főispán fog elnökölni. 

Érdeklőd-tünk a mérnökségen- aziránt is, 
hogy mikor kezdik meg a tüzérilaktanya.épi-

(Saját tudósítónktól.) Szeged törvényha-

tósági bizottsága hétfőm délelőtt mjból vá-

lasztja tisztikarát. A 'tisztújító közgyűlés 

-elé városszerte nagy érdeklődéssel méznek, 

bár -meglepetésekkel n-em í-ög -szolgálni. A 

közgyűlést ugyan már hetek előtt csöndes 

-mozgalmak előzték meg, amelyek egyike ar-

j a irányult, hogy a vár-os tanácsában a rend-

őrség egyik nagy képzettségű vezetője, Sza-

lay József dr. helyettes-főkapitány is helyet 

-foglaljon. Minthogy azonban Szalay József 

dr. határozottan kijelentette, hogy -nem pá-

lyázik, a többivel együtt ez a mozgalom is 

-leszerelt. Mindössze a hetedi-k -osztályjegyző: 

állás körül várható kis küzdelem, amelyre 

hárman pályáztak s kö'zülök a jelölő bizott-

ság elsősorban Gera József dr. ihelyettes-

osztályj-egyzőt, másodsorban Papp Meny-

hért -dr. -rendőrtisztet és végül Vőneki Antal 

dr. pénzügy-igazgatósági számellenőrt ajánl-

ja a közgyűlés -figyelmébe. 

A tisztújító közgyűlés pontosan: hétfőn 

délelőtt kilenc órakor -kezdődik s a-zom- ter-

mészetesen- Cicétricis Lajos dr. főispán- fog 

elnökölni, aki evégből vasárnap este érkezik 

vissza Szegedre. A tisztújító közgyűlés pro-

gramja ez: 

1. A -főispán a közgyűlést megnyitja és 

a tisztújítás idejére jegyzőt és tiszti ügyészt 

helyettesit. 2. A polgármester megválasztá-

sa. 3. A 'főjegyző megválasztása. 4. ö t -ta-

nácsos megválasztása. 5. A polgármester-

helyettes megválasztása. 6. A tiszti- 'főügyész 

megválasztása. 7. A megválasztott tanács-

tagok -meghívása és a hivatalos esküjük le-

tétele. 8. Az árvaszéki elnök megválasztása. 

9. Két árvaszéki' ülnök megválasztása. 10. 

Két aljegyző megválasztása. 11. Két a'lügyész 

megválasztása. 12. A főpénztár os -megválasz-

tása. 13. Az adópén-ztáros megválasztása. 14. 

A községi -biró megválasztása. 15. Hét osz-

tályjegyző megválasztása. 16. A gazdász 

megválasztása. 17. A megválasztott tisztvi-

selők -leteszik a hivatalos esküt. 18. A főis-

pán által esetleg kinevezendő tiszteletbeli 

tisztviselők hivatalos esküt tesznek. 19. Az 

árvaszéki elnök helyettesének kijelölése. 20. 

A tis'zti főügyész -helyettesének a közigaz-

gatási bizottságba való kijelölése. 21. A tiszt -

ujitószék jegyzőkönyvének hitelesitésére tör-

vényhatósági bizottsági tagok kiküldése. 

A választás alá kerülő állásokra a pro-

gram sorrendjében a következők -pályáznak: 

Lázár György dr. polgármester, Taschler 

Endre főjegyző, Bokor Pál tanácsnok, Gaál 

Endre dr. tanácsnok, Balogh Károly tanács-

nok, Koczor János taná-osn-ok, Tóth Milhály 

dr. tanácsnak, Turóezy -Mihály dr. tiszti fő-

ügyész, Simkó Elemér dr. tiszti a'lügyész, 

Petire János dr. tiszti al-ügyész, Pálfy Jó-

zsef d-r. árvaszéki elnök, Ferenczy Béla ár-

vaszéki ülnök* Zámbó György d-r. árvaszéki 

ülnök, Bárdoss Béla aljegyző, Rack Lipót al-

jegyző, Kaszó Elek főpénztáros, Bücher Ja-

DÉLM AGYARORSZÁG 

tését és mikorra adják át az 'épületet -rendel-
tetésének. Azt a felvi'lágositást kaptuk, hogy 
ez év őszén minden bizonnyal megkezdik a 
tüzérlaktanya építését és 1916. októberében 
adják át rendeltetésének. 

kab adópénztáros, Bárkányi Zoltán, községi 

biró, Pfann Lajos osztályjegyző, Hegedűs 

Antal osztályjegyző, Eördögh Lajos dr. osz-

tályjegyző, Borbola Jenő d-r. osztályjegyző, 

Szendrey Jenő -dir. osztályjegyző, Sohaffer 

Lajos dr. osztályjegyző, Dreyer József dr. 

osztályjegyző, Gera József dr. helyettes-osz-

tályjegyző, Papp Menyhért dr. rendőrtiszt-

viselő, Vőneki Antal dr. pénzügyigazgatósági 

száimeltenőr, Völgyessy János gazdász. 

Lázár György dr. udvari tanácsos, pol-

gármester fölkérésére közöljük -beszámoló-

ját, egész terjedelmében: 

Tisztelt Polgártársaim! Folyó évi ja-
nuár hó 1-sején -tisztvisellőt á rs aimin-ak, akik 
testületileg üdvözölni akarták s szokásos új-
évi beszámolómat meghallgatni óhajtották, 
nyilt levélben megígértem, hogy az elmaradt 
újévi beszámoló helyett a -tisztújítás előtt tiz 
évi polgármesteri működésemről beszámo-
lok. -Ezen felüli Cserő Ede -dr. barátom a na-
pokban; szives vol-t Ihozzá-m juttatni 160—180 
köztörvényhatósági bizottsági tagnak azon 
fölhívását, hogy a polgármesteri állásért fo-
lyamodjam. Egyrészt a tisztviselőtársaim-
nak tett igéret kötelez arra, h-ogy a beszá-
molást megtegyem, másrészt tekintettel ar-
ra, hogy -polgártársaim- lekötelező fölhívásá-
nak eleget -téve, a polgármesteri állás-ért fo-
lyamodtam, erkölcsi kötelességemmé vált, 
hogy tíz évi polgár mesteri hivatal viselésem 
alatt 'hűséges munka-társaim élén- kifejtett 
működésem feltüntetésével a város -első tiszt-
viselőjének állásáért v-aló jelentkezésemet- er-
kölcsileg- megalapozzam-. E beszámolómat 
betegágyamból- emlékezetből diktálom, m-ely-
ly-el- azt akarom j-elezni, hogy ezzel a beszá-
molóval a tiz évi munkásság kimerítve nincs. 
Azt -hiszem azonban, hogy habár rendszer 
nélkül, de markánsul vannak körvonalazva 
a munkásság keretei úgyannyira, 'hofv annak 
intenzivitása, természete -és iránya felöl bárki 
is kellőleg tájékozódlhatik. Tehát, h-ogy azon-
nal a d-ollog velejére t-érj-ek, az utóbbi tiz év 
alatt: 

A) A VÁROS BEI/BERÜLETÉT ILLE-

TŐLEG: 

1. A vakok intézete betelepíthetett. 2. A 
néprajzi muzeum föl-állittatott. 3. A rókusi 
iskola -kiibővittetett. 4. Az Árpád-Otthon föl-
áll! tta-tott. 5. A közvágóhíd kiépíttetett. 6. 
A vízvezeték táplálása; kétszeresre emelte-
tett. 7. A főpostahelyiség kibővítésének kér-
dése megoldatott. 8. A belterületi lóvonatu 
közúti vasút villamoserőre átalakíttatott s 
vonalai a köztemetői, Petőfi Sándor-sugiárut, 
Tisza Lajos-körúti, Vásárhelyi-sugáruti és 
ujszegedi vonalakkal kétszeresen tul kiter-
jesztettek. 9. A kii!- és belterületi forgalmat 
akadályozó csirkeadó célszerűen reformálta-
tott. ilO. A téli kikötő létesítésének ügye a 
vonatkozó törvénybe 560.000 korona, fölvéte-
lének kieszközlése ált-ail biztositottatot-t. 11. A 
faipari közmühely létésittétett. 12. A közvá-
góhiddail kapcsolatos huspénztár kérdése 
megoldatott. 13. A helybeli dohánygyár nagy 
méretű kibővítése -a pénzügyminisztérium-

nál kieszközöltetett. 14. A városi közkórház 
beléleti viszonyainak rendezése- és az igaz-
gatói állás betöltése által orvostudorok gya-
korlati kiképzésére alkalmasnak és jogosi-
tottnal; államilag elismértetett. 16. Ugyan-
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ott a rendelő orvosi -intézmény behozatott és 
ikórboinotani állás rendszeresitt-etfet-t. 16. 
Mentő-intézmény létesíttetett. 17. A tuberku-
lózisnak a dispensaire-rendszer szerint v-aló 
kezelése- és gyógyitása behozatott. 18. Az ál-
lami szemkórháznak Szegeden való -létesíté-
se kieszközöltetett. 19. A közegészségügy 
szolgálatára három uj gyógyszertár létesítte-
tett. 20. A körtöltés jelentékeny áll-amsegély-
lyel méretei-ben megna-gyobbittatott és szi-
lárd burkolattal elláttatott. 21. A Gráf-féle 
gyermekkórház az alapító intencióihoz ké-
pest létesíttetett és berendeztetett. 22. A ho-r-
dárügy rendeztetett. 23. A rókusi templomot 
fölépítettük. 24. Az ujszegedi templom föl-
építését túlnyomó városi segély engedélye-
zése által lehetségessé tettük. 25. A Stefánia-
sétányt kibővítettük. 26. A rendőrség szapo-
rítása és tökéletesítése részint városi költ-
ségen, részint a nyert államsegély igénybe-
vétel© mellett nagy arányokban eszközölte-
tett. -27. -A Széchenyi-tér táblái nagydiszü 
bekerített parkokká átalakíttattak. 28. A Gi-
zella-tér központiságánaik megfelelően ren-
deztetett. 29. A hajléktalanok menhelyének 
kérdése megoldatott. 30. Árubódékat is képe-
ző hirdetési oszlopok -létesíttetitek. 31. A ka-
tonai elszállásolási barakkok szolid kiépítése 
eszközöltetett. 32. A gáz- illetőleg villany vi-
lágítás széles perifériákra kiterjesztetett. 33. 
A városi gőzfürdő átalakítási terveinek ál-
lamilag való elkészítése kieszközölhetett és fo-
ganatosíttatott. 34. A néphivatal fölállitta-
tott 35. A váro-si bejelentőhivatal fölállítá-
sának: kérdése megoldatott. 36. A város bel-
területén illemhelyek állíttattak fölt 37. Sze-
gedre fényes palotába betelepítettük a vas-
úti leszámolóhivatal két eddig Budapesten 
működő osztályát, mely 260 j-órészben csalá-
dos hivatalnokot -hozott körünkbe. 38. Ide te-
lepitettük s' a város díszéül szolgáló hatal-
mas palotába helyeztük az állami felsőipar-
iskolát és e mellett kieszközöltük, hogy fön-
maradj-o-n továbbra is. 39. Az állami faipari 
szakiskola. 40. Kieszközöltük, hogy egy első 
-osztályú vasúti műhely a hozzátartozó te-
lepekkel és egyéb vasúti berendezésekkel 
Szegedre helyeztessék. 41., Kieszközöltük, 
hogy -a kenderakadémia Szegedre helyeztes-
sék s az 700.000 korona -befektetéssel már ez 
idő szerint épül. 42. A város minden meg-
terlieltetése nélkül -államsegéllyel fölállítot-
tuk a női felsőkereskedelmi iskola bekap-
csolásával virágzó városi felsőkereskedelmi 
iskolánkat. 43. Szeged re hoztuk 150 növen-
dékkel az ujszegedi szerb fiu- és lány-interná-
tus-t. 44. Fölépíttettük Újszegeden a vakok 
intézetének palotáját. 45. Kieszközöltük az 
állami szemkórháznak már a folyó év-ben 
megkezdődő kibővítését. 46. Fölépíttettük a 
hatalmas- köztisztasági telepet s általában 
-a köztisztaság ügyét rendeztük. 47. A város 
közönségének régi vágyát, a tüzérség Sze-
gedre helyezését kieszközöltük. 48. Az ipa-
rostanonc otthont fölállítottuk. 49. A belterü-
leti polgári iskolákat államosítottuk. 50. A 
belterületen három uj hatalmas polgári is-
kolát építtettünk. 51. A Szent György-téri 
elemi iskolát fölépíttettük. 52. Az ujszegedi 
óvodát fölépíttettük. 53. A belterületi utca-
burkolatot minden városrészben nagy ará-
nyokban fejlesztettük. 54. iA javadalmi pa-
lotát fölépíttettük. 55. Országos -nevű meste-
rek neveihez kötött s városi parkjainkat -dí-
szítő művészeti objektumainlcat mérsékelt 
városi hozzájárulás utján héttel szaporítot-
tuk. 56. Fogadalmi templomunk épül, 57. Az 
500 betegre -kontemplált uj kórház -terveit or-
szágos nevű mester által elkészíttettük, azo-
kat államhatósá-gi-lag jóváhagyattuk. Az ál-
lam hozzájárulásának kérdése ez -idő s-zerint 
tórgyaíá-s alatt áll. 58. A város általános 
csatornázásának terveit elkészíttettük. 59. A 
Fehértó hasznositáslának tervei 'elkészítését 
a -földmivelésügyi minisztériumnál kieszkö-
zöltük, a vonatkozó államsegély pénzügyi 
keresztülvitel kérdése tárgyalás alatt áll. 60. 
A Szeged-sövény-házai, Szeged-martonosi és 
Horgos-martonosi árvízmentesitő társulatok 
egyesítése által -a városnak ugy k-ül-, mint 
belterületét egy hatalmas, közérdekűnek 
nyilvánított s ekként -a törvényes állami 
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