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Imre (diri. : tör vény'hatosáig! (hizo-ttisági tag 
urat. 

Ezutáin Bokor Pál helyettes-polglárim-es-
- ter rövid beszédben bejelentette a közgyli-

llésnelk a polgármesteri és a tisztviselői 'kar 
nevében, ihogy megbízatásúik a -mai nappal 
fejiár-t, a törvényhatósági- bizottságnak te-
hát az 1886. -évi XXI. t.-c. alapján joga és 
k-öteiliessége a- 'város hatósíágát ©íjból meg-
ala-kitani. A város nagy pecsétjeit- és a tit-
k-o-s levél-tár (kulcsát á-tadta a főispánnak. 
Végül a, tiszfikar névében -m-egik-ösz-cpte a 
törvényhatósági bizottság l-eddlgi- táimoga-
gatását. 

(A polgármester és a tanács 

megválasztáia.) 

A beszéd után a -tanács tagjai' és a töb-
bi tisztviselőik kivonultak a köz-gyiülési te-
remből, uni-rie a törvényihatósági bizottság át-
tért a -választásokra, CicaHricis Lajos dr. 
előlfclb a város közönsége nevében- köszöne-
tet mondott a távozó tisztikarnak azért a 
(munkásságért, aimiít a város ügyeinek előbb-
reviteie érdekében kifejtett, -majd a fcözgyü-
l'éis elé terjesztette a jel-ölő bizottság jeliöilt-
j'eit. 

— A polgármesteri állásra egyedül pá-
lyázott Lázár György , dr. — im-on-dotta. 

Lelkes éljenzés hangzott if-ei szavai -nyo-
mán. Az -ováció -lecsii lapul táv al az elnök Lá-
zár György dr.-t a város egyhangúlag meg-
választott polgármesterének nyilvánította és 
íföllkérte a közgyűlést, Ihogy bizottságot ala-
ki tison, amely a hivatalos eskü letétele -céljá-
ból a la-kásán- -keresse föl a polgármestert. 
A bizottság tagjai 'lettek: .Gerle Imre dr., 
-Kovács János, /Bőikor Adolf, Reiner Mór dr., 
Paló-éz László, Kiss Arnold, -Hoffma-nn Ig-
nác, Körimendy Mátyás, Hajnál István, Vaj-
da Sándor, Rós-a Béla, Tó-tlh -Gyula. Ma-
gyar Péter és Vietró Lajos. 

Megválasztották ezután -egyhangúlag 
főjegyzővé: Taschler Endrét, tanácsosokká 
Bokor -Pált, Balogh Károlyt, Gaál Endre 
dr.-t, Koczor János-t és Tóth Mihlály dr.Jt, 
főügyészszíé Turóczy Mihály Id-r.-t, 'heiyet-
tevpőlgár mesterré Bokor Pált. 

Somogyi Szilveszter dr. -főkapitány ve-
zelésével Jászai Géza, Weiner Miksa és 
Végman Ferenc dr. törvényhatósági bizott-
sági tagokból álló küldöttség ment a meg-
választott tisztviselőkért. íMelíeg ovációval 
fogadták a tanács tagjait, amikor ismét be-
vonultak a t erembe. Körülállott-ák az elnöki 
pulpitust és -a -közgyűlés előtt letették a hi-
vatalos .esikiüt, amelynek a imintáját Kovács 
János tiszteletbeli főjegyző olvasta -föl. Most 
Bokor Pál helye tes-p-oiligármester program-
szerű beszédet tartott, amelyet -egész terje-
delmében itt kiözlünik: 

(Méltóságos Főispán ur! 

Tekintestes (törvényhatósági bizottság! 

Ezen ünnepélyes pillanatban, amidőn 
a tekintetes törvényhatóság bizottság .kiitün-
tető bizalma folytán ismét mandatáriusai let-
tünk azon alkotmányos szervnek, amelynek 
föladata e város közigazgatási gépezetének 
irányátásia és vezetése; amidőn ajkunkról el-
hangzott .a hivatalos eskü végső szava: köte-
lességét, sőt szükségét érzem -annak, hogy 
ugy a magam, mint e város újonnan megvá-
lasztott nagynevű polgármesterének, vala-
mint a (tanács többi tagjainak nevében is, 
benső hálánk és köszönetünk nyilvánítása 
m,ellett, gondolataimnak és érzelmeimnek ez 
alkalomhoz mért, tehát -lehetőleg rövidre sza-
bott 1kifejezést adjak. 

Tekintetes Közgyűlés! A gyakorlati élet-
tapasztalat harmincéves közpályámon arról 
győzött meg engem, hogy a város hatóságá-
nak, mint a képviselőtestület véger-ehajtó or-
gánumának hivatásét és működési körét 
nem csupán az aktáknak gyors elintézésére, 
a tételes törvény-ek, kormány- és szabályren-
deletek szigorú betartása és merev -alkalma-
zása képezi, hanem tevékenysége vélemé-
nyemszer-int fől-leg a város közszükséglet-einek 
föl,ismerésében s azok kielégítésére szolgáló 
intézményeknek a polgárság teherviselési ké 
pességén-ek figyelembe -vétele mellett leendő 
megvalósitásában, valamint a város bel'ső ha-
jainak orvoslásában ny-erliet megfelelő mű-
ködési teret, amely tevékenységnek legfőbb 
alapját s elengedhetetlen föltételét az öntu-
datos munka és -ernyedetlen szorgalom ké-
pezi. 

Hogy mik azo-k a legsürgősebb és leg-
égetőbb közsziikségletek, amelyek -e várcs 
kulturális és közgazdasági föllendülését, va-
lamint, közegészségügyi és közbiztonsági ér-
dekeit lesznek hivatva kielégíteni s elősegíte-
ni, azt hiszem t. Közgyűlés, fölösleges itt -e-z 
alkalommal részletesen fölsorolnom, mert 
hisz a városfejlesztési program liosszu soro-
zatából' kiemelte s fölszinre hozta már azo-
kat a -város polgárságának közóhaj tás-a, sőt 
azoknak megvalósítására nézve már érdem-
leges közgyűlési határozatok hozattak; -hogy 
többet ne említsek, ott van a fogadalmi tem-
plom folyamatban levő építése, az uj kór-
ház, általános csatornázás kiépitése, külvá-
rosrészi vízvezeték, tüz-érlaktanya, zenepalo-
ta, vásárcsarnok, tanyai vasút stb., amelyek 
a legsürgősebb megoldásra várnak, amelyek-
nek kivitelére vonatkozó tervek részben már 
teljesen készen vagy munkában vannak; be-
hát ugy vélem, hogy az uj hatéves ciklusra 
megválasztott tanácsinak főhivatásút nem 
egy uj városfejlesztési programnak kitalá-
lása,, hanem a közszüks-églet á-ltal sürgetett 
közintéz,menyeknek célirányos, gazdaságos s 
lehetőleg a polgárság ujabb, erősebb megter-
heltet,és-e és a városi háztartás egyensúlyá-
nak veszélyeztetése nélkül leendő mielőbbi 
megoldása képezi. 

Éppen ezen utóbbi szempontból egyik 
legfontosabb föladatát kell hogy képezz-e a 
város hatóságának az is, hogy különösen ,a 
város azon intézményeinek megvalósításá-
nál, amelyek egészben vagy részben állami 
föladatot is képeznek: indokolt fölt,erj,őszie-
sekben a kormányhatóság megfelelő erkölcsi 
és anyagi támogatását kérelmezze és sürges-
se, amelyeknek sikeres vezetése érdekéből 
föltét'leaiül számítunk a főispán ur őméltó-
ságának a kormány,hatóságnál leendő hatha-
tós támogatás-ára, amit annál inkább remél-
hetünk, mivel Mél-tósgod a beiktatás alkal-
mával mondott -ünnepi beszédében hangsú-
lyozni volt kegyes: „hogy e város kulturális 
fölvirágozására (irányuló munkájából ma-
gának részt kér", továbbá kijelenteni méltóz-
tatott, „hogy főispáni hivatása legelső köve-
telményének ismeri föl, hogy -a kormányt e 
város és népe valódi szükségleteiről tájékoz-
ván, annak jóakaratát és támogatását e vá-
ros közügyei javára kieszközölni igyekezni 
fog." 

Ezen a legilletékesebb helyről elhang-
zott s nagy reményekre jogosító biztató nyi-
latkozatra, valamint szeretett polgárines,te-
rünk bölcs vezetése és irányítására, nemkü-
lönben a tekintetes törvényhatósági bizott-
ságnak a múltban is tanúsított támogatásá-
ra bizton számítva, amelyet -a jövőre nézve 
is már ezúttal kikérni bátorkodunk; -azt hi-
szem tekintetes Közgyűlés, nem fog ileküzd-
hetlen akadályokba ütközni a város legsür-

gősebb föladatainak mielőbb leendő s-iker-es 
megoldása. 

A hatóság újból mag-választott tagjainak 
nevében pedig ünnepélyesen kijelientlhetiem, 
hogy a reánk váró Melőssógtelj-es kötelessé-
geink •teljesítésében, nem csupán a hivatalos 
kötelességérzet, hanem a városunk iránt va-
ló rajongó szeretetünk fog vezérelni. 

A magam sz-emélyéf illetőleg v-égiül még 
cs-ak azt vagyok bátor ez alkalommal kinyi-
latkoztatni, hogy mint polgármester-helyet-
tes, azon körülményből kiindulva, hogy sze-
retett polgármesterünk a jelenlegi -gyengél-
kedése miatt, a város érdekéből is -olyannyira 
kívánatos munkásságának teljes érvény-esi-
tósében gátolva van; fokozottabb mértékben 
s munkabírásom teljes inteuzivi-tással fogok 
oda törekedni, hogy addig is, a-mig nagyne-
vű polgármesterünknek mindnyájunk által 
hőn óhajtott egészsége t-elljiesen visszatér, a 
-közigazgatás vezetésében és a város köz-
ügyeinek elintézésében, a fokozatos fejlődés 
minden -irányában hiztesitv-a legyen. 

Tekintetes Közgyűlés! Ezeket tartottam 
szükségesnek a, magam és tiszt viselőtársaim 
nevében hangsúlyozni s amidőn -a jö-vő mun-
kálkodásunk eredményessége érdekéből még 
egyszer kiikérni bátorkodom főispán ur őmél-
tóságának ós a tekintetes törvényhatósági 
bizottságnak bölcs tanácsát és hathatós -tá-
mogatását s ismételten hálásam megköszön-
ném az irántunk megnyilatkozott rokonszen-
vet és bizalmat; azon lelkemből fakadó óhaj-
tással zárom he szavaimat, éljen a haza, él-
jen -a király éljen Szeged város -derék népe. 
(Éljenzés.) 

(Pálfy József Ür. — 

a tisztviselők nevében.) 

A -belyiettes-po 1 gárimesl -er beszéde után 
a többi állások betöltésére került a sor. Ár-
va-sziálk-i eln-ök (lett újból Pálfy József -dr., ár-
vaszéki ülnökök Zámbó György és Ferenczy 
Béla, -aljegyzők Bárdoss Béla és Rack Lipót, 
alügyészelk Simkó Elemér -dr. és, Dettre Já-
nos dr., főpénztár-ős Raszó E-lelk, adó-pénz-
táros Bücher Jakab, községi biró Bárkányi 
Zol'lá-n dr., elsőosztáilyu aljegyzőik Pfann 
Lajos* Hegedűs Antal és Ördögh Lajos -dr., 
másodosztályúi- osztály jegyzők Borbola Je-
nő dr., Szendrey Jenő -dr., Schaffer Lajos 
dr. és Dreyer József -dr., gazdász Völgyessy 
Ján-os. -

Az ,-ujibÓl megválasztott tisztviselőket 
ugyan-az a küldöttség vezette be a terembe, 
amely a tanácsosokat IhiVta meg. A főispán 
néhány meleg szóval üdvözölte őket, majd 
letették a hivatalos esküt. 

Púlfy József -dr. ezután ,a következő be-
szédet -mondotta a tisztviselők nevében: 

Méltóságos -Főispán ur! 

Mélyen tisztiéit törvényhatósági Bizott-
ság! 

Méltóztassanak megengedni, ihogy -né-
hány pillanatra igénybe vehessem a törvény-
hatósági bizo-ftság sziv-es figyelmét és- ma-
gam, valamint most megválasztott tisztvi.se-
tőtácsaim nevében hálás szívvel megköszön-
jem a bizalom és elismerés nyilvánulását, a 
mellyel bennünket kitüntetni méltóztatott 
akkor, amidőn a város ügyeinek további vi-
telére, a legkülönfélébb közigazgatási ágak 
vezetésével ujabb mandátumot nyertünk. 

A törvényhatósági bizottságnak -egyik 
legfontosabb munieipáüs joga ez a hat élven* 
kint tartott tisztújító szék. Ezen tisztújító 
széken van alkalma gyakorolni a, törvényha-
tósági bizottságnak -tisztviselői fölött szuvf 
rén hatalommal a birála-t jogát, -amidőn a-P* 
oelátta. kizárásával a régi tisztviselői karra-
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