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dr. Balassa a tanácsi javaslattal szemben 
száll síkra. Azt mondja a bizottsági tag ur, 
ihogy vagy szükség van a tervezett reformra, 
vagy nincs. Ha szükség van, mért nem jött 
a tanács ide javaslattal és miért várta, bogy 
az egyik bizottsági tag tegyen ilyen értelmű 
indítványt. Ilyen alapon mégsem lehet el-
intézni egy üdvös dolgot, hiszen ez az ér-
velés — ha igaz lenne, — illuzóriussá tenné 
a közgyűlés minden tagjának működését. A 
•bizottsági tag ur másik érve az volt, hogy 
a háború miatt nqm lelhet megkezdeni az 
ilyen reformot. Igaza 'lenne, ha vámpolitikai 
kérdésekről, ipari dolgokról, vagy nemzet-
közi vonatkozású ügyekről kellene határoz-
nunk, de ez városi ügy, amelynek sorsát a 
háború nem beifolyásöllhatja. 

Pásztor József ugy érzi, a tárgyi igaz-
ságok indítványa és a tanács javaslata mel-
lett szólnak. Felsorolt tényekkel bizonyltja, 
(hogy *a szervezeti szabályrendelet elavult. 
Azért, Ihogy háború van, dolgozni kell, a 
jövő érdekében. Készülni kell a békére. A 
mai szabályrendelet mellett azonban nem 
léhet alkotó munkát végezni. Az uj tisztújí-
tásra a szervezeti (szabályrendelet módosí-
tásával el kell készülni. Kéri a tanács javas-
latának elfogadását. 

Taschler Endre reflektál az elhangzó t 
beszédekre. A szervezeti szabályrendele! 
tényleg reorganizációra szorul. Ismerteti az 
okot, amely a /nai rendszert megteremtette 
iA nyári szünidő pedig kiválóan alkalmas 
•lenne a szabályrendelet módosítási munka-
ijára. Kéri a tanács javaslatának elfogadását. 

Dr. Balassa Ármin védelmezi áiláspon 
ját és reflektál Wimimer és Pásztor felszó-
lalására. Valihopa István a főjegyző felvilá-
gosítására visszavonja indítványát és egész 
terjedelmében elfogadja a tanács javaslatát. 

A közgyűlés egyhangú felkiáltással a 
tanács javashitát fogadta el. ' 

(A közélelmezési hanáép.) 

Szabó Gyula indítványt tett egy hat 
tagból álló közélelmezési tanács alakítására. 
Ezt az indítványát póvluditvannyai kesébb 
oda módosítottá, hogy a közélelmezési taná-
csot egyelőre csak tanácsadó szerepkörrel 
ruházzák fel. A közgyűlésen Balogh Károly 
ismertette az indítványokat a tanács álta-
lunk már egész terjedelmében ismertetett 
javaslatával. Az előterjesztéssel kapcsolato-
san ismerteti azt a munkát, melyet a közélel-
mezés terén végzett. Bemutatja az egész 
szervezetet azzal a móddal, ahogyan mun-
káját végezte. Mielőtt bárm'be is belefogott 
volna, szakértőket hallgatott meg eddig is. 
Mindig becsületesen és a legnagyobb körülte-
kintéssel végezte munkáját . (Éljen, éljen!) 

Szabó Gyula elismeréssel adózik .annak 
a munkának, amit- 'Balogh Károly taná-
csos végzett. A javaslat, .amelyet a ta-
nács tesz, részben honorálja az indítványo-
zók szándékait de a forma nem megfelelő és 
bántó is.- Nem hiszi, hogy akadna törvény-
hatósági bizottsági tag aki -igy vállalná az 
élelmezési tanácsi tagságot. Javasolja, a köz-
gyűlés módosítsa a tanács javaslatát ugy, 
bogy ez a tanács tartozik működésének ügy-
rendjét a- város polgármesterével és a köz-
élelmezési hivatal vezetőjével egyetértően el-
készíteni és .addig is, amig e tekintetben tel-
jesen egyetértő megállapodás-pk nem létesül-j 
nek, a közélelmezési tanács tagjai arra nyer-
nek megbízást és felhat,almazást, bogy: „a 
közellátás körüli teendőiket -naponkint morá-
lis felelősségben osztozó megbeszélések tár-: 

igyává -tegyék és egyes ügyek (megoldására 
javaslatot tegyenek. Oly -esetekben pedig ami, 
kor fontosabb ügy vár megoldásra és a ta-
nács és ennek elnöke közt egyetértő magi 
állapodó® nem létesülhet, a kérdés a város 
polgármesterének döntése alá bocsájtandó.'í 

Wimmer Fülöp szintén nagyra értékelt 
azt a munkát, amit Balogh Károly végzett 
a közélelmezés terén. Szabó Gyula határozati 
javaslatát fogadja el. A munka, -amit vég-

zett, hangsúlyozza, nagyon szép, de egy fele-
lős tanács megkönnyiené ezt a munkát. Igaz, 
hogy eddig is mindig meghallgatta a 'Szak-
véleményeket, de-— és ez nem gyanúsítás, 
csak feltevés — megtörténhetett, vagy meg-
történhetett volna ihogy ezeknek a szakembe-
reknek valamelyike a saját érdekginek meg-
felelő véleményt adott. Egy állandóan műkö-
dő tanács mellett ez az eshetőség a mini-
mumra csösken. 

Dr. Kovács József a tanács javaslatát fo-
gadja el, de kivánja, hogy a tiszti-főorvosi 
is vegyék be a tanácsba. 

íDr. Cserő Ede a Wimmer Fülöp által 
mondottakra reflektál. Csatlakozik is ezek-
hez. Bizonyosan elkerülte azonban a Wim-
mer ifigyeimét Szabó iGyula határozati javas-
latának utolsó pontja. Ez lehetetlen helyzetet 
teremtene. Ugy a polgármester, mint -a pénz-
ügyi tanácsos a legnagyobb felelősség, mel-
lett- dolgoznak. A tanácsnak ilyen felelősség 
mellett túlságos is lenne a hatásköre és meg-
kötné kezeit a felelős tényezőknek. Hová 
lenne a tekintélyük, amelyet ,a közgyűlésnek 
kötelessége emelni? Nem szabad a felelősség 
él-ót sem igy megtompit-aini. 'Ezt a pontot 
hagyják iki az indítványozók indítványukból 
és könnyű lesz a megegyezés. 

Bach Jenő a tanács javaslata mellett 
foglal állást. 

Baloah Károly: Szabó Gyula azt a meg-
jegyzést tette a tanács javaslatára, hogy bán 
tó. Tessék elolvasni Szabó urnák beadott in-
dítványát, bátran mondhatom, hogy annál 
bántóbb ég nem "kerül erre az asztalra. Az 
indítvány, ebben a fyrmájában is gyámság 
alá akarja helyezni ,a polgármestert és a 
közélel mez-ési ki v utalt. 

Dr. Cieiatricis Lajos főispán: Méltóztas-
sanak megengedni, liogy' innen az elnöki 
székből egy szokatlan kötelességet teljesítsek. 
De megállapítható, bogy a (tanács javaslata 
és a benyújtott határozati javaslat között 
nincs lényeges ellentét. A tanács javaslatá-
nak abban a formájában, -amelyet .most fel-
olvasok, bizonyára mindenki meg fog nyu-
godni. (Ezután .a következő formára javítva 
felolvassa a tanán javaslatot: 

— Az indítványt a város tanácsa a köz-
gyűlés elé terjeszti azzal a javaslattal, mond-
ja ki a .közgyűlés, liogy azt, mint sürgőset 
azonnal tárgyalás alá veszi, érdemére nézve 
pedig mondja ki a közgyűlés, hogy a -közélel-
mezési hivatni vezetésével megbízott városi 
tnácsos mellé egy hat tagból álló közélelme-

zési tanácsot alakit, akiknek kinevezésével 

a város polgármesterét bizza meg. A tanács 
tagjai n közellátás körül felmerülő minden 
teendőikben kanácsot nyújtanak az élelmezési 

hivatal vezetésével megbizott- városi taná-
csosnak, aki az ő véleményeik meghallgatása 
után ,a legjobb belátása szerint bocsátja ki a 
közellátás körül szükséges rendelkezéseit. 

(A tanács tagjainak semmiféle rendelke-
zési jogai nincsenek s a. hivatal adminisztrá-
ciójába sem közvetlenül, sem .közvetve bele 
nem folyhatnak, csupán tanácsadási joggal 
bírnák. Magától értetődik, hogy minden fe-
lelősség, amelyet a törvény vagy szabály-
rendelet a város vagyonának kezelése és hi-
vatalos teendők ellátása körül megszab, 
egyedül és kizárólag a vezető tanácsost ter-
helik, akár meghallgatta és elfogadta a köz-
élelmezési tanácsnak javaslatait, vagy taná-
csát és annak alapján rendelkezett, akár pe-
dig nem. A felügyeletet és ellenőrzést szin-
tén a törvény szabályozza, ennélfogva e te-
kintetben intézkedés szüksége fent nem fo-
rog. A közélelmezési tanács naponkirji ta-
nácskozásáról jegyzőkönyv veendő fel s a 
felvett jegyzőkönyv hitelesítés után meg-
őrizendő. Egyebekben a közélelmezési hiva-
tanak eddig megállapított szervezete ha-
tályban miarad. 

A közgyűlés a tanács javaslatát- ebben a 

formájában egyhangúlag elfogadta. 

(A lakosság zsir-ellátasa.) 

Valihora István indítványt nyújtott be, 
hogy a közgyűlés helyezze hatályon kivül a 
tanácsnak azt a határozatát, amelyben a 
-fejenkinti -és havonikínti zsirmennyiséget fél 
.kücgramlban állapítja meg. Balogh Károly 
azt válaszolja az indítványra, ihogy az indít-
ványozó félreértette a hatóság hirdetését, 
ímert az csak a közellátásra szorulókra vo-
natkozik, a magánháztartásokra nem. Ismer-
teti" a város közönsége zsír-ellátásának mai 
állapotát és közli, ihogy a meglevő készlet 
•az ellátatlan, lakosság élelmezésére még 
ilyen mennyiség mellett is alig 5-—6 hónapra 
elegendő, holott legalálhb 9 -havi szükségletet 
-kell biztosítani. Különben is Kürtihv báró el-
rendelte a város tulajdonában, levő készle-
tek mennyisége és az -ellátatlan lakosság 
számának arányában a fejkvóta megállapi-
.tását. Az a megjelent hirdetmény is csak 
•erre vonatkozik és igy az indítványozó nyil-
ván félreértette a hatóság rendelkezéseit. A 
-készletek bejelentése pedig azért szükséges. 

(mert máskülönben nem lelhet az ellátatlan 
lakosság számát megállapitani. Kéri ennek 
tudomásulvételét. 

Váliho-ra István azt hiszi, hogy ha nem 
komoly a terv, hogy a magánháztartások 
készleteit rekvirálják, a közélelmezési hiva-
tal korán adta ki a rendeletet. Teljes egészé-
ben fen tartja indítványát. 

A tanács javaslatát elfogadták 69-en, 
mig .Valihora indítványa mellett 55 város-
atya szavazott. 

Elnök: Határozatként kimondom 
Felkiáltások: Nem ártana megismételni 

a szavazást. 

Dr. Cicatrícis Lajos: Kijelentem, hogy 
nyugtalanságra nincs ok. Az összeírás és. a 

( minimum megállapítása az't célozza, hogy a 
hatóságnak módja legyen az el nem látott 
és ellátott lakosság .számbavételévél különö-
sen az ellátatlan lakosság minimumának 
megállapítására. Ha' az itteni összeírá'slból 
az tűnik ki, hogy a készlet rram elegendő az 
ellátatlan lakosság-ellátásának biztosítására, 
ugy intézkednie 'kéli a hatóságnak megfe-
lelő készlet beszerzéséről, nehogy inség kö-
vetkezzék. Ezt pedig ma; a sertésvágatások 
idején még könnyen meg tudja tenni a ha-
tóság. 

(VárOsi földek eladása.) 

Bokor Pál helyettes-polgármester ismer-

teti ezután Oblátli Lipótnak kedden délelőtt 

benyújtott indítványát, Oblátih tudvalevőleg 

„némely" városi föld eladását indítványoz-

za, azzal, hogy indítványát szóbelileg indo-

kolja meg1 -a közgyűlésen. A tanács ezzel 

kapcsolatosan javasolja, hogy a közgyűlés 

adja ki az indítványt a gazdasági szakbizott-

ságnak véleményezés végett. 

Obláth Lipót szólásra emelkedik a tanács 

javaslatának felolvasása után, a városatyák 

azonban nem engedik szóhoz jutni. 

— Elfogadjuk a tanács javaslatát — ki-

abálják minden oldalról. 

Elnök csönget, a zaj azonban nem szű-

nik meg. Végül is Oblátli Lipót, bevégzi be-

szédét, ami után a .főispán kihirdeti a köz-

gyűlés határozatát, amely .szerint a tanács 

javaslatát a törvényhatósági bizottság egy-

hangúlag elfogadja. 

(A váMztás.) 

Ezután sor került az adóügyi tanácsos 
megválasztására. Dr. Cicatrícis Lajos fő-

K I R Á L Y N É 
összes c s i l l á r a i t 

világitási vállalata szál-
lította. 


