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R szegedi katolikus papság a püspöki birtokok
felosztását követeli.
Szervezkednek a papi nőtlenség ellen és országos mozgalmat
indítanak. —
A szegedi alsópapság pénteken délelőtt tartott gyűlésén foglalkozott a budapesti Papi Tanács programjával, mely
11 pontban foglalta össze korszerű reformtörekvéseit. A szegedi papi gyűlés nem
találta a 11 pontot elég radikálisnak s
azért annak kibővítését kivánja a következőkkel :

1. A püspöki birtokok jogos felosztását a nép között, ugyanakkor a lelkészkedő papság anyagi helyzetének
egyenlő mértékben való javitását.

2. A paoi nőtlenség eltörlését olyanformán, hogy a nősülés a felszentelés
után történhessék. Az önálló háztartás
vezetésének lehetősége kivánja, hogy társadalmi állásához képest minden pap —
a papbirtokok igazságos felosztása után

— állami fizetésben

részesüljön,

állami

kedvezményeknek (utazás, családi pótlék,

nyugdij stb.) részese legyen s a fizetési
osztályokban
fokozatos
előrehaladása
biztosittassék.
3. Végül kivánja a mostani demok-

ratikus eszméknek s irányzatoknak teljes
magáévá tételét a vallási dogmák, hittételek érintése nélkül.
Elhatározta a gyűlés, hogy a Budapesten megalakult Papi Tanács 11 pontját elfogadja, helyesnek és korszerűnek

tartja az előbb emiitett pontok

kibőví-

tésével.
Ez irányban a szegedi papság felhívást intézett a vidéki papsághoz, hogy
csatlakozzék a szegedi papság határozatához s mint „Délmagyarországi Papi
Tanács" küldöttségileg kérje a magyar
kormányt
demokratikus
törekvésének
támogatására.
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Kószó István pártja csatlakozott a Károlyi-párthoz.
A szegedi függetlenségi és 48-as párt morember 14-én; intózőbizottsági ülést (tartott.
Jelen voltaik Kószó István elnöklete alatt: Dobó Ferenc, az alsóvárosi népkör elnöke, Vptró Barna (Lőrinc, a felsővárosi népkör elnöke
és Gombos Imre m i n t ezen kör kiküldöttje,
Viski György, mint a VI. kerületi kör elnöke
Fenyvelsi Jenő mint ugyanazon (kör jegyzője,
Kő vési József miint a; V I . kerületi Kossiuthpártkör elnöke, Várhelyi József, miint a rókusi
népkör elnöke s Gárgyán Imre, m i n t ugyanezen kör kiküldöttje, Tóth Gyula, mint a szegedi függetlenségi és 48-as párt ügyvezető, elnöke.

nagytól levelét kaptunk, amelyben a többi között ezeket irja:
Tisztelt Szerkesztő ur! Kérem. ne vegye
tőlem rossz néven ezt a levelet, melyben a Károlyi-párti vasárnapi gyűlésén elfogadtatott
pártvezetőségi liístána teszek megjegyzést, de
azt hiszem, faa a pesti lapok bírálat tárgyává
téhetik ős teszik a Nemzeti Tainács összeállítását, itt sem lehet- a jogos bírálatot 'megakadályozni s ez okból kérem is a levél közlését.
Kínosan hatott ugyanis -az előterjesztett .pártvezetőségi lista, melyet csak azért fogadtak
el, nruert main akartak az ellenvéleményen levők vitát provokálni személyekről. MegdöbAz intézőbizottság' a jelenlegi országos;
bentő, m i l y politikai! meggyőződéssel, illetőpolitikai állapotok megváltozása folytán a, leg meggyőződésteiemSéggel biró urak szerepárt részéről követendő (magatartást 'tárgyalpelnek azon a listán. Ott van az Ajpponyi-párt
ta és beiható tárgyalás után egyhangúlag a
volt köiieflnöke, aki egész a párt megszűnéséig
követikező határozatot hozta:
nem jött rá, hogy neki tulajdoniképpen KáA szegedi párt ia Bizony Ákos vezetése rolyiék oldalán van a helye. Ott vannak továbbá a szegedi lApponyi-párt legexponáltabb
alatt álló függetlenségi és' 48-as párt programját tette magáévá, tehát az ország-gyű- vezetőférfiai, másrészt olyan urak, akiknek
lési függetlenségi' és 48-as pánt azon eljárását, nevét eddig csupán a Tvegatta-Kllubhal kaphogy a függetlenségi és 48-as Károlyi-párt ez- csolatban hallottuk emlegetni, de a. szegedi
időszerint törekvéseinek megvalósítása céljá- politikai élet berkeiben eddig miint közkatoból ezen pártnak 'szolgálatait felajánlotta, he- n á k sem működtek, de akiknek gondolkozás!
lyesnek tartja. A m a g a részéről a szegetili .füg- módja teljesam idegen volt Károlyi nagyszerű
getlenségi és 48-as Károlyi-párthoz csatlaeszméitől. Azt hittük, Szegeden is követik
kozik is enniek a minélelőbbi végleges békekö- m a j d az országos párt példáját, amelybe
tés, Magyarország területi épségének fentar- <u£ytín! belépteik azok is, akik késve jöttek reá
téiNi mellett a demokratikus fejlődés ifclkozása a'diadalmas forradalmi eszmék nagyszerűsécéljából szükséges teendői elősegítésében
a gére, de egyben meggyőződtek arról is, hogy
Pártba való belépés utján imiindent m e g t e n n i
csak hosszú és szerény, de odaadó közlegényi
hazafias kötelességének tartja és erről a sze- működésűk után tehetnek hangadó . tényezőik
m ű függetlenségi és 48-os Károlyi-pártot ér- a pártban! Az egész vezetőségben való hit
tesíti, K i v á n j a trnár ezúttal, hogy a magyar inog meg, h a érdemetlen emberek kerülnek
nemzet gerincét képező kisiparosok és kisgaz- oda be, hiúságból vagy baráti alapon. Ezt jodák a pártiban előkelő helyet nyerjenek és aggom van megírni, mint olyan embernek, aki
godalmát fejezi ki m á r ezúttal aziránt, hogy
Károlyi eszméinek, ahol eddig megfordultaim,
széthúzásra alkalmas köztársasági, radikális propagálója voltam s akkor is küzdöttem az
stb. pártok ^lakuknak akkor, midőn nnindany- eszmék megvalósulásáért, midőn az még rang
nyian a köztársasági államformát tesszük és szabadságvesztéssel, sőt sok leseiben élet ve'"agunkévá. Kívánatosnak tartja, liogy a sze- szedelemmel járt s mint aki m á r hat évvel
gedi függetlenségi ési 48kas Károlyi-pártiban ezelőtt szerény tagja voltam a M a g y a r Közhe adjanak helyet oly egyénéknek, akik — társasági Pártnak.
ha csak ideiglenesen is — előzőleg a munkaPárthoz tartoztak, mely párt ,a magyar nemzetet végromlásba sodorta.
Ezt a határozatot dr. Kószó István á t a d t a
'h'. Becsey Károlynak, a Károlyi-párt elnö-

Óráját és ékszerei!

— Bejelentették a Városi Alkalmazottak
Tanácsának megalakulását. —

(Saját tudósítónktól.) A Városi Alkalmazottak Tanácsa pénteken délélőtt a következő
átiratban értesítette dr. Somogyi Szilveszter
polgármestert és a város .tanácsát a Városi,
Alkalmazottak Tanácsának megalakulásáról:
Bejelentjük, hogy 1918. november 13-átt
Szeged város tisztviselői és alkalmazottai
majdnem teljes számban megalakították a V á
rosd AlbaJníazottak Tanácsát. Minden ügyben, mely a tisztviselők és alkalmazottaik k-airi érdekére vonatkozik, ez a tanács egyedül
jogosult képviselője a városi tiszt viselőknek
és alkalma zot tá len ak.
Ezért arra kérjük, hogy a reánk vonatkozó 'mindenféle ügy elintézése előtt bennünket
mindig és föltétlenül meghallgatni szíveskedjék.
Ezenkívül beadványt intéztek a. polgármesterhez és a tanácshoz, amelyben Iköztiik,
hogy a rögtöni segély kiutalására és a külön
pótlékok engedélyezésére helyezi a 'tanács a
fősúlyt. A beadvány a következő:
A közgyűlés uovamjber líj-án kimondta,
hogy nyolc napon belül összehívandó rendkívüli közgyűlés foglalkozzék a városi 'tisztviselők és alkalmazottaik anyagi helyzetének
rendezésével.
Kijelentjük, hogy ez alkatommal a rögtöni
segélyi-e és a külön
pótlék
engedélyezésére
helyezi tanácsunk a fősúlyt, amelyeknek semm i összefüggésük nincs a városi hivatalnokok
egyesülete nevében PiUich Gyula elnök által
beterjesztett kérelemmel. Tisztában vagyunk
azzal, hogy igazságos fizetésrendezést nyolc
nap alatt nem lehet előkesziiteni, egyébként
is valószínű, hogy a népkormány országosan
rendezi a tisztviselők javadalmazását s ebben az esetben határozatok és intézkedések
ellentétes helyzeteiket teremthetnének.
A rögtöni segítés célja a rendkívüli segéllyel1 és pótlék adásával való biztosításunk
Ezek alapját is kijelölte a közgyűlés, mikor
kimondta, hogy a három millió koronának a
polgárőrség és a hazatérő katonák ellátása
után fettmaradó része .szintén erre a célra fordittassék. Épen azért tiltakozunk az ellen,
•hogy ügyünk a (szervezőbizottság elé (kerüljön,
tnint amelynek ezek utáni hatáskörébe maii
tartozik. Itt nem szervezet-módositálsról van
szó, sem annak előkészítéséről, hanem pusztán a rögtöni segélynek és a pótlékoknak bizonyos százalékban való kiutalásáról.
Tekintve pedig, hogy az alap is .megvan,
— ha m á r ragaszkodunk a külön jelentőséggel nem biró régi formához — legföljebb a
pénzügyi bizottság szólhat hozzá és az is csupán azt veheti tudomásul, hogy aiz; alapoit máiki jelöl te a novemberi közgyűlés.

S zőnmék,
harisnyák, keztyük,
menyasszonyi koszorúk
és fátyolok nagy választékban
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javíttassa elsőrangú óra- és éh szerüzletemben. S z o l i d á ra k :
Ó r á k b a n és ékszerekben nagy

A Károlyispárt vezetőségének összeállításáról Fodor Gyula 46-os .tartalékos főhad-

Rögtöni segélyt kérnek
a városi alkalmazottak.

v.v.
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