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Betöltötte a közgyűlés a megüresedett városi állásokai 
— Dr. Bár ángi Zoltán árvaszéki ü lnök lett. — iy 

(Saját tudósítónktól.) A bábom alatt még 
talán sohasem gyűltek annyian össze a köz-
gyűlési teremben, mint a szerdai közgyűlésen, 
amikor egész sereg városi állás került betöl-
tésre, Látszott; hogv a városatyák kizárólag 
voksolás céljából i centek meg, inert a sza-
vazások ímegejtése után szinte kiürült a tereim 
és alig egypáran érdeklődtek az ügyek iránt. 

A szerdai közgyűlésen került betöltésre 
Ferenezy Béla árvaszéki elnökké való meg-
választásával megüresedett ülnöki állás, a 
melyre a törvényhatósági bizottság nagv szó-
többséggel dr. Bárkányi Zoltán községi biró? 
választotta meg. 

A decemberi közgyűlés lefolyásáról a kö-
vetkező tudósításunk számol be: 

Dr. Somcgyi Szilveszter polgármester 
megnyitja az ülést. Rack Lipót t. tanácsos a 
polgármesteri havi jelentést ismerteti, amit a 
közgyűlés észrevétel nélkül tudomásul vesz. 

(Különféle indítvány őkon ke fesztül.) 

Az indítványok során elsőnek dr. Kor-
mányos Benő és Balogh Lajos 'indítványát is-
merteti Bokor Pál h. polgármester. Mindket-
ten azt kérik, hogy a hidszegeeselési ügyben 
indítsanak szigorú vizsgálatot. Kormányos 
Benő nnég a mérnöki hivatalban lábra kapott 
deramdáló rendszer megszüntetését is sürge-
ti. Bokor Pál a tanács nevében azt a javasla-
tot terjeszti a közgyűlés éllé, utasítsa a köz-
gyűlés a tanácsot, hogy a vizsgálat befejezése 
után tegyél részletes jelentést a közgyűlés-
nek. A közgyűlés ezt e(fogadta. 

Kiss Gyula ind tványát. hogv az 1910. 
óta vásárolt ingatlanok összeörassanak, a'köz-
gyii'és kiadja a tanácsnak azzal, hogv az ösz-
szeirásröli a januári közgyűlésen tegyen jelen-
tést. 

Dr. Lippay Lajos rendkiviili népszámm-
lás elrende.ését javasolja a közgyűlésnek.'Az 
indítványt Taschler Endre főjegyző ismerteti, 
aki a tanács nevében napirendretérést ja-
vasol az indítvány felett, miután a békekötés 
véglegesítése után úgyis hiteles népszámlálás 
fog történni. Igy 'határoztak. 

Pásztor József a becsüsök véglegesítése 
iránt tett javaslatot. Azt kívánja, hogv a be-
tísüsi áfásokat rendszeresítsék és rendes fi-
zetést adjanak a becsüsöknek. Miután ez a 
tárgy a közgyűlés tárgysorozatán amúgy ,is 
izerepel, az indítványt a tanácsi előterjeszté-
sek során tárgyalják. 

Dr. Gaál Endre dr. Regdon Károly indít-
ványát ismerteti. Regdon a fogadalmi tem-
plom mielőbbi felépítését sürgeti, esetleg ál-
lami támogatással. A közgyűlés utasitotta a 
tanácsot, hogy az ügy gyei foglalkozzék és az 
eredményről tegyen jelentést a közgyűlésnek. 

A nyolcadik indítvány megint a Balogh 
Lajosé. Különféle, érthetetlen, szociális intéz-
kedést sürget, igy a többek közt a Tisza La-
jos-körut megszerzését javasolja. Az indít-
ványt Taschler Endre referálta, akinek aján-
latára a közgyűlés hozzájárult a tanács ja-
vaslatához, amely a különféle, zűrzavaros in-
dítvány tanulmányozására utasitotta a taná-
csot. 

Megint Balogh Lajos következett. A sze-
gedi piac és a tanyák közt autóiáratok léte-
sítését kívánja. A tanács azt Indítványozza, 
utasítsa a közgyűlés, 'hogv az indítvánnyal! 
kedvezőbb időben foglalkozzék, amikor majd 
az eredményről is tegyen je'entést. 

(Választások végkimerülésig.) 

A tanácsi előterjeszlések során először 

az igazoló vák&sztmáhy tagjául a közgyűlés 

dr. Becsey Károlyt, Jedlicska Bélát, Lantos 
Bélát, Végman Ferencet és Várhelyi Józsefet, 
a kijelölő választmányba dr. Kószó Istvánt, 
Végman Ferencet és dr. Papp Róbertet: a 
középitészeti tiinácsba Koós Elemért, az ár 
vdpzéki tanácsba Bokor Adolfot, Czukör Ig-
nácot, Gaál Kálmánt. Hoffmann Ignácot, Lan-
desberg Mórt. Lantos Bélát, Nemecskay Ist-
vánt. Páify Dánielt, Schiitz Istvánt. Tóth 
Gyulát, Wagner Gusztávot és Vajda Sándort 
választotta meg. 

A közigazgatási bizottságba titkos szava-
zással dr. Becsey Károlyt, dr. Kószó Istvánt, 
dr. Kfausz Józsefet, Páify Dánielt és dr. Tóth 
Imrét delegálta a közgyűlés.-

A megüresedétt árvaszéki ülnöki állásra 
a kijelölő bizottság első helyen dr. Bárkányi 
Zoltánt, második helyen Hegedűs Antalt, a 
harmadik helyen dr. Botbola Jenőt jelölte. A 
közgyűlés névszerinti titkos szavazás utján 
árvaszéki ülnökké 105 szavazattal dr. Bár-
kányi Zoltánt vá'asztotta meg. Dr. Bcrbola 
44, Hegedűs Antal 28 szavazatot kapott. 

Fogalmazó egyhangú választással dr. 
Csonka Miklós lett. -javad-almi! pénztártiszt 
pedig Mayer István. A megüresedett három 
számtiszti állásra dr. Pává Ferencet. Bittó 
Lajost és Szabó Gézát, első adótisztté Frey-
burger Benőt, Barcsok Jánost, Pap Istvánt és 
Sehneczy Józsefet, másodosztályú adótisztté 
Kiss Istvánt, Kasza Endrét, Jánosi Györgyöt, 
Horváth Józsefet, Tombúcz Ferencet és Var 
"a Andrást, irodasegédtisztté Barabás Jánost, 
írnokká fíede Ilonát, Dobóczky Lajost. Trényi 
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Lajost, Vezér Edét. Bácsi Zpltrim, Kolozsvár 
Dezsőt és Holub Paulát választotta meg 
közgyűlés. 

<Gazdasági üzemvezetői áqkalmaz 
a város.) \ 

'Rendkívül megcsappant szánni váYosa-tyr 
haligatta végig, hogy a harctérről visszatér 
iparosokat munkával akarja ellátni a ttonác: 
és ezért elrendelte a fogadalmi templom 'kförü 
Ii r. zoga épületek lebontását, Ennek utólagroí 
jóváhagyását kéri. A közgyűlés megadta. ; 

A főszámvevőt annyira lefoglalja hivata-
la, liogy a polgármester azt javasolta a ta-

•j nácsnak, hogy a városi üzemek vezetésére 
gazdasági üzemvezetőt alkalmazzon a város 
A tanács pártolőiag terjeszti a kérelmet a 
közgyűlés elé. A közgyűlés az indítványt ma-
gáévá lette. 

A harctérről visszatért ügyvédek segély-
alapját 15,000, az iparosokét 25,000 koroná-
val kivan,ja gyarapítani a tanács. A törvény-
hatósági bizottság éhhez Páify Dániel és 
Schwarcz Manó felszólalása után hozzájárul 
Páliry pótjavaslata értelmében, aki az iparo-
sok részére 50.000 korona megszavazását kí-
vánja. 

Egy Szegeden meginduló franoianyeivii 
lap részvényeiből 5000 korona értékű jegy-
zést javas: a tanács. Dr. Fajka Lajos ellenzi 
az indítványt, de a közgyűlés elfogadja azt. 

Ezután engedélyt adott a közgyűlés moz-
gó hiriapárusirásra és hiriapárusitó bódék fel-
állítására. A tanács Javaslatára •elhatározta a 
közgyűlés a zeneiskolában a hamadik hegedű-
tanári állás szervezését, azután az elnöklő 
polgármester az idő előrehaladottságára való 
tekintettel a közgyűlés folytatását- csütörtök 
délután négy órára halasztotta. 

Károlyi a vasárnapi nagygyűlésen előterjeszti a párt 
uj programját, 

— A nemzetgyűlési váías»tó>u4 előkészítése. — Á politikai helyzet. — 

Budapert, december 18. A Politikai Hir- j nap este miniszter tan ácsot tartott, amely él-
ődő jelenti: A Károyi-párt vasárnap délelőtt j jelkét órakor ért véget. A minisztertanácson, 

10 órakor a Vigadóban nagygyűlést tart, a 
•melyen Károlyi nyilvánosságra hozza a ipárt 
uj programját. A nagygyűlésen megjelennek 
a vidéki szervezetek képviselői és a kormány 
tagjai közül is többen. 

Budapest, december 18. A 'Nemzeti Ta-
nács ma délelőtt Hock János elnöklésévei 
ülést tartott. Kunfi mlhiszter tájékoztatta a 
Nemzeti Tanácsot a külső és- belső politikai 
helyzetről A -belső politikai kérdést illetőleg 
kijelentette a miniszter, hogv a szociálde-
mokrata párt meg fogja kérdezni az érdekelt 
munkásokat a birtokpolitikái reform tekinte-
tében. Keddre országos kongresszust hívnak 
össze, amely ezeket a kérdéseket megtár-
gyalja, licgy a földreform ügyében támadt 
politikai válság végre dűlőre jusson. Ez sze-
rinte myolc-tiz nap mulya bekövetkezik. Ha a 
polgári pártok álláspontját fogadják el, akkor 
a szoeiálisták kívülről támogatják a kormányt 
mindaddig, amig ez részükről lehetséges. A 
Nemzeti Tanács tudomásul vette, hogv a vá-
lasztókerületek beosztásával még ezen a hé-
ten elkészül a belügyminisztérium. 

Budapest, december 18. A belügyminisz-
tériumban Nagy Vince elnök lésével szakta-
nácskozás folyik arról, hogv lehetőleg négv 
héten bellii! meg lehessen tartani a választá-
sokat. Azt hiszik, hogy a nemzetgyűlésire 
100-—120 szociáldemokrata képviselő kerül 
be. 

Budapest, december 18. A kormány teg-

} amelyen részt vett a kabinet valamennyi íagia, 
a felgyülem'ett adminisztrációs ügyeket in-
tézték el. Ide tartozik a vármegyei kormány-
biztosságok betöltésének kérdése is. A Kor -
mány tagjai részéről az a kívánság merült fel. 
hc«,y a még üresen álló főispán állások:;: a 
iehető legrövidebb idő alatt töltsék be és min-
den megyei és törvényhatósági joggal felru-
házott város élére állítsanak kormánybiztost. 
Nagy Vince belügyminiszter e tervezés kap-
csan ki iog cserélni sok olyan kormánybiz-
tost, akiket még Batthyány Tivadar nevezett 
ki. Sok panasz merült fel ugyanis, hogy 
Batthyány Tivadar volt munkapárti politiku-
sokat is kinevezett kormánybiztosoknak, aki-
ket iiüost fel fog szólítani a oelügyminiszteti 
lemondásuk benyújtására. A választásuk elő-
készitése foglalja ie most leginkább a belügy-
minisztériumot. Valószínű, hogy már a leg-
közelebbi' napokban megjelenik a kormány-
rendelet, amely intézkedik a választások rend-
jéről és a kerületi beosztásról. A kabinet ösz-
szetételében a legközelebbi napókban nem lesz 
változás. 

A Szociáldemokrata párt a magyarorsz.. -
gi földmunkások és kisgazdák országos szö-
vetségét országos értekezletre hivta össze, :x 
melyben a hl dmunkásök és kisgazdák állást 
iogía.nak a földreform kérdésében. M-ig ez 
kongresszus nem határozott, a munkástanács 
sem fog határozni. Garbai Sándor az orszá-
gos- lakásügyi tanács elnöke a iiákússznkség 
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