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avatkozik a dologba. A csendőrök ezután 
fordultak Szegedhez. 

A kommunista agitátor. 
A szegedi katonákat akarta megdolgozni. 

Miikor ima délután hire terjedt a város-
ban annak, hogy Szegedről katonaság megy 
Miakóra a komituinistH lázadás leverésére, 
eg> ^géppuskás jelvényii 'hadnagy állitott l>e 
a kaszárnyába. .Jelentkezett, hogy ő is szeret-
ne •elmenni Makóm a karhatalmi kirendelte 
N'gg»'l. Azt felelték neki, menjen ki a iKókus 
állomásra és ma jd ott jelentkezzék. A had-
nagy kiment a pályaudvarra s fölült a. külön-
vonatra. iA katonai bizalmi férfiak szemében 
gyanúsnak tiünt föl Fölszólították. hogy iga-
zolja magát. Ö esst felelte: 

igazolvány, bizony nincs nálam, egy-
nzerüen azért, mert leadtam az állomási pa-
rancs nokságn ál. 

Erre az egyszerű, <le hihetetlen „igazo-
lásra" á bizalmiférfiak elvették tőle a pus-
káit. a dorékszijat és a revolvert. Le akarták 
kísérni nz áUomá-sparancsaiokságna. A had-
nagy azonban egy ügyesen megválasztott 
pillanatban kisiklott a kísérői közül cs egy, 
•vonaton át, amely a sLneken vesztegelt, — 
elszökött. Bizonyosnak tart ják, hogy kommu-
nista agitátor, aki hadnagyi rulhában akart 
befurakodni a katonák közé, hogy őket meg-
dolgozza, vagy valami más módon segítsen, 
a makói kommunistáknak. 

Nem volt rablás és fosztogatás. 
Aradról jelentik késő éjjel: Makóról érke-

zett jelentés szerint a makói hatóságok arrói 
értesültek, hogy a makói munkások és a tü-
zérség, a m e y tisztára szoeiálista gondolko-
dású. a Makóra helyezett székely dzred ellen, 
amelyet ellenforradalminak tart. puccsra ké-
szült. A makói hatóságon, hogy az összeütkö-
zésnek elejét vegyék, fc hívják a polgárságot, 
hogy fegyvereiket szolgáltassák be. A tüzé-
rek ezt o rendelkezést magukra vonatkoztat-
ták. Ezért szerdán délelőtt 8 órakor a város-
háza előtt cvülést tartottak, amelyen elhatá-
rozták. hogy követelni fogiák a csendőröktől 
a beszolgáltatott fegyverek kiadását. Amikor 
a tömeg a városháza előtt oszladozni kezdett, 
a vároahíiza egyik ablakából lövés dördült el. 
amely Fi\!<ir Sándo't. a Munkástanács elnö-
kéi megsebesítette. A katinák erre fegyverei-
kért siettek és a csendőrség előtt gyülekezni 
kezdtek. Itten formális h a v felődött ki. atnelv 
két or: hosszat tartott és azzal végződött, 
Jiogy a csendőröket visszaszoritották a Maros 

hídján. A szociáldemokrata párt ezután a 
postát és távirdahivatalt őrizet a'á helyezte. 
t fosztogatásról elterjedt hirek nem felelnek 

meg a valóságnak. 

Redőnyjaviiásokat, 
ujak szállítását elvállal Fekete Vilmos 

R e d ő n y i p a r vállalata. 
Református-palota. 22:s Telefon 13—53. 

lilái! 
Mintarak: :ir Takaréktár-u. 8. t / -
Ipartete? Tötök-u. Kossuth n : 
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ftirt^Eoba berende-
zésSt öntötvas fürdő-
kádak szolid-árakon. 

lEttél. 

Néptörvény a városok 
közigazgatásáról. 

A Néptanács és a közigazgatási bizottság. 
(Saját tudósítónktól.) A városok Népta-

nácsairól és a városok közigazgatási wserve-
zeténdk ideiglenes módosításáról ujabb nép-
tömény intézkedik, amelyet január 30-iki, 
csütörtöki számában közöl a hivatalos Buda-
pesti Közlöny. A törvényihatósági közgyűlés 
helyébe lép a Néptanács, amely nálunk Sze-
geden már meg is kezdte működését. A Nóp-
taniáesról szólnak Az 1919. évi Vili. néptör-
vény alább közölt, iszakaszai. A 7. szakasz pe-
dig az uj közigazgatási bizottságról intézke-
dik. Budapest közigazgatásáról külön törvény 
szól. A városok közigazgatásáról szóló, ideig-
lenes érvényű uéptörvény a következő: 

Addig, amig a törvényhatósági és a Iközr 
ségi közigazgatás .'(újjászervezése megtörté-
nik a törvényhatósági joggal felruházott 
városok törvényturtósági bizottságainak és a 

•rendezett tanácsú városok képviselőtestületei-
nek, továbbá az ezek kelteiéből alakult összes 
bizottságoknak s az eddigi törvényihatésági 
bizottsági és képviselőtestületi tagok mánden-
nemü kiküldetésének megszüntetése mellett 
- azeík jogkörét, a városi, néptanács veszi ái. 
amely ezt a jogkört teljes felelősség mellett 
tölti be. 

A városi néptanács áll a városi tanács-
nak tisztviselő tag jajból és azokból a tagok-
ból, akiket a. főispáni tennivalók ellátására, jo-
gosított kormánybiztos az illető városnak a 
városi törvényhatósági, illetőleg községi vá-
lasztói joggal felruházott lakosai közül ki-
küld. Ezdknek a. kiküldött tagoknak száma 
legalább kettőiéi leggen és legfeljebb négy-
gyei tehet nagyobb a tisztviselőtagok számó-
nál. 

A -v árosi' néptanács ülésein - a tisztvi-
selő tagokon kivül — tanácskozási joggal 
résztveüietnetk a közgyűlési tagsági joggal fel-
ruházott váflpsi tisztviselők, akiket azonban 
szavazati jog nem illet meg. 

A városi méptanáes hatáskörébe. tartoz-
nak mindazok az ügyek, amelyeket előző tör-
vények a törvényhatósági közgyűlés, illető-
leg a képviselőtestületi gyűlés hatáskörébe 
utalnak. A városa tanács eddigi jogköre, igy 
választási jogíköre is, érintetlen marad. 

A városi néptanács a szükséghez képest 
intézikedik a «zaík- és 'lázibizottságok kiküldé-
séről és szervezéséről. E bizottságoknak tagja 
lehet az, akinek az 1918: I. néptörvény szerint 
törvényhatósági, illetőleg községi választójo-
ga van. akár t a g j a a városi néptanáesnak, 
akár neru. 

A városi néptanács ülései nyilvánosak. 
A városi, néptauáes választja mindazo-

kat. a tisztviselőket, akiket a törvényhatósági 
bizottság, illetőleg a képviselőtestület közgyű-
lése választott, kivéve a városi tanács tag-
ja i t és a. közgyűlésen eddig szavazati joggal 
felruházott tisztviselőket. 

Ha a néptanács választása alól kivett ál-
lások vala,melyike megüresedik és ennek ide-
iglenes 1 jetöltése a közszolgálat érdekében 
szükséges, ez a városi közigazgatási újjászer-
vezéséig csak helyettesítés utján történhetik. 
A helyettesítés jogát —• a városi néptanács 
meghallgatásával— a főispáni tennivalók el-
látására jogosított kormánybiztos gyakorol-
ja. 

Ha a helyettesítés .során fokozatosan 
oly'an további állásra válik a helyettesítés 
szükségessé, amelyre nézve a néptan ácsnak. 

illetőleg a városi tanácsnak választási joga 
van, a helyettesítést a városi néptanács, ille-
tőleg a városi tanács teljesíti. 

A törvényhatósági joggal felruházott vá-
rasokban a. városi tanács ülésein az eddigi 
tisztviselő tagokon kiviül résztvesznek — azon 
ban szavazati jog nélkül a nép tanácsnak 
azok a tagjai , akiket a néptanács nem tiszt-
viselő tag ja i közül az ügyek intézésének irá-
nyí tás i ra és ellenőrzésére a városi tanácsba 
kiküld. Ezeknek a kiküldött tagoknak a szá-
ma azonban nem haladhatja meg a tisztvise-
lőtanácstagok számának a felét. 

Ha a jelenlevő nem tisztviselő tagok töbV 
sége kívánja, a városi tanács (hatáskörébe 
tartozó .bánmely ügyet, a nép tanács döntése 
alá kell -bocsátani, kivéve a városi tanáé- ha-
táskörélv utalt választásokat. 

Amig a törvényhatósági városi közigaz-
gatási bizottságról ujabb törvény nem ren-
delkezik, e bizottság elnöke a törvényhatósági 
joggal felruházott, városokban a kormánybiz-
tos, helyettesi' a polgármester, r. t. városok-
ban (ha a városnak külön kormánybiztosa 
nincs, — a polgármester; tag ja i pedig a tiszt-
viselőin gokon kívül az a 10 tag, -akiket a vá-
rosi néptanács akár saját nem tisztviselő 
tagjai , akár az illető városnak az 1918: I. nép-
törvény szerint törvényhatósági választói 
joggal felruházott egyéb lakosai közül a bi-
zottságba kiküld. 

Ez a törvény kihirdetése napján lép élet-
be és azt. a belügyminiszter h a j t j a végre. 

® 

Korzó Mozi R.-T. 
TELEFON : Igazgató: T E K E ™ N : 
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Pénteken, szombaton és vasárnap. 

JŐKAI mÓR 
világhírű regénye a filmen : 

Filmre átírták: Vajda L á s z l ó . 
Rendezte: K o r d a S á n d o r . 

Szereplők : 

Beregi Oszkár R. Lenkeffy Ica 
Szőreghy Gyula G, Berky Lili 
Rajnai Gábor Makay Margit 
Barfos Gyula S. Fáy Szeréna 
Kürti József K. Demjén mari 

Előadások vasár- és ünnepnapon fél 2, 3. 

fél 5, 6 és fél 8, köznapon fél 5, 6 és fél 8 óra 

A „Médi Specialité" higiénikus szivarkahüvely főraktárában 
Szeged, Jókai-utca 11. szám. + Telefon 15—20, 

kaphatók a legfinomabb gyártmányú szivarkahüvely 
különlegességek a legolcsóbb napi árak melletf. 

(3) Viszontelárusitóknak 
is a legolcsóbb 

bevásárlási forrás. 


