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SZEOED

A TEGNAPI M Ű I M .
SZEOED, január 28.
(Saját tudósítónktól )

Alig tiz-tizeHöt városatya „élénk
érdeklődése" mellett nyitotta meg
Somogyi
polgármester a tegnapi
folytatólagos közgyűlést. Jó atyáink
álmosan hallgattak végig a tanácsi
és a polgármesteri előterjesztések
még hátralévő részét, melyek alatt
élénkülni kezdenek a padsorok, egymásutáni sflrti ajtócsapkodások között érkeznek a későn jövők.
— Áttérünk az interpellációkra,
— mondja
a polgármester
és
Balogh tanácsnok felsorolja a beérkezett interpellációkat, amelyek közül az elsőt a gázgyár ügyében
„ Wimmer bizottsági tag ur fogja elmondani".
Wimmer a gázgyárnak a várossal
kötött szerződése alapján való azonnali átvételét követeli. A beszéd
mindenkinek tetszik, még a máskor
elégedetlen Balogh Lajos is helyeslőleg szél közbe. Az interpellációra
egy kis értelcmhiba miatt a polgármester is válaszol, amit azonban a
közgyűlés nem vett tudomásul.
A telekértékadó ügyébeni interpellációval kapcsolatosan Kormányos
Benő néhány szatírát röppent szét a
levegőben, majd Wimmer folytatja a
tanyaiakon, akik „mindig csak ugy
szavaznak a közgyűlésben, ihogy
nekik jó u . Legutóbb az egyik közgyűlésen falankszként állottak fel és
leszavazták a szinház megélhetési
lehetőségét.
Dobay:
Akkor szóljon, mikor
aktuális.
Wimmer: Egy 43 év óta fennálló
laput is megpiszkoltak.
Balogh Lajos: Sioni lap.
Dr. Reiner Móric: Balogh Lajos az
izlés-király! ?
Balogh tanácsnok az interpellálónak adott válaszában azt igéri, hogy
a telekértékadó kivetését hat hónap
alatt megfogják csinálni.
Wimmer:
Most február lesz, ha
tehát augusztusra megcsinálják, akkor
megnyugszom.
Fenyvessy Jené, aki a városi téglagyárszénszállitási ügyében interpellált,
panamázással
vádolja a városi téglagyár vezetőjét, ami ellen többen a
bizottsági tagok közül tiltakoznak.
Bokor h. polgármester válaszában
kijelentette, hogy fegyelmi vétség
terhe alatt figyelmezteti a téglagyár
igazgatóját a rend betartására.
A szeszfőzde ügyében interpelláló
Papp
István meghatódottan fejezi
be a nagy zajban szavait és csak
Kormányos
Benő szól közbe, mondván: Mögértöttük. A teremben jeleolévő Molnár
főkönyvvivő nagy
tetszés mellett válaszol az interpellálónak, mely után a szavazás folyamán az interpellációt elvetik. Papp
István mellett, a tanyai kisebbségen
kivül csak dr. Tóth és dr. Kormányos ügyvédek szavaztak.
Kiszó Istvánnak az áltaiunk már
ismertetett három indítványát szó
nélkül elfogadták,
mindenki a dolga
után igyekezett. Körmendy
Mátyásnak a parkőrség megszervezése tárgyában tett indítványa azonban már
több dolgot adott. Azt kéri. hogy
legalább a templomok tereit hozassa
rendbe a város. Az ina^gyerekek
— úgymond — beverik a templomok ablakait, pedig minden templom
közelében van rendőrség. A tanács
megígéri, hogy a templomok tereit
be fogja kerittetni.
Tonelli kamarai titkár emelkedik
szólisra és ismerteti a magyar vámhivatal már általunk is széváíett
visszás intézkedését, amely a virágféléknek Újszegedről való behozatalát, dacára a szerb parancsnokság

engedélyének, úgyszólván lehetetlenné teszik. Indítványozza, hogy a
tanács intézzen ez ügyben jogorvoslatot kérő feliratot a pénzügyminiszterhez, amit a kamara a maga
részéről már meg is tett. Somogyi
polgármester erre Ígéretet tett, sőt
kijelenti, hogy a kérelem hathatósabb támogatása végett a közgyűlés
is kérni fogja a p^ nzü gy m 'nisztert
a mai állapot megszüntetését célzó
iutézkedés megtételére.
Ezután a polgármester jobbján
ülő dr. Bottka Sándor tőkapitány
emelkedett szólásra. Mielőtt beszélni
kezdett volna, szavait éljenzés és
halijuk-halijuk kiáltások előzték meg.
— Igaza van az előadónak abban,
hogy a rend megóvása a rendőrség
föladata. De ki kell jelentenem ez
alkalomból azt is, hogy elsősorban
a tulajdonosnak
kell gondoskodnia
a vagyona megőrzéséről. A továbbiakban azt mondta a főkapitány, hogy

noha a rendőrség teljesíteni fogja
továbbra is e kötelességét, mégis
ajánlja a rokkantaknak a park-őröMI
való alkalmaztatását. Somopi
polgármester szavai rekesztettek be e
vitát, aki kijelentette, hogy gondolkozni fog a megfelelő megoldáson.
Körmendy
másik indítványa a
szombat esti 6-tól hétfő reggel 6-ig
tartó szesztilalom életbeléptetését célozza. Szavazás utján egy szavazattöbbséggel
leszavazták
a
tanácsot
és Körmendy indítványát fogadták
el. Itt mint érdekességet kell megemlítenünk, hogy az összes borivó
bizottsági tagok lelkesen szavaztak
a szesztilalom életbeléptetése mellett.
Balogh
Lajos viszont visszavonta
indítványát, mely a gázgyár zár alá
vételét célozta, mivel az a Wimmer
interpellációjának tartalmával megegyező volt.
Somogyi polgármester ezután berekesztette a januári közgyűlést.

Koalíciós k o r m á n y z á s t
akarnak
a keresztényszocialisták.
Kilépnek a kormányzópártból,

de nem

csatlakoznak

Andrássyékhoz.

BUDAPEST, január 28.
(Saját
tudósítónktól.)

lista-pár', megbízottjai között. A nagyfontosságú megbeszélés tegnap este
Az a hir, mintha a keresztény- folyt le a miniszterelnökségen gróf
szocialista-párt már bejelentette volna Teleki Pálnál, akit a keresztényszocialista-párt megbízásából Haller
kilépését a kormányzópártból, nem
felel meg a valóságnak. Erre vonat- István, Tury Béla és Ernst Sándor
kozólag a párt vezére, Haller István kerestek fel és közölték a miniszterelnökkel, hogy
az Andrássy féle
a következőket jelentette ki:
nem
támogatja,
— A kormányzópártból nem lép- alakulást pártjuk
aminek
következtében
az
egész
párttünk ki. Mindössze annyi történt,
alakulás
ügye
lekerül
a
napirendről.
hogy Tury Béla és Ernst
Sándor
felkeresték Rubinek
Gyulát és tájé- Viszont azonban a keresztényszociakoztatták, hegy mi, keresztényszocia- listák a régi pártkeretek között joblisták valószínűleg
kilépünk a párt- ban látják biztosítottnak politikai
ból. Ez azonban nem jelenti még a akciójuk eredményességét és ezért
előtti
pártviszonyok
szétválást, nem is tekinthető még az egyesülés
visszaállítását
kívánják.
Kijelentették
véglegesnek, mert efölött a párt fog
határozni egy külön értekezleten, azt is, hogy a kormányt továbbra is
tehát a kormány a mai
amelyet a nemzetgyűlés megnyitása támogatják,
összetételében,
Változatlanul' helyén
előtt egy-két nappal tartunk meg,
maradhát,
de
a
jövőben a két párt
amikor a képviselők a vidékről valakoalíciója
lesz
a
kormányzás alakja.
mennyien visszaérkeznek a fővárosba.
A kormányzópárt
küszöbön álló A pártközi helyzet tehát már a legkettéválása természetesen érinti a közelebbi időben, valószínűleg a
összeülésének első
kormány összetételét
is, azonban a nemzetgyűlés
keresztenyszocialista-párt kerülni akar napjaiban ugyanolyan lesz, mint
minden megrázkódtatást, amely a volt az első Teleki-kormány előtt,
István kezkormánynik a gazdasági és pénz- amikor is gróf Bethlen
ügyi helyzet rendbehozatala körül deményezésére egyesültek a pártok
egy meghatározott munkaprogram
nehézségeket okozna.
keresztülvitelére.
Ebben az ügyben tanácskozás volt
a kormány és a keresztényszocia-

Az u j t a n é v b e n S z e g e d e n l e s z m á r
a kolozsvári egyetem.
— Schneller rektor nyilatkozata. —
BUDAPEST, jan 28. A P. H. munkatársa előtt dr. Schneller István,
a kolozsvári egyetem rektora a következőképpen nyilatkozott:
— Elhibázott dolog volt, hogy Szeged mellett Debrecen is szóba
került. Szegeddel már csaknem egy éve allandóan tárgyalunk és az 1920
augusztus 12-iki miniszteri rendelet értelmében Szegedhez vagyunk
kötve.
A kulturánkat irányító összes fírfiak egybehangzó veleménye az volt, hogy
az egyetemet fenn kell tartanunk. Az én nézetem is az, hogy a legnagyobb
fegyverünk, kulturfölényünk biztosítása végett semmiféle áldozatoktól sem
szabad visszariadnunk. Fontos, hogy kulturintézeteinknek
eggyé
tömöritett
intézetekbe való felszívását
megakadályozzuk.
Sok kulturgócpontot kell
létesítenünk. Ennek elérésére nemcsak a négy egyetemet fogják fentartani,
hanem számosan más kulturintézeteket is fognak felállítani, azok számát
szaporítani. Uj hajlékunk már készen vár bennünket és a klinikák helyiségeit most tatarozzák. Ha csak különösebb esemény nem jön közbe, az
1921 —22-iki tanévet már Szegeden fogjuk
megkezdeni.
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A ma délutáni
gázgyári tanácskozás.
Kik vesznek részt az

filésea.

SZEOED. január SS
(Saját
tudósítónktól)

Ma délután 4 órakor ül össze az
az egyesitett bizottság, melynek működéséről tegnapi lapunkban részletes hirt adtunk. A bizottság ez
alkalommal meg fogja tenni észrevételeit azokra a tévedésekre, amelyeket a döntőbíróság a villany- es
a választott bíróság a gázárak megállapításánál elkövetett. Ezek jogorvoslatáért az összminisztériumhoz
akarnak fordulni és kérni fogják az
eddigi határozványok revízió alá
vételét. Megjegyzendő, hogy a mostani árak csak március l-ig vannak
megállapítva, ha tehát a mostaai
kétségkívül fennálló tévedésekre a
bizottság rá fog mutatni, ugy remélhető, hogy az árak a jövőben másként lesznek megállapítva.
A
ma
délutáni
értekezletnek
Somogyi
polgármester az elnöke,
előadója Balogh Károly tanácsnok,
tagjai Berzenczey
Domokos főmérnök, Scultéty
Sándor főszámvevő,
Szíjártó
Albert, dr. Dobay
Gyula,
Hauser R. Sándor, dr. Széli Gyula,
dr. Kovács József és Wimmer
Fülöp. De résztvehet az itt említetteken kivül a jogügyi bizottság miaden tagja, ugymiat: Balassa,
Becsey,
Biedl, Bodnár, Czukor, Cserő, Dobay, Gerle, Gróf, /edlicska,
Kószó,
Kormányos,
Körösi,
Papp,
Reiner,
Reiniger,
Szeles,
Széli,
Szivessy,
Temesváry, Ujj és Végman
ügyvédek és Pillidi Kálmán.

Huber Elzike
Csányi Mátyás

zongoraművész közreműködésével tartja
tánc- és mesedélutánját
•»

Január 3 0 - á n , v a s á r n a p d n.
5 órakor a Tisza-szállodában.
jegyek Tháliánál, Kárász-utca és vasárnap a pénztárnál 3 órától válthatók.

Az oláh szenátus első ülése.
BUKAREST, jan. 28. (M. T. I.
Damián.) A karácsonyi szünet után
tegnap volt a kamara és a szenátus
első ülése. A szenátus ülésén Coanda
tábornok elnökölt, aki már teljesen
felgyógyult a merénylettel szerzett
sebesüléséből. A tábornokot megjelenése alkalmából nagy ünneplésben részesítették. Az ülésen benyújtották a földreform ja vaslatot. A
kamara ülésén a belügyminiszter a
választójogi reformjavaslatot terjesztette be. Az ülésen résztvett a külföldről hazaérkezett Titulescu pénzügyminiszter is.

Szász Zoltán
tudományos felolvasása
2-án délelőtt 11 órakor a

Belvárosi Moziban
A jóvátételi értekezlet.
BÉCS, jan. 28. (M. T. I.) A N.
F. P. párisi levelezője arról értesült,
hogy a párisi értekezlet már holnap
befejezi tanácskozásait. A tanácskozást február 21-én Londonban folytatják. A mai értekezlet hosszabb
eszmecserét folytatott a jóvátételi
kérdésről. Szűkebb bizottságot jelöltek ki, hogy
megszerkessze a.
liatáiozat szövegét.

