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IIĴ -T » O.V « 1 

УИМИМЯ1" MWP'H, WHIHI -P 1 

9 Шаек. Mernáíoí felsőházi iaggá 
•úr. Berecs: Jánosi póílaggá 

válaszioiía a szerdal közgyűlés 
Bokor Pál lemondott a Jelöltségtől 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán ismét ünnepi diszbe öltözködött a szegedi 
városháza. Színes zászlók jelezték már messzi-
ről, hogy az uj közgyűlés felsőházi tagot vá-
laszt. Piros futószőnyeg, dísznövények, dísz-
ruhás várnagy, sziporkázó csillárok, ünneplős 
feketébe öltözött városatyák és zsúfolt pad-
sorok fenn, a közgyűlési teremben. A szocia-
lista városatyák padja azonban üres maradt. 
A munkásság képviselői nem jelentek meg a 
felsőházi tag választásra összehívott közgyűlé-
sen. 

Negyedtizenkettő előtt néhány perccel vo-
nult be dr. Aigner Károly főispánnal az élén 
a város tanácsa és elfoglalta az elnöki emel-
vérvt.. 

A főispán elöljáróban 
bejelentette, hogy Petrik 
Antal a XIII. kerületben 
nyert városatyai mandá-
tumáról lemondott és a 
polgármester helyébe a 
megválasztott első pótta-
got, Takács Bélát hivta 
be. A főispán ezután be-
jelentette, hogy Várhelyi 
József prelátuslól levelet 

dr. Aigner Károly /snoán kap0tt és azt most kö-
telességszerűen a törvényhatósági bizottság tá-
jékoztatása céljából a közgyűlés elé terjeszti. 
Várhelyi prelátus levelét, amelyben bejelenti, 
hogy nem vállalja a neki szánt felsőházi tag-
ságot, dr. Tóth Béla főjegyző olvassa föl. A 
levél fölolvasása közben a közgyűlés tagjai 
lelkesen ünnepelték Szeged közszeretetben álló 
főpapját. 

A főjegyző ezután a kisgyűlés javaslatát 
ismertette. Elmondotta, hogy a polgármester 
előterjesztésére a kisgyűlés 

begavári Back Bernétől íelölle a 
felsőházi tagságra 

egyhangú határozattal. Felolvasta a főjegyző a 
kisgyülési határozat, illetve a polgármesteri 
előterjesztés indokolását, amely méltatta Back 
Bernát közéleti munkásságát és vázolta azokat 
az okokat, amelyek Back Bernátot alkalmassá 
teszik erre a felsőházi mandátumra. 

Az előterjesztést a közgyűlés lelkes éljen-
zéssel fogadta, a főispán oedig elrendelte a 
névszerinti 

titkos szavazási, 
mivel a törvény kötelezővé teszi a szavazás 
elrendelését olyan esetekben is, amikor tulaj-
donképen nincs ellenjelölt. Három szavazóbi-
zottságot alakított a főispáu és három urnát 
állítottak fel, amelyeknél azonnal megkezdő-
dött a szavazás. Háromnegyed 12 volt, ami-
kor a főispán kihirdette az eredményt. 

Leadtak 130 szavazatot, ebből hárorrt 
,,érvénytelen volt, 12i-et kapott Back 

Bernát, dr. Berecz János egyet, Bokor 
Pál egyet és vitéz Gárgyán Imre 
egyet. A főispán így Back Bernátot 
megválasztott felsőházi taggá jelen* 

tette léi. 
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dr. tólh oeia w., 

P á l , a városi zeneiskola művésztanárának 

zongoraestje 
1950 Január 23-án, csütörtök esíe 8 órakor a 
Tisza-szölióban. Jegyek 1-6 pengőért. 

Most került sor 

a felsőházi póttag 

megválasztására. Dr. Tóth Béla főjegyző be-
jelentette. boav a kisgyűlés Bokor Pál nyu-

galmazott polgármes-
terhelyeltest jelöl te er-
re a mandátumra. 

— Bokor Pál uegy-
vennégy évig állt a vá-
ros szolgálatában — 
mondotta a főjegyző—, 

Ü§ puritán gondolkozású, 
kitartó főtisztviselője 
volt a városnak, aki 
hosszú közszolgálatá-
val kiérdemelte azt a 
dekórumot, amelyet a 

felsőházi póttag ág jelent. Ezért kéri Bokor 
Pál megválaszt isát. (Általános éljenzés.) 

Dr. Aigner f '^j .án ezután bejelentette, hogy 
Bokor Páltól h elet kapott ezzel a jelöléssel 
kapcsolatban. \ levelet, miután a közgyűlés-
nek is szól, di-. Tóth Béla főjegyzővel olvas-
tatja fel a főispán. 

Bokor Pál ebben a levélben köszönetet mond 
a kisgvülésnek. amiért őt jelölte a felsőházi 
póttagságra, a megváltozott viszonyok mégis 
arra készteik, hogy elhárítsa magától ezt a 
megbízatást és lemondásával lehetővé legye 
a póttag egyhangú megválasztását. 

Körmendy Mátyás javaslalára elhatározta a 
közgyűlés, hogy a néma csöndben fölolvasott 
levelet szószerint jegyzőkönyvbe aktattatja, a 
főispán pedig bejelentette, hogy miután 

Bokor Pál visszalépett 

és így a kisgvülésnek jelöltje nincs, bárkire 
lehet szavazni. 

— Figyelmeztetem azonban a törvényha-
tósági bizottságot — mondotta később a fő-
ispán —, hogy a Bokor Pálra leadott szava-
zatok érvénytelenek lesznek, mivel rája, le-
mondása következtében nem lehet szavazni! 

— Éljen Bokor Pál! — kiáltották többen. 
— Éljen Berecz János! — hangzott később 

fel a jelszó a közgyűlési teremben és a tör-
vényhatósági bizottság most a professzor mel-
lett tüntetett. 

A szavazás ismét három urnánál folyt le. 
Leadtak 134 szavazatot, ebből 5 érvénytelen. 

Berecz János kapott 12'1-at, dr. Do-
bay Gyula b-et, Bokor Pál 3-at, Lá-
jer Dezső 1-et és Kiss Ferenc 1-eU 

Dr. Kószó István vezetésével küldöttség hiv-
ta meg a közgyűlési terembe a főispán hivata-
lában tartózkodó Back Bernátot és dr. Berecz 
Jánost. A közgyűlés éljenzéssel és felállással 
üdvözölte Szeged felsőházi tagját és póttagját, 
akik az elnöki emelvény előtt, a főispánnal 
szemben állottak meg. A főispán néhány szó-
val üdvözölte a megválasztottakat és kérte, 
hogy uj megbízatásukat mindig a város ér-
dekeinek szolgálatára használják fel. 

Back Bernát hosszabb 
beszédben válaszolt a fő-
ispán üdvözlő szavaira. 
Megköszönte azt a bizal-
mat, amely a közgyűlésen 
megnyilatkozott irányában. 
Aggodalom tölti el azon-
ban, amikor arra gon-
dol, hogy lesz-e elég képes-
sége megbizatásához, amely 
az ország legkiválóbbjaival 
állítja egy so ba. Meggyőző-

beguuőrt Back Bernát ¿¿Se SZerint aZ OrSZágOS 

politika legfontosabb problémája a közgaz-
dasági helyzet szanálása. A felsőházban is 
ebben az irányban szándékozik dolgozni az 
ország és a város érdekében. Beszélt ezután 
a gazdasági válság okairól, amelyek között 

egyik legfontosabbnak a bazakrizisl tartja. A 
magyar buza ma nein olyan jó minőségű, 
mint volt a háború előtt, a minőségskálán 
megelőzte az amerikai buza. A magyar buza 
csak akkor talál külföldi vevőre, ha legalább 
hat pengővel olcsóbb, mint az amerikai. A 
legfontosabb tehát az, hogy a magyar buza 1  

minőségét javítsuk, ami együtt jár a termelés 
fokozásával is, így kettős haszon származik 
belőle: ismét versenyképes lesz a külföldi 
piacokon és csökken a termelés költsége is. 
Ha ez sikerült, akkor a gazdasági krízis egyik 
főoka megszűnik, 

Back Bernát ezután arról beszélt, hogy a 
jugoszláv tiszai buza még a magyar búzánál 
is olcsóbb körülbelül egy pengővel. A ma-
gyar közgazdaság minden külföldi piacon érzi 
a jugoszláv buza versenyét. Ez még jobban 
nyomja a magyar buza árát. Arra kell tehát 
törekedni, hogy 

Magyarország Jugoszláviával az egy-
séges ekszportárak tekintetében va-

lami megállapodásra jusson. 

Mivel kétségtelen, hogy Jugoszláviának Ma-
gyarországgal teljesen azonos ekszpor térd ekei 
vannak, ennek a megállapodásnak a meg-
teremtése nem ütközhet nagyobb nehézségek, 
be. Ezt a problémát már a kereskedelmi 
szerződések tárgyalása alkalmával meg kel-
lene oldani. (Helyeslés.) 

— Sokkal erősebbek vagyunk — mondotta 
Back Bernát élénk helyeslés közben —, ha 
együtt küzdünk, mintha egymással szemben 
állunk. Nem kívánok most politikai vonat-
kozású kérdésekről beszélni, felvetem méais 
azt a kérdést, hogy 

nem volna-e helyes, ha egymás mel- . 
lett állana Magyarország Jugoszláviá-
val. Kizártnak tartom, hogy Jugo- -» 
szlávia politikailag ellenfelünk ma-
radjon, ha felismeri közős közgazda• -

sági érdekeinket. 
Ha ez a közeledés megvalósulna, azzal az 
országot fojtogató gyűrűként körülzáró kis-
ántánton széles rést lehetne ütni. 

Back Bernát ezután a tarifakérdésről Ke-
szélt. Elmondotta, hogy a felsőházban több-
ször sürgette a kormányt a tarifakérdés ren-
dezéséért, mert 

a magyar termények ekszportálását a * 
drága tarifa is megnehezíti. 

Olcsó viziutat kellene és lehetne is biztosi-! 

tani a magyar mezőgazdaság számára. 

Ezen a téren a kormányt mulasztások 
terhelik. 

Fizikailag megvan a jó és olcsó viziut a Ti-' 
szán és a Dunán keresztül Galacig, ahonnan, 
a magyar árut átrakással már el lehet szál-
lítani akár Hamburgba, akár Londonba- A 
mai viszonyok között azonban ez a viziut hó« 
napokig tart. Hogy használható legyen, meg 
kellene szervezni a szállítást, rendszeres hajó-
járatokkal, átrakó raktárakkal és felszerelé-
sekkel Galacban. Ezt az utat a kormánynak" 
sürgősen ki kellene építenie. Mindenféleké-
pen fel kell készülni arra a harcra, amely a 
buza körül folyik világszerte, amelynek még 
az elején vagyunk és amelyre a konkurrens 
Amerika igen erősen készülődik. Helyesli azt 
a tervet, hogy a gazdák számára raktárakat 
akarnak építeni és kölcsönökkel akarják men-
tesíteni őket a gyors terményértékesites ká-
raitól. 

Végül arról beszélt Back Bernát, hogy az u| 
közlekedési lehetőségek megteremtésén kívül 
a város régi forgalmának visszanyeréséhez az 
is szükséges lenne, hogy 

a város és az utódállamok közötti köz-
lekedés adminisztrációs nehézségei 

megszűnjenek* 
A vízumkényszer megszüntetése segítene va-
lamit a helyzeten, de fölveti azt a gondolatot, 
bogy 

a határokon széles semleges zóna lé-
. tesitésével még több eredményii ér-

hetne el 

ezea a téren az ország. A semleges zónák la-


