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A szegedi földbérlőknek 
választójogot 

és négy szegedi mandátumot 
kér a közgyűlés a kormánytól 

EgonongDlag eiioüadiáh Pap Róbert ts Delire janos indltvángál 
— Imecs idlspdn Szent Isírdn emiexeroi — negtdloszioftdh a 

blzottsdgoh at taglalt 

•A varas minden lörvfnues eszliOil ervenuesit a loggasztdh lo-
galnah biztosítására a szerzddesellenes gazegasegdralt Ogqeben" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A törvény-

hatósági bizottság szombaton délután tartotta dr. 
vitéz Imecs György főispán elnökie'ével első idei 
közgyűlését. Az ülés iránt igen élénk érdeklő-
dés nyilatkozott meg: a közgyü ési terem pad-
sorai csaknem. zsúfolásig megtellek. Az ülés meg-
nyitása után a főispán megemlékezett arról, hogy 
az idén van 

Sienl Isffán halálának 
900. evlordalOta. 

A főispán beszédében ezeket mondotta: 
— Dicső emlékű első királyunk gigantikus nagy-

sága előtt minden időben bámu'attal adózott az 
utókor s emlékét a legmélyebb hódolat és tisz-
telet övezte. S ent Istvánban a:t a férfiút tisz-

teljük, akinek országunk fennmaradását köszön-

hetjük, hisz az ö életének nagy müve, a magyar 
népnek a keresztény vallásra téritése s az állami 
élet megszervezése óvta meg nemzetünket attól, 
hogy a középkor vérzivataros küzdelmeiben fel-
morzsolódjék, e'pusztuljon, mint annyi más, velünk 
sokszor rokonfaju nép. Szent István valódi állam-
alkotó lángész, akiben mindazok a tulajdonságok 
gazdagon megvoltak, amik az uralkodásra ter-
mett nagyszabású államférfi jellemző sajátságai. 
Meggyőződésből i'akadó mélységes vallásossága, 
aktivitása a térítés körül, mely oly mérvű volt, 
hogy kortársa, a pápa valódi apostolnak nevezte 
öt, nagy műveltsége — tudjuk, hogy Cicerót, 
Caíót eredetben olvasta —, törvényeiben is meg-
nyilvánuló bölcsesége, ellenségeivel szemben gya-
karolt nagylelkűsége, híveivel, az egyházzal szem-
beni bőkezűsége, hadvi e'éseiben tanúsított katonai 
zsenialitása, egész é'etéfcen soha meg nem ingó 
erélye valóban történelmünk örök dicsfénnyel öve-
zett óriásává avatják. Keresztény vallásra téri-
tette a- nemzetet, megalkotta, megerősítette, tör-
vényekkel ellátta a magyar királyságot, kijelölte 
helyünket a történelemben s iövönknek. fejlődé-
sünknek megvetette alapját. 

— Kilencszáz évvel halála u'án az egvclo.mcs 
magyarság bódolata övezi megtéritönk, első kirá-
lyunk, e'sö törvényhozónk szent emléké* s e cson-
ka hazában, vagy Szent István birodalmában, 
vagy bárhol e vj ágon, ahol magyarok laknak, hála 
és tisz'.e'et száll fo'éte. 

Mátéi keddi,. - A .zcion M D D E E O S 
.eenaéj-obb .aenz'.cio* • P »— • ^ V W w 
Ötletekbon és pompás fordulatokban gazdag 
szatirikus vigjáték. A főszerepben a 
világ első számú kedvence: GARY COOPER, 
Jean Artúr és Georg Bancrofft. 

Széchenyi Mozi Ma és mindennapi 

K ó t f o q o l y 
Zilahy. Lajos közismert regénye. Bajor, Jáyor, 
Csor;os: Köpoczi, Boócz. Agai stb. 

Az éljenzéssel fogadott megnyitó után a közgyű-
lés megkezdte 

a napirend 

tárgyalását. A polgármester jelentését dr. Biacsrj 
Béla tb. tanácsnok ismertette. 

A jelentéshez dr. vitéz Sivoy Kálmán szólalt 
fel. Elismeréssel emlékezett meg arról a nagy-
jelentőségű, eredményes munkáról, amelyet dr. 
Kramár Jenő egyetemi tanár végzett a gyermek, 
egészségügy fejlesztése terén. Javaslatára a köz-
gyűlés e' határozta, hogy köszönetet mond Kra-
már professzornak. 

Dr. Kovács József szerint a ttfúszol fások csat 

átmenetileg hozhatnak eredményt. A tifusz ellen 

a legerélye-ebbon a csatornd-ds p-ob'émádnak ml-
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előbbi mcgo'dásával lehetne védekezni. 

A köriratokat tárgyalta le ezután a közgyűlés, 
majd titkos szavazással megválasztották a: egyes 
bizottságok tag a t. Amíg a szavazatok összeszámlá-
lása tartott, a közgyűlés folytatta a napirend tár-
gyalását 

A rendőrségi székház építése 

ügyében érkezott belügyminiszteri leiratot dr. vi-
téz Szabó Géza tanácsnok ismertette. 

Pick Jenő felszó'alásában hivatkozott arra, hogy 
Budapest ál'amrendörségi tartozásából a kormány 

egymillió pengőt c'engedett. Szegednek Is kérnie 

kell engedményt. 

A közgyűlés kimondotta, hogy hozzájárul a szék-
ház felépítéséhez, de csak ugy, ha az ál'am a te-

lek értékét ts leírja a város tartozásából. 

A plscl szabályrendelet 

vitájában dr. Hunyadi-Vas Gerge'y általánosságban 
bírálta a tervezetet. Kijelenti, hogy a javaslat ho. 
norálja a közegészségügyi és a rendészeti szem-
pontokat. 

Róth Lajos kifogásolta a tervezetnek azt a 
szakaszát, amely szerint az ócskapiacon csak fer-
tőtlenített árut szabad árusitani. Ezt kivihetetlen-
nek tartja és ép^eu ezért a szakos; mellőzését 
kérte. 

Dr. Beretek Péter szerint a termelői erdekeket 

össze kell egyeztetni az egészségügyi követelmé-

nyekkel. Amig nincs Szegeden vásárcsarnok, ad-
dig a közegészségügyi követelményeket nem lehel 
száz százalékig kie'églteni. 

Peták Ferenc azt kívánta, hogy a közgyűlés 
utalja a tanyabizottság elé a tervezetet. 

Dr. Pálfy József polgármester belátja, no%-
a kérdés további előkészítést igényel, hozzájárul 
ahhoz, hogy ö közgyűlés ebből a célból vissza-
adja a javaslato\ A közgyűlés Így Is határozott. 

Dr. Pálfy György tanácsnok lemondott piacbirói 
•megbízatásáról. A közgyűlés helyette dr. vitéz 
Gombos József megbízását javasolja. 

Dr. S hn"z Károly kifogásolta, hogy a megbí-
zott piacbirók között egy sínes, aki a közrendé-

szeti ügyosztály tisztvlse'öje lenne. Javasolta, hogy 

a piacbirók számát emelje fel a közgyűlés négyre, 
S'woy Káltaán szerint a kérdést a piaci szabá'y-

rendelet keretében kell megoldani. A piaebtrókat 
a mainál sokkal nagyobb hatáskörrel kell felru-
házni. 

A közgyűlés javasiatat ezután elfogadták. 
Elfogadta vita nélkül a közgyűlés 

nz illetőségi dijakról 

szőlő ízabályrende'c'.et. 

A bizottságok u) taglal 

Ezután a főispán kihirdette a bizottsági válasz-
tás eredményét. Eszerint 

a közigazgatást bizottságba: Back Bernát, <ír. 

Biedl Samu, dr. Széli Gyula, dr, Szivessy Lehel 
és dr. Tóth Imre; 

a kijelölő vd'asztmányba: «r. rap Köbért, dr. 

SzéU Gyula és dr. Turóczy Mihály; 
az igazoló választmányba: dr. vitéz Gárgyia 

Imre, dr. Menyhárt Gáspár, dr. Pap Róbert, dr. 
Pártos Ernő, dr. vitéz Slavoy Kálmán, dr. Szé-
chenyi István, dr. Szivessy Lehel és dr. Vinkler 
Elemér; 

a számonkérőszékbe: dr. Bodnár Géza és dr. 
Hunyadi-Vas Gergely; 

A kijelölő bizottságba: rendes tagokul dr. Be. 
recz János és dr. Széli Gyula, póttagul dr. vitéj 
Gárgyán Imre; 

az üzemi bizottságba: dr. Grósz Marcell; 
az iskolaszékbe: dr. Kari János és dr. Pálfy 

György; 
a pénzügyi bizottságba: Faragó Lafos és dr. 

Meskó Zoltán; 
a javadalmi bizottságba: Lendvat Sándor; 

a közművelődési bizottságba: dr. Ge'ei József 
és dr. Hunyadi-Vas Gergely; 

a szlnügyi bizottságba: dr. Csekey István; 
a tanyai blzo'tságba: Becsey László, Back Ká-

roly és Peták Nándor; 
az /. adó felszólamlást bizottságba: rendes ta-

gokul Korda Jenő, Rainer Ferenc, <Jr. Kerech Fe-
renc, Wagner Gyula és dr .Singer István; pótta-
gokul ifj. Danner János, Varga István, Hódi Ferenc 
és dr. Szögi Géza; 

a 11. adófelBzólamia8t bizottságba: rendes ta-

goltul Löffler György, Körmendy Mátyás, dr. Le 
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