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Indítvány a csatornázás 
azonnal való megkezdésére. 

— Harminc tagu bizottság döntése. — 

(Saját tudósítónktól.) A város általános 
csatornázásának és a vízvezeték kiépítésé-
nek ügyét kivánja szolgálni az a terjedelmes 
inditvány, amit Magyar József törvényható-
sági bizottsági tag nyújtott 'be hétfőn a ta-
nácshoz, hogy terjessze az áprilisi közgyű-
lés elé. Az inditvány fő érdekessége, hogy a 
csatornázási kirendeltség terveit, amiket 
még Farkas Árpád készített el, megvalós'it-
hatatlanoknak mondja és azokkal szemben 
Balogh Lajos nyugalmazott százados terveit 
ajánlja elfogadásra. Az indítványozó sze-
rint a Balogh-féle tervek alapján a csatorná-
zási munkálatok azonnal megkezdhetők és 
három-négy milliós költségvetés keretén be-
lül el is végezhetők, mig ha a kirendeltség 
tervei szerint fognák ihozzá az általános csa-
tornázáshoz, ez csak 50—100 éven belül va-
lósitható meg, mert szoros kapcsolatban van 
a város feltöltésével és a 'teljes kövezési 
program megvalósításával. Pénzügyi tekin-
tetben pedig a város -most nincs abban a 
helyzetiben, hogy ennek a hármas tervnek a 
realizálására harmincnégy millió koronát te-
renűsen elő. Maga az inditvány igy szól: 

Tekintetes Városi Tanács! 

Mély tisztelettel kérem, hogy alábbi in-
dítványomat a közgyűlés elé terjeszteni mél-
tóztassék: 

Mondja ki a közgyűlés, hogy az általá-
nos csatornázást, a vízvezeték kiépítését ós a 
talajvíz lecsapolását sürgősnek tartja, A 
csatornázási kirendeltség és Balogh Lajos 
terveinek á megvizsgálására szükség esetén 
uj tervek készítésére vonatkozó javaslat elő-

terjesztésére egy 30 tagu ad-hoc bizottságot 

küld ki, amelybe Balogh Lajos nyugalmazott 
századost is meghívja. 

Utasítja a közgyűlés a város tekintetes 
Tanácsát, hogy a csatornázási kirendeltség 
és Balogh Lajos terveinek műszaki .leírását, 
egymással szembeállítva, Balogh Lajos terv-
rajzára!, valamint a vizvezeték kiépítésére 
és a talajviz tócsapalására vonatkozó tervek-
kel együtit 15 nap alatt nyomassa ki és a ki-

küldött bizottságnak, valamint a törvényha-
tósági bizottság tagjainak küldje meg. 

Végül tegyen a város tekintetes Tanácsa 
a küldött bizottság véleménye álapján a má-
jusi, legkésőbb junius havi közgyűlésének a 

Balogh-féle részlettervek és részletes költ-

ségvetés elkészítésére érdemleges javaslatot. 

Indokolás: 

A csatornázás és a vizvezeték kiépítése 
és a talajviz (lecsapódása a hatóság és a kö-
zönség közös óhaja. A csatornázási kirendelt-
ség terved Szeged szociális viszonyaira való 

tekintettel megvalósíthatatlanok, kivitelük 

ugy pénzügyi, mint műszaki és egészségügyi 

szempontokból nemcsak aggályos, hanem ha-

tározottan leihetetlen. 

Súlyos hiba, liogy a csatornázási kiren-
deltség terveinek kivitele az általános feltöl-
téstől és a kövezéstől függ, ez pedig 50—100 

éven belül nem remélhető, erre ma 34 milliót 

nem áldozhatunk. 

Végzetes hiba, hölgy a két főgyűjtő és a 
14 nagyméretű gyűjtő a legmagasabb ut vo-
nalakra van tervezve, holott minden város 
természetszerűen a víz lefelé való törekvése 
szerint a meMékcsatornákat a anagasabh ut-
vonalakon helyezi el és igy kapcsolja, a mé-
lyebb útvonalon fekvő főgyűjtőbe. 

Nagy hiba, hogy a belváros mai csator-

narendszerét, a kövezést, aszfaltozást felszag-

gatja, ami 5 millió korona kárt jelent. Ez el-

kerülhető. 

Nagy hiba, liogy a főgyűjtő 2.9:1 méteren 
alul indu'l s — 0.10 méter alatt folyhat csak 
szabadon a Tiszába, vagyis ia mostani 155 nap 
helyett 300 napon át- szivattyúval emelhetik 
á t a vizet. Évi 100.000 korona felesleges ki-

adás. 

Kiküszöbölhetetlen hiba, hogy a mellék-
csatornák jórésze + 4 méter kezdő/magasság-
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gal ós 0.33 ezrelék eséssel vannaJk tervezve. 
Eltekintve attól, hogy a jövendő Nagy-Sze-
ged külső perifériáinak nagy részét csator-
názni még igy sem volna képes, tehát a terv 
már Szeged 50—100 év alatt várható fejlő-

désének sem felel meg. 

Egészségügyi szemponthói a kirendeltség 

tervei állandóan halálos veszedelmet okoz-

hatnak, A parányi esés a 6—7000 köbméter 
artézi vizzel való, aránylag igen picinynek 
mondható, elégtelen öblögetós és állandó el-
dugulások a fekálilák bomlását okozzák, 
mely vegyi bomlás rettenetes következmé-
nyekkel fog járni. A levegő, a csatornák és 

a Tisza vizének elmérgezése elkerülhetetlen. 

A csatorna vizét a Tiszába vezetés előtt meg 
kell tisztitani, ezt miniszteri rendelet is kö-
veteli. 

Mindezekkel szemben a Balogh-féle ter-
vek a királyi biztosság és a kirendeltség ada-
tainak helyes MŰiasználásával az előadott Ás 
még fel nem sorolt tévedések, hibák kiküszö-
bölésével szándékozik a csatornázás kérdését 
megoldan i . Feltöltéstől, kövezéstől függetle-

nül 3—4 millió koronából azonnal megépít-

hető. 

Ismertetes következik ezután. Azt mond-
ja az indítványozó, liogy a Balogh-féle ter-
veknek semmi tekintetben nincsenek aggá-
lyos részleteik s óriási gyakorlati, egészség-
ügyi és pénzügyi előnyei vannak. Odákonklu 
dál az indítványozó, hogy a csatornázás kér-
dését csakis a 'Balogh-féle tervek alapján 

kell megoldani. 
Végül megjegyzi, ihogy a kikül dendő bi-

zottságnak megfontolás tárgyává kell tenni 
a Balogh-féle diluviális beton-kutak, vala-
mint a talajvizigy.üjtő kutak és medencék lé-
tesítésének kérdését is, mert az inditvány szó 
szerint az ivó- és talajviz mizériáinak meg-
szüntetésére egyedül ezek alkalmasaik. 

A tanács Ikedden délelőtt, a közgyűlés 
ügyeit előkészítő ülésében tárgyalja Magyar 
József indítványát. 
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Színházi műsor: 

KEDDEN: Tündérlaki lányok, scainmü. 
Páros 8/.i. 

SZERDÁN: Szabinnők elrablása, bohó-
zat, Nyarai Antal föllépte. Páratlan 1/3, 

C S Ü T Ö R T Ö K Ö N : Cigány prímás, ope-

rett, Nyarai Antal föllépte. Páros 2/s. 

* Magyar darabok Amerikában. A 

newylorki Shubert and Co. nevü színházi 

tröszt egyik cégfőnöke, Leo Shubert, — mint 

megírtuk — a múlt héten több napig Buda-

pesten volt iés megnézte néhány magyar da-

rab előadását. Leo Shubert, mint értesülünk, 

tegnap szerződésileg biztosította amerikai 

színházai számára Bródy Sándor Tímár Liza 

cimü életképének előadási jogát és ezenkívül 

megvásárolta amerikai operettszínházai szá-

m á r a Huszka és Bakonyi operettjét, a Nemtu-

domkáA. Ebből az operettből a Szibill egyik 

minapi előadása után, éjjel külön előadást 

rögtönöztek az amerikai színház-igazgató 

előtt a Király színháziban. A zenekar elját-

szotta az egész partiturát és a szereplők elő-

adták az énekszámokat, 

* Nyarai Antal vendégszereplése. Nyáray 
három napra tervezett vendégszereplésében 
változás történt. Az országos hirü művész 
kedden nem jöhet Szegedre és igy esak szer-
dán és csütörtökön játszik. Szerdán a Sza-
binnők elrablásá-hm, csü tör tökön a Ci-

gányprímásban vendégszerepel Nyarai s igy 
a Dollárkirály nő-ben valló föllépése elmarad. 
Kedd estére a szezon nagysikerű vígjátékát, 
a Tiindérlaki lányok-at tűzték műsorra. 


