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rosszul megfontolt, rövidlátó és egészében i 
sajnálatraméltó határozat" miatt. Ü is tagja 
ennek a .társaságnak és azt mondja: 

— Bemocskolódött a címer. Az Irón and 
Steel Imstiitute angolországi tagjai: bánjátok 
meg éhirtelenkedésteket, mondjátok ki hatá-
rozatotokat érvénytelennek, takarítsátok el 
ezt a szégyenfoltot! 

A németek sikeres 
robbantása az angol had-1 

állásban. 
Berlin, december 1. A nagy főhaidi-

szállás jelenti: Labassetól nyugatra csapa-
taink egy nagy k i t e r j edésű robban tá sa je-
len tékeny k á r o k a t okozot t az angal hadál-
lásban. 

Egy angol és egy f r anc ia repülőgépet le-
lőttünk. A bennülöket elfogtuk. 

Legfőbb hadveze tőség . 
(Közli a miniszterelnöki sa j tóosztá ly . ) 

Elfoglalt francia területek kiürítése. 

Zürich, december 1. A német hatóságok 
elhatározták, hogy a Franciaországban el-
foglalt területeket kiürítik. Erről a körül-
ményről már értesítették is svájci szövetség-
tanácsot, mert a kiürítést, mint eddig, ugy 
ezután is Svájcon keresztül akarják végre-
hajtani. A németek által megszállott francia 
'területről tehát Svájcon át elszállítják mind-
azokat a francia alattvalókat, akik egyálta 
Ián nem alkalmasak katonai szolgálatra. 
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A képviselőház ülése. 
Polónyl interpellációja a cfmerkérdésben. 

Budapest, december 1. (Saját tudósítónk-
tól.) Fél tizenegykor nyitotta meg Beöthy 
Pál elnök a Ház ülését1. Elsőnek Polónyi 
Géza szólalt fel, aki a következő kérdéseket 
intézte a miniszterelnökhöz: 

— .Megegyeztethetőnek tartja-e a minisz-
terelnök ur állami önállóságunkkal a címer-
es jelvénykérdés mostanában történt rende-
zését. Megnyugtaihatja-e az országot az-
iránt, ihogy a királyi kézirat összbir odaírni 
tendenciákat nem tartalmaz. Végül: a hon-
véd' népfelkelők nemzeti jelvényei és zászlói 
akkor is használatban lesznek-e, iia a közös 
hadseregbe osztatnak be? 

Polónyi interpellációjára gróf Tisza Ist-
ván miniszterelnök válaszolt, aki azt fejte-
gette, hogy a" címereknél kifejezésre kell jut-
tatni a paritást. Boszniához — jelentette ki 
a miniszterelnök — MagyarorSágnak feltét-
lenül joga van. A cioierkérdés rendezésének 
eredményes munkájában ő is résztvett, ha-
zafiúi elégtétellel és örömmel vindikálja ezt 
magának. 

Polónyi 'Géza rövid replikája után Tisza 
válaszolt. 

Kijelentette, hegy, ha a háború terület-
gyarapodással fog járni, uj területek sorsá-
ról csakis Magyarország beleegyezésével le-
het dönteni. Természetesen ugyanez a jog 
megilleti Ausztriát is; a közös egyetértéssel 
döntünk majd a szerzendő területekről. 

Bernáth Béla a rézgálic biztosítása, 
Szabó István a tengeri rekvirálása tárgyá-
ban interpellálta a földmiivelésügyi minisz-
tert, A miniszter válasza után az ülés három 
órákor véget ért. 

Vízórák felállításával akadá-1 
lyozzák meg a vízpazarlást. 

— A műszaki bizottság ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) A műszaki bizott-
ság szerdai ülésén ismét felütötte a fejét a 
vízmérő órák tengeri kígyója. Szeged1 város 
vízvezetéki szabályrendeletéinek harminche-
tedik paragrafusa értelmében az ipari üzle-
teknél', valamint olyan fogyasztóknál, hol a 
rendes házi szükségletet meghaladó víz-
mennyiséget használnak, a vízszolgáltatás 
kizárólag ^vizimérőóira ellenőrzése mellett 
•történhet. A szabályrendeletnek ezt a pont-
ját körülbelül tiz évvel ezelőtt Kótay Pál ta-
nácstag javaslatára nem hajtották végre.. A 
szerdai ülésen tehát csak a felfügges'zíett 
szabályrendeletet kívánták ismét életbelép-
tetni. Töb'b felszólalás után, — Bokor Pál ! 
helyettes polgármester javaslatára — ki-
mondotta a bizottság, hogy azoikan a helye-
ken, ahol megbízható hatósági közegek által 
megállapított vízpazarlást tapasztal, vízmérő 
órákat fog felállíttatni. Egyes, — normális, 
— lakrészek után negyven köbméterben ma-
ximálta a tanács a vízmennyiséget ás a he-
lyettes polgármester indítványára az ezen 
felüli vízmennyiség árát tizenhat fillérben ál-
lapította meg. Hangsúlyozta Bokor polgár-
mester-(he}yettes\ hogy csakis \a kimondott 
vizpuzurlókut fogják vizmérő-óra felállításá-
val sújtani. 

A imüszaki bizottság üléséről tudósi fá-
sunk a következő: 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, 
elnök megnyitja az ülést és átadja a szót 
Bokor Pál helyettes polgármesternek, aki 
az ülés mai tárgyát: a vízmérő órák felállí-
tását és a normális vizmennyiségen felüli 
vízpazarlás) megadóztatását a következők-
ben liozta javaslatba: 

Köztudomású, Ihogy a magasnyomású 
vízvezeték kibővítésére két ártézikutat fúra-
tott a város, ugy, Ihogy ezidőszerint a víz-
szükséglet fedezve van. A hetedik számú ár-
tézikut épitése is befejeztetett, az esős idő-
járás is hozzájárult a vizhiány enyhítéséhez. 
Az uj ártézijkutakat azonban mindeddig nem 
lehetett kiprőbfm. Épen ezek az okok .azok, 
ameíyek 'szükségessé 'teszik, hogy minden 
időben permanens legyen a vízszolgáltatás. 
Éjjel, a víztorony megtöltése céljából a .víz-
vezetéket el kellett zárni, ami tüzrendészeti 
szempontból rendkívül 'káros. Első javasla-
tem az, ihogy azokon a telepeken és 'helye-
ken, ahol nagyobb a fogyasztás, ahol a sza-
bályrendelet is kimondja, hogy a pazarlást 
vízórával kell szabályozni, vízmérő órák ál-
líttassanak fel. Jelenleg 120 vízmérő óra 
van felállítva, pedig öt-hatszázra lett volna 
szükség. Ezeged' város vízvezetéki szabály-
rendeletének 37. és 40. §-a ezt határozottan 
előírja, azonban mintegy tiz évvel ezelőtt 
Kótay Pál indítványára ezt a rendelkezést 
felfüggesztették. Szóval nem a szabályren-
delet módosításáról, csak a végre nem haj-
tott paragrafusnak iéletbeléptetését javaso-
lom. 

Második prepozícióim, hogy a vízfo-
gyasztás roakszimuma szabályoztassék. Ki 
kellene mondani, hogy hol kezdődik a tulaj-
donképeni túlfogyasztás. Alapul a lakrészek 
után fizetett vizimieiünyíséget venném. Álla-
píttassák meg a vízfogyasztás maximuma 

lakrészenkint negyven köbméterben. Most 
még az a kérdés, hogy ezért a víztöbbletért 
a fogyasztó csak az eddigi árat, vagy pedig 
többet fizessen. Tiz fillért kevésnek találok, 
megúllapithatnók talán a többlet köbméterek 
árút tizenhat fillérben. 

A műszaki bizottság a helyettes polgár-
mester javaslatát általánosságban elfogadta. 
Bokor polgármester helyettes után dr So-
mogyi Szilveszter polgármester szólalt fel 
és a vita megkezdése előtt a következőket 
mondotta: 

— Fel világosi tásul azt kívánom még 
megjegyezni, hogy nem arról van szó, hogy 
minden lakásba vízmérő óra állittassék fel, 
hanem csak ott, ahol megállapítást nyer az 
oktalan vízpazarlás. 

Taschlcr Endre: Ajánlom, hogy a viz-
dijak fokozatosan ' állapíttassanak meg, aki 
többet fogyaszt, többet fizessen. 

Torday Ferenc: 'Elfogadom a helyettes-
polgármester ur előterjesztését. A közönség 
köréten csökkenteni kellene a vízmérő .órák 
iránti ellenszenvet. 

Oblath Lipót: A vizmérő-óra általános 
behozatala Szegeden lehetetlen. Én víz-
pazarlást nem tapasztalok, csak hanyagsá-

j got. Büntető rendelkezéssel kötelezném a 
házmestereket, hogy a vízvezetéki csapokat 
rendben ' tar t ják. Magasnyomású vizet ma 
tiz fillérért seihölsem lehet kapni, hozzájáru-
lok tehát az előadó ur javaslatához. 

Szíjártó Albert: A javaslatot általános-
ságban elfogadom. Szerintem vízpazarlásról! 
addig amig tiszta képet nem nyerünk arról, 

| ho gy imi is tulaj donképen a 'vízpazarlás, be-
szélni nem lehet. Akár bérházban, akár ma-
gánházban pazarolják a vizet, vízórát kell 
felállítani. 

Balogh Károly: Nagyvárad város víz-
vezetéki szabályrendeletének egyik pontja 
szerint a városi tanácsnak jogában áll azo-
kon a helyeken, ahol vízpazarlás előfordul, 
vagy a berendezés hiányos, vízórát felállí-
tani. Ha a fogyasztó ellenkezik, a vízvezeték 
elzárható és a vízszolgáltatás megtagadható. 

Bokor Pá l megállapítja, hogy a szegedi 
vízvezetéki szabályrendelet 'hasonló szigorú 
rendszabályokat ir e'lő, 

Ennek. megállapítása' után a vitát foly-
tatták. 

Szabó Gyula: Nem biztos, hogy büntető 
rendszabályokikai a vízpazarlás megszüntet-
hető. Nézetem szerint karbantartási válla-
latról 'kéli gondoskodni. Vállalkozónak kel-
lene kiadni a felügyeletet, aki megfigyeltetné 
a vizpazarló fogyasztókat. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Házilag óhajt-
juk ezt a kérdést megoldani. 

Balogh Károly: A kivetés alapját pro-
gresszív alapra kell helyezni. A nyers ház-
bér jövedelem szolgáljon a kivetés alapjául, 
ebben már meg volna a progresszivitás is. 
Termésbetesen ab érlő fizetné a nyers ház-
bérjövedelem után, nem a háziúr. Ajánlom, 

j hogy fogadjuk el a polgármester-helyettes 
ur rövid' javaslatát, mely a mostani helyze-
tet kívánja orvosolni de a tanács az egész 

Ilyen 
detektlvdráma 

még soha nem volt, mint 

A múmia titka 


