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Nem emeli a hatóság 
a vízdíjat. 

— A decemberi közgyűlés ügyei. — 
(Saját tudósítónktól.) Kedden délelőtt 

tartotta meg dr. Cicatricis Lajos főispán el-
nöklete alatt a városi tanács a közgyűlést 
előkészítő ülését. A tanácsülés tárgysoroza-
tát a szerdai törvényihatósági bizottsági ülé-
sein előforduló ügyek megbeszélése és javas-
lattal való ellátása 'képezte. A közgyűlés elé 
'kerül Bokor 'Pál polgármester-helyettes ja-
vaslatára a parlagon levő földek házi 
kezelésbe való vétele, — a városi 
tisztviselőknek az uj nyugdíjtörvényben meg-
szabott fizetési kötelezettségeinek részletek-
ben való teljestiése, a polgármester által Kis-
SzOged felépítésére javasolt ötvenezer ko-
rona megszavazása és néhány kisebb jelen-
tőségű ügy. A városi tehenészet felállítására 
a tanács egyáltalán nem tesz javaslatot, mig 
a vizdij emeléséről csak a januári közgyűlé-
sen lesz szó. 

Bokor Pál 'helyettes polgármester a hét-
fői gazdasági szakbizottsági ülésen tett in-
dítványát ismertette, amely szerint a vetet-
len földeik megművelését a városra óhajtaná 
feizni. A helyettes-polgármester javaslatát a 
tanács magáévá tette és felhatalmazást fog 
kérni a közgyűléstől, hogy a megmu nkál a t-
lan földeket házilag kezeltethesse és a szük-
séges vetőmagokat beszerezze. 

Lapunk keddi számában hirt adtunk 
arról, hogy a gazdasági bizottság a városi 
tehenészet felállítását egyelőre nem: java-
solja. A javaslatot Bokor P á l a tanács elé 
terjesztette, amely agy határozott, ihogy ezt 
az ügyet leveszi a napirendről és nem ter-
jeszti a közgyűlés elé. Ugyanígy határozott 
a tanács a vízórák kötelező felállitása ügyé-
ben is, de miiután a tiz filléres alapár eme-
lésének kérdése még nirtcS kellően e'lőkéi-
szitve, a vízórák ügye csak a január havi 
közgyűlés elé kerül, ismertette a helyettes-
polgármester a műszaki bizottság javasla-
tát, amellyel a vizpazarlőfcat akarják büntet-
ni. Tizenhat filléres alapárat javasol a 'bi-
zottság a régi alapár helyett. 

Taschler Endre főjegyző alacsonynak 
tart ja a tiz 'filléres köbméterenkiinti árat. A 
városnak magának 'kilenc fillérjébe kerül 
egy köbméter viz, az üzemköltségek is drá-
gábbak, mint azelőtt, az áremelés tehát in-
dokolt. Bokor Pál szerint a vízvezeték — 
tökintettel arra, hogy a tartalék-tökéből 
miniden kiadás fedezhető — nem ró nagyobb 
terhet a városra. 

Dr. Cicatricis Lajos főispán megjegyzi, 
hogy előre kell arról gondoskodni, 'hogy a 
vízmennyiség t fejlődő igényeket kielégítse, 
Előre látható ugyanis, hogy az artézi kutak 
vízhozama csökkenni fog. A vizdija'kat fel 
kell emelni!, ihogy a vízvezeték jövedelme 
fedezze a szükséges kiadásokat. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsosi már 
ismertetett indítványát a progresszív vizdij-
kivetésről, újból előterjeszti. Balogh a nyers 
házbérjövedelem után kívánja a vízdíjat 
megállapítani. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
nem szeretné, ha az egységárakat emelnék, 
meg kellene várni, mig a vizvezeték-hátóza-
tot kiterjesztik. A Ivét uj ártézi kúttal a vá-
ros közönségének tartozott, mert a vízdíja-
kat akkor is fizetni kellett, mikor napokiig 

nem volt vízszolgáltatás. Miután- a fogyasz-
tók előreláthatóan kedvezőtlenül fogadnák 
a vizdi.iak felemelését és az ügy amúgy sin-
csen kellően előkészítve, a tanács csak a 
januári közgyűlésnek fog ebben az ügyben 
javaslatot tenni. 

Az Alsóközponti Mezőgazdasági Egye-
sület azt az indítványt terjeszti a 'közgyűlés 
elé, utasítsa a tanácsot, hogy az Alsóköz-
ponti vásár legkésőbb 1916. január elsején 
megtartható legyen. A 'kereskedelemügyi 
miniszter ugyanis Alsóközponton vásárok 
tartására engedélyt adott, de mindeddig egy 
vásár sem volt tartható. A tanács — miután 
azok a feltételek, amelyöket a miniszter a 
vásárok megtartásához kötött, még nem tel-
jesültek, az intézkedések megtételére hosz-
szabb határidőt kér a közgyűléstől. 

Azokra a városi tisztviselőkre, akik az 
uj nyugdijszabályzat életbeléptekor már 
nyugdijképesek voltak, súlyos fizetési köte-
lezettségeket ró az uj nyugdijszabályzat. A 
tanács javaslata, hogy a közgyűlés huszon-
négy havi törlesztési időt engedélyezzen a 
tisztviselőknek a hátralékos nyugdíjjárulé-
kok megfizetésére. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos a vá-
rosi üzemekre ötvenötezer korona póthitel 
megadását kéri. A tanács javasolja a póthi-
tel nyújtását, az üzemek többlet-bevételei-
nek terhére. 

Dr. Somogyi Szilveszter javasolja, hogy 
Kis-Szeged felépítéséhez a város ötvenezer 
koronát adományozzon. A tanács javasolni 
fogja a közgyűlésnek az ötvenezer korona 
megadását. 

A föld-mi velésügyi miniszter a föl terjesz-
tett partjavadalmi díjszabályzatot neim 
hagyta jóvá, sőt a kövezetlen part javadal-
maira vonatkozólag is módosításokat kivan. 
A tanács utasítást kár a közgyűléstől a díj-
szabályzatnak a miniszter által kívánt mó-
dosításait illetőleg. 

A polgármester jelentést tesz a Back 
Bernát által felajánlott őrlési dijakról, ame-
lyek összege több mint százezer koronát 
tesz ki. A város élelmezési üzleteinek szám-
adásait is beterjeszti dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester. A tanács köszönetet kíván 
mondatni Betek Bernátnak nemeslelkü ado-
mányáért. 

A rendőrség fejlesztésére kapott har-
minckétezer korona kormánysegélyből 26 
ezer 49 koronát a bejelentő hivatal felállítá-
sára fordítottak. 5060 koronát, ami ebből az 
összegből fentmaradt, dr. Szalay József fő-
kapitány bizalmi kiadásokra, rendőrtisztek 
részére egyenruha-segély re. szakkönyvek 
beszerzésére kíván fordítani. A tanács java-
solja a közgyűlésnek a főkapitány előter-
jesztésének elfogadását. 

Előterjesztést tett dr. Gaál Endre taná-
csos a harmadik állami polgári fiúiskola fei-
állitásának ügyéről. A kultuszminiszter erre 
a célra telket kért a várostól. A Kálvária-
sor 16. szám alatt levő egy hold és hetven-
négy négyszögöl kiterjedésű Taschler-féle 
íelek látszik az iskola céljaira legalkalma-
sabbnak. A telek hetvennégyezer koronába 
kerülne és tiz év alatt öt százalékos kamat-
tal törleszthetné a város a vételárat. A ta-
nács javaslatot fog tenni a telek megvéte-
lére. 

Végűt d«-. Szalay József főkapitány a 
köztisztasági vá'lalat árainak emelését kí-
vánja. Hnsz szazaiékos áremelést javasol. A 
telep dijainak ki ze'ésére és a telep fejlesz-
tésére elvi határozatot óiha.it a törvényható-
sági bizottságtól. 

gszavazta a képviselőház 
a tisztviselők háborús 

segélyét. 
(Saját tudósítónktól.) A képviselőház 

keddi ülésén tárgyalta a péuzAigyminiszter 
nek a közszolgálati alkalmazottak háborús 
segélyéről szóló törvényjavaslatát. A tör-
vényjavaslat, .minit ismeretes, arról szól, hogy 
a tisztviselők a nagy drágaságra való tekin-
tettel beszerzési előleget kúpjainak, amelyet 
aztán bavo.niki&Djti .részletben térítenek vissza 
az állaimnak fi Kötésükből. Továbbá 20% drá-
gasági pótlék kiutalását javasolja. 

'A tisztviselők küldöttsége a; képviselőház 
ülése előtt felkeresték gróf Tisza István im-
nisztenelniöiköt, Teleszky .Jánosi pénzügymi-
nisztert, gráf Andrássy Gyulát ős gróf Ká-
rolyi (MÜfbályt azzal a kével eimuiel, hogy 20% 
helyett. 30% drágasági pótlékot kapjanak ős 
a beszerzési előleget .csak »a háború után von-
ják le 'fizetésükből. !A miniszterelnök és főleg 
a pénzüigyminsztler nem tartotta ,telje,s-.i'thető-
nek a. tisztviselők! kérését, A pénzügyminisz-
ter a képviselőház ülésén kifejtette, hogy 
nem egyieabeJt. bele az előleg levonások ©lira-
la.sztiáisáha. 

A tisztviselők küldöttség© kedden dél-
előtt jelent meg a képviselőházban, hogy a 
műin iszttepelnök elé térj esszék kérelm ii ket. 

Gróf Tisza István miniszterelnök 'kijelen-
tette, hogy n kormány tudatában van .annak, 
hogy milyen nehezek a megélhetési viszonyok 
és erre vialó tekintettel minden intlázikedfet 
meig káván tenni, hogy az általános meg-
élhetési viszonyok: javuljanak. Sajnos, 
nincs abban a helyzetben, hogy kedvező 
Ígéretet tehessen kérelmük teljesítésére 
nézve és arra. kéri őket, Ihogy nyugodjanak 
•ebbe 'bele, mert azok a családapák, aikiik 
•m'ofet. itthon vannak ós .nélkülöznek is, ezzel 
ép oly hősei a nemzeti küzdelemnek, mint 
azok, akik a. •Jövés-zánokham harcéinak. A kor-
mány megtesz mindent, amit tehet, de nem 
hiszi, hogy kiadási túllépést tehessen. .Kéri 
•a küldöttséget, hogy ebbe nyugodjék bele. 

IA küldöttség tagjai éiratán felkeresték 
gróf Károlyi .Mihályt. Kápolyi ulerya.uraalk a 
kuoolaösiariri Ókban fogadta, a küldöttséget, 
Sziiáigyii József tolmácsolta a tiszt,viselők 
kérelmét, mire gróf 'Károlyi Mihály azzal 
felelt, hoigy iis'mieri a köztisztviselőik helyzetét, 
tudja, hogy milyen tehetetlen állapotban 
vannak a, drágaság folytán. Kel tétlenül a 
(mellett van, hogy a, .beszerzési segélyt csak 
a háború után vonják le. Közölt© .a küldött -
sétg tagjaival, hogy ezzel a. kiéírdéssiel már n 
függetlenségi párt is foglalkozott és az erre 
vonatkozó törvényjavaslat tárgyalásánál a. 
vita folyamán a fnagetlenséai nárt részéről 
határozati javaslatot fognak beterjeszteni, 

A küldöttség tagjai lelkesen .megéljenez-
ték Károlyit. 

G.rőlfAndrássy Gyula fog,adta, ezután a 
küldöttséget éra a szónok 'kérelmére kijelen-
tette, 'hogy az alkotmánypárt támogatja és 
méltányosnak tartja kérésüket. 

A küldöttség a kupolacsarnokban ma-
radt ős- megvárta Teleszky János pénzügy-
minisztert, akiinek szintén előterjesztette ké-
relmiét. 
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