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Drágítani akarják a vizet. 
— A szerdai közgyűlés tárgyai a tanács előtt — A mezőgazdasági népiskola 
szervezése és a harmadik polgári iskola — Félmillió korona a tüdőbetegek 

kórházára — Javaslat a rokkant-telepről és a házbérfiüérrő! — 

Szeged, 1916. junius i4. r i 

Várakozó álláspont az oroszokkal 

szemben 

Genf, junius 13. A Journal de Geneve 

irja az orosz offenzíváról: Nem sejthetjük, 

mennyire bírják majd az oroszok kihasz-

nálni most szerzett előnyös helyzetüket. 

Annyi /bizonyos, hogy nem lehetett kis .fel-

adat az orosz hadsereg újjászervezése és 

kiviil állók nem is tudhatják, hogy az most 

milyen állapotban van. Annyi valószinti, 

hogy az uj orosz hadsereg katonái mind 

olyan újoncok, akiket a béke idején nem ké-

peztek ki és igy elébük kiváló tiszteket kell 

állítani. Egy gyalogsági századparancsno-

kot néhány hónap alatt m'ég ki lehet ké-

pezni, de egy ezred- vagy dandárparanes-

nokot aligha. Egy improvizált hadsereg 

aligha állhajt igy meg hosszabb ideig egy 

rflndásán szervezett, gyakorlott és kikép-

zett ellenséggel szemben és ma is igaz pél-

da, hogy Bourbaki't 150.000 eirr,Ikerével ma 

is legyőzné Werdner 40.000 katonája. Az 

orosz offenziva szerencsésen kezdődött, de 

hogy tartós lehet-e, attól függ, mennyire 

bírták organizálni 1915. óta az orosz sere-

get-

Ellenséges hajók táma-
dása a bolgár partok ellen 

Szófia, junius 13- A bolgár vezérkar 

jellenti: Junius 10-Ekén kai ellenséges hajó 

tűnt fel a Meria folyó torkolatánál. Dél táp 

bap tizenöt hajó tüzelést indított a part el-

len a folyó 1(\t\kolakitól Kía\el<\mmig. A tü-

zelés különöséi a parividéki kiWf\k, majo-

rok és szántóföldek ellen irányult, ahonnan 

a termés még nincsen betakarítva. 

Délután négy repülőgépünk felszállott 

és hatás,os bomba- és gépfegyvertüzet indí-

tott az ellenséges hajókra és arra kénysze-

ritette azokat, hogy sietve tdvozziínak The-

'sols irányában. Repülőink a heves lövetés 

ellenére sértetlenül tértek vissza. 

A tengerpart ágyúzása áldozatot nem 

követelt. 

Görögország visszaszerzi 
területeit. 

- Guna r i s z érdekes nyi la tkozata — 

Szófia, junius 13. Az athéni Nea Imera 

szerkesztője beszélgetést folytatott Gima 

rísz belügyminiszterre! aki kijelentette, 

hogy Görögország minden eszközt fel fog 

hésználni, hogy ismét Szalopiki hábőrítfit-

lan birtokába jusson. Görögország szuiveré-

nitása és területi integritása, amely Sziálo-

nikinek az entente-csapatok által történt 

megszállása óta már úgyis csak papiroson 

létezett, Szalomki annex tójának prokiamá-

lása következtében tényleg megszűnt. A 

belügyminiszter szerint Görögország igen 

rövid időn belül ismét abban a helyzetben 

'lesz, hogy a tényleges uralma alól elraga-

dott területeket, visszaszerzi a. göbpg ufidoni 

nak. 

8 intaMnlt ora M M 1 
juttassanak vatefpil 

a rokkant hősöknek 

(Saját tudósi tónktól.) A keddi, — köz-

gyűlést előkészítő —' tanácsülésen dr. Ci-

eatiicis Lajos főispán elnöklése alatt a szer 

dai közgyűlés fontosaibb tárgyait látta el ja-

vaslatokkal a városi tanács, A legtöbb 

ügyet annak idején részletesen ismertette a 

iDelmagyar,ország. Meglepetést - csak a 

'vízdíjak tetemelése és ezzel kapcsolatosan a 

vizorak felállítása a vizpocsékolás mteg-

ukadalyozására, okozott. 

.. A s z e r d a i közgyűlés több olyan nagy-

fontosságú kérdésben, van hivatva határoza-

tot hozni, amilyen a világháború kitörése 

•óta, — es talán jóval azelőtt sem — nem 

•került napirendre. Egész sorozat uj iskola 

•létesítése van tervbe véve gazdasági szak-

L-anyu népiskolája lesz Szegednek, felépül a 

harmadik polgári fiúiskola, gondoskodás 

•történik a rokkantakról, létesül a rokkan-' 

x a tónak tüdőbeteg kórháza, iparostanonc-

•otthon épül és a húszmilliós beruházási köl-

esen talán még az általános csatornázást és 

'a vízvezeték •kiterjesztését is tehetővé te-

szi — ha a tanács javaslatai valósággá lesz 

nek. 

Bokor Pál polgármester helyettes a vá-
rosi fürdő restaurálási költségeiről tesz je-
lentést. A mérnöki hivatal jelentése szerint 
az összes javítási munkálatok 24.152 koro-
nába kerülnének. A pénzügyi bizottság a ja-
vítási munkák! elvégzését .iaivasoUta, a ta-

•nács ilyen irányú előterjesztést tesz a köz-
gyűlésnek-

(Vizára a viznuz,ártóknak.) 

Iiakor Pál polgármester helyettes elő 

terjesztést tesz a vizpoesékolók megrend-

szabályozásáról. Azokon ,a helyeken, alhoi 

a javítási munkákat nem végeztetik, -vagy 

ismételten elhanyagolják, vízórát állíttat fel 

a város. Ahol a vizavezeték nincs rendben, a 

hatóság felszólítja a fogyasztót a javítás 'el-

végeztetésére, ha ennek dacára sem csinál-

tatja meg, ugy a mérnöki hivatal ;a fogyasz-

tó költségére végezteti a javítást és ezenkí-

vül bírságot rónak ki a renitens fogyasz-

tóra. ,Az előadó a vízdíjak mérsékelt feleme-

lését is javasolja, bár ezt az előterjesztés: 

a januári közgyűlés egyizben már elvetette. 

Megjegyzi Bokor, Ihogy a felemelt díjtéte-

lek mellett 165.000 koronáról 194,000 koro-

nára emelkednék a jövedelem. A 'harmadik 

kerület kivételéivel minden kerületben emel-

ni kivánja az előadó a vízdíjat. Az ehő ke-

rület díjtételeit öt, a második kerületéi pe-

dig 3'50 kor,érám javaséta fáiemelni. Egy 

köbméter viz ára is drágább lenne: tiz fil-

lér helyett tizenötbe kerülne. A harmadik 

kerületbán megmiáladita a régi hatvan fillé-

res alapár. 

A tanács elfogadta a javaslatot és a 

szerdai közgyűlés elé terjeszti. 

(Felirat a hadiárvák éMókében.) 

Ismertettük Miskolc város köriratát, a 
melyben Miskolc törvénylhatósága csatla-
kozásra hívja fel Szeged törvényihatóságát 
az elesett katonák visszamaradt családtag-
jainak érdekében. Miskolc ugyanis, feliratot 
küldött a kormányhoz és kérte, hogy a hőst 
halált halt katonák családtagjai ugyanab-

ban a segélyben részesüljenek, mint amig 
a családíentartó életben volt. Eddig ugyan-
is .csak hat hónapig részesültek az elesett 
katonák hozzátartozói a régi segélyben. A 
tanács javasolja a közgyűlésnek, hogy azo-
nos feliratot .intézzen a kormányhoz. 

Dr. Szalay József főkapitány dr. Pálfy 
József árvaszéki elnök lapunkból ismert in-
dítványát referálta, a venereás betegek kö-
telező gyógyításáról. A Páífyiféle indít-
vány alapelveit dr. Wolf Ferenc tiszti főor-
vos magáévá tette. Javasolja, bízza meg a 
közgyűlés a tanácsot egy felirat szerkesz-
tésével, amelyben a kormány által megin-
dított akcióra való hivatkozással a. szegedi 
intézkedésekről tegyen jelentést a belügy-
miniszternek. 

(Uj iskolák Szegeden.) 

Dr. Gaál Endre kultur tanácsos jelentést 

tesz az állami jellegű mezőgazdasági népis-

kolák szervezéséről. A tanács jelentésére a 

kuiturkönriány közölte a feltételeket és a 

gazdasági szakirányú iskolák részletes le-

írását is megkiildötte. A tanács a telkek át-

engedésével kapcsolatosan a következő ki-

kötést leszi: Ha a városnak városfejlesztési 

célokra a telkek valamelyikére szüksége 

•volna, ugy ugyanolyan területet, — közö-

sen megállapítandó helyen — enged át a 

'kincstárnak, közoktatási célokra. A tanács 

javasolja a közgyűlésnek, mondja ki, hogy 

a kívánt területeket a mérnöki hivatal váz-

latai szerint átengedi az iskolák céljaira. 

Dr. Gűúl Endre: A (harmadik polgári 

fiúiskola felállítását is tervbe vette a minisz-

ter. Ez az iskola körülbelül fél millióba ke-

rülne, huszonegyezer korona évi jövedelem- -

mel szemben. A város hajlandó a harmadik 

polgári fiúiskola céljaira megfelelő telket 

átengedi, Iha az iskolát az állam építteti, 
;vagy a másik két polgári iskola jövedelmét 

'a harmadik polgári törlesztésére engedi for-

dítani. 

(A kórház kétszázezer koronás 

kölcsöne.) 

Dr. Gaál Endre ismer len- az iparosta-
nonc iskolák és iparostanonc ottihon felállí-
tásáról a közoktatásügyi kormány leiratát. 

A tanáe§, javasolja a közgyűlésnek, ve-
gye tudomásul, ihogy a miniszter az isko-
lákat hajlandó állami kezelésbe venni és 
küldjön a közgyűlés megbízottakat a telkek 
megszemlélésére. 

A városi közkórház évek óta deficittel 
küzd és ebből kifolyólag tetemes összegű 
tartozásai vannak. Az adósságok fedezésé-
re, — az országos betegápolási alap terhé-
re — kétszázezer koronás kölcsönre van a 
kórháznak szüksége. A kölcsönt a Szeged 
Csongrádi, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank és a Kereskedelmi és Iparbank haj-
landó rendelkezésre bocsátani. A pénzügyi 
bizottság a Kereskedelmi és Iparbank aján-
latát találta a legkedvezőbbnek. A Kereske-
delmi és Iparbank 1916-ra 4 3'*%-ot, 1917-re 
5%-ot, azután pedig az Osztrák-Magyar 
Bank mindenkori kamatlába fölött 3/»%-oí 
számit. Félévi felmondást is kikötött a bank. 
Az esetiben, ha a Kereskedelmi és 'Iparbank 
a felmondástól eltekint, elfogadják az aján-
latát, iha nean, a Szeged Csongrádival lép-
nek összeköttetésbe. 

(Rokkant-telep Szegeden. 

A rokkant tüdőbeteg katonák kórháza-


