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Drágább lett a víz. 
— A vá ros i fürdőt restaurá l ják . — A kó rh á z kétszázezer koronás kö lcsöne . — 

G o n d o s k o d á s a rokkantakró l . — Meglesz az i paros tanonc iskola. — A jun ius i 

közgyű lés e lső nap ja . — 

(Saját «tudósítónktól.) Rekkenő hőség-

ben ültek össze a városatyák, hogy több 

nagyfontosságú kérdésben határozzanak-

Amint előrelátható volt, a tanácsi előterjesz-

téseket a közgyűlés magáévá tette. Elfo-

gadta a közgyűlés a tanács javaslatát min-

den egyes kérdésben, még a vizdijak fel-

emelése ügyében is. A tanácsnak igy egy 

régi álma valósul meg: vízórák felállításá-

val büntetheti a vizpazarlókat. A vízórák 

tengeri kígyója, amely évek óta rendszere-

sen felütötte a fejét, ez egyszer, — ha nem 

is a régi formában — révbe jutott. 

A juniusi közgyűlés első napjáról rész-

letes tudósításunk a következő: 

(Szeged májusban.) 

Dr. Cicát!,icis Lajos elnök az ülést meg-
nyitja. Rflck Lipót tanácsjegyző a polgár-
mester havi jelentését ismerteti a követke 
zőkiben: A ragályos betegségek, mint a vör-
heny és kanyaró némi emelkedést mutat-
nak. A népességi mozgalom még mindig 
kedvezőtlen. A tüdővész halálesetek újból 
emelkedtek, amennyiben a imáius hóbar 
elhalt gümőkurosok száma 49. Élve szüle-
tett májusiban 89 fiu és 87 leánv. halva szü-
letett 4 fiu és 3 leány; meghalt 114 fiu és 
99 leány. A polgármesteri hivatalhoz érke-
zett 1501 ügydarab, elintéztetett 1469 iigy 
darab. A közbiztonsági állapotot illetőleg je-
lenti a polgármester, hogy a mult hóban 
feljelentés lopás miatt 241. sikkasztás miatt 
11, csalás miatt 23, becsületsértés miatt 16, 
rágalmazás miatt 10, orgazdaság miatt 14, 
stb- tétetett. 

A közgyűlés a jelenést tudomásul vette. 

Interpellációk hiányában dr. Pálfy Jó 
zsef árvaszéki elnök indítványára került a 
sor, amelyet dr. Szalay József főkapitány 
ismertetett. A Pálify4éle indítvány tudvale-
vőleg a venereás betegek kötelező gyógyí-
tását szorgalmazza. Az indítványt nem 
ajánlják teljes terjedelmében való elfoga-
dásra, mert a tanács nem tartia illetékes-
nek Szegedet arra, hogy társadalmi vonat-
kozásaiban olyan nagy fontosságú reforjn 
ügyében megindítsa azt az akciót, melynek 
kezdeményezése az állaim föladata. Ellen-
ben fölírnak a .belügyminiszterhez, figyel-
mébe ajánlván a Pálfy-inditvány egyes esz-
méit. 

A törvényihatósági bizottság ilyen ér-
telemben határozott. 

Bokor Pál ismerteti Miskolc város kör-
iratát, amelyben Miskolc törvényhatósága 
csatlakozásra hívta ifel Szeged törvényha-
tóságát az elesett katonák visszamaradt 
családtagjaink érdekében. Miskolc ugyanis 
feliratot küldött a kormányhoz,.és kérte, 
hogy a hősi halált halt katonák családtag-
jai ugyanabban a segélyben részesüljenek, 
mint mig a családifentartó életben volt. .Ed-
dig ugyanis csak hat hónapig részesültek az 
elesett katonák hozzátartozói a régi segély-
ben. A tanács javasolja a közgyűlésnek, 
hogy azonos feMAatat intézzen a kormány-
hoz. 

A közgyűlés igy határozott. 

Koczor János adóügyi tanácsos beje-
lenti, Ihogy Arad törvényhatósága körirat-
ban kérte Szeged törvényhatóságát, ihogy 
a Iháboru alatt épült és a békekötéstől szá-
mított három éven .belül építendő házak adó 
mentessége ügyéten feliratot intézzen 
a kormányhoz. Kéri, bizza írneg a közgyű-
lés a tanácsot a felirat megszerkesztésével. 

iA közgyűlés a javaslatot magáévá 

fette. ' ' ^ rórii 

(A választások.) 

A városi főpénztári .ellenőri állásra, a 
mely Tamesváry Márton nyugdíjaztatásá-
val megüresedett, a törvényhatósági bizott-
ság a kijelölő választmány által ajánlott 
egyedüli pályázót: Herbich Lajos pénztári 
tisztet választotta meg egyhangúlag. 

A külterületi rendőrbiztosi állásra kel-
ten pályáztak: Sas Lajos rendőrtiszt és 
ördogh Attila adóhivatali gyakornok. A ki-
jelölő választmány Sas Lajost jelölte, akit 
a közgyűlés egyhangúlag megválasztott 
A megválasztott tisztviselők a tanács előtt 
hivatali esküt fognak tenni. 

(A váro$ fürdő eóstmitálása.) 

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 javasolta, a ta-

nács kéri a közgyjlést, rendelje el a munká-

latok elvégeztetését. 

Dr. K<>váes József kevésnek találja a 

24-000 koronát ahhoz, Ihogy abból a fürdőt 

tökéletesen rendbe lehessen hozni. Azt a 

kiegjészitő indítványt teszi, küldjön ki a köz-

gyűlés egy ad-hoc bizottságot, amely a 

fürdő restaurálásával kapcsolatban a még 

szükséges javításokat is megvizsgálja. 

Dr. Wolf (Ferenc hozzájárul Kovács in-

dítványához és kijelenti, hogy most van 

itt az ideje annak, hogy egy olyan fürdő-

intézet létesüljön, mely minden modem kö-

vetelménynek megfelel. Kéri Kovács indít-

ványának elfogadását. 

Pálfy Antal felszólalása után az elő-

adó isimételten kéri a tanácsi előterjesztés 

elfogadását. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 

kifejti, hogy dr. Kovács kiegészítő indítvá-

nya és a tanács javaslata között nincs lé-

nyeges különbség. 

A közgyűlés ugy a tanács javaslatát, 

mint dr. Kovács kiegészítő indítványát el-

fogadta. 

(Drágább lesz a viz.) 

Bokor Pál polgármester helyettes elő-

terjesztést tesz a vizpocsékolók megrend-

szabályozásáról. Azokon a helyeken, ahol 

a javítási munkákat nem végeztetik, vagy 

ismételten elhanyagolják, vízórát állíttat fel 

a város. Ahol a vizvezeték nincs rendben, a 

hatóság fel szól i ti ja 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 vizdijak mérsékelt feleme-

lését is javasolja. Megjegyzi, hogy a fel-

emelt díjtételek mellett 165.000 koronáról 

194.000 koronára emelkednék a jövedelem. 

A harmadik kerület kivételével minden ke-

rületben elmelni kívánja az előadó a vízdí-

ja t. Az első kerület díjtételeit öt, a második 

kerületét pedig 4 komnára javasolta fel-

emelni. Egy köbméter viz óda is drágább 

lenne: tiz fillér helyett tizenötbe kerülne 

A harmadik felületben megmaradna a régi 

trevari fille.es alapár. Egy lakrév. után a 

vízmennyiség évi makszlmumát -35 k 'bmé-

terbe'n kivárnia megállapítani, azon' iviil -a-

vas; !,ia, ihogy a nagy vizifogyasz A mii víz-

órák állíttassanak fel. 

Dr. Kormányos Benő ugy emlékszik, 

hogy ezt a javaslatot a tanács néhány hó-

nap előtt már beterjesztette. Miután, — sze-

rinte — javaslatot ismét csak hat hónap 

után szabad előterjeszteni, kéri a ta-

nács javaslatának a napirendről való levé-

telét. 

Taschler Endre főjegyző felolvassa az 

erre vonatkozó intézkedéseket, amelyek dr. 

Kormányos kijelentésének ellentmondanak, 

aki azonban megmarad álláspontja mellett". 

Kívüle még Schwarcz Rudolf bizottsági ta£ 

is ajánlja, hogy a közgyűlés vegye le a ja-

vaslatot a napirendről-

Dr. Somogyi Szilveszter felszólal és ké-

ri a tanács javaslatának elfogadását. Bokor 

Adolf a legnagyobb készséggel teszi a ta-

nács javaslatát magáévá. 

Dr. Cicatricis Lajos elrendeli a szava-

zást dr. Kormányos napirendi indítványá-

ra. A közgyűlés 32 szavazattal 27 szavazat 

ellenében a tanács javaslatát fogadta el. 

(Gondoskodás a rokkantakról.) 

A tüdőbeteg és a rokkant katonák kór-

házának fölállitása ügyében Gaál Endre dr. 

tanácsos tesz előterjesztést. Ebben a köz-

ügyben a város már föliratot intézett a kul-

tuszminiszterhez, hogy a kórház Újszegeden 

létesüljön az Oltványi-féle alapból. A város 

fölkéri a csanádi székeskáptalant, mint az 

alapítvány kezelőjét, hogy bocsássa az ala-

pítványt aikormány rendelkezésére, hogy 

ebből az összegből, amelyet a város körül-

belül félmillió koronára egészít ki, fölépít-

hessék a rokkant katonák tüdőbeteg-kórhá-

zát. 

Dr. Kovács József a tanács által kije-

lölt helyet nem találja alkalmasnak a kór-

ház céljaira. 

A törvényhatósági bizottság az előadó 

felszólalása után elfogadta a tanács javasla-

tát. 

Dr. Gaál Endre tanácsos isimerteti a 

rokkantak kereseti telepének ügyét, 30 hold 

területet adna át a város arra a célra, 

hogy azon szegedi illetőségű rokkant kato-

nák részére 300 négyszögöles telken 100 la-

kóház építtessék föl. Erre a célra 132 ezer 

korona készpénz áll rendelkezésre, ami tár-

sadalmi gyűjtés eredménye. Az építés költse 

geihez az állam is hozzájárul. A város 'fel-

terjesztéssel él a rokkantügyi hivatalhoz a 

rokkantak kereseti telepének létesítése iránt 

és a rokkantiigyi hivatal anyagi támogatá-

sát is kéri. , 

A közgyűlés igy határozott. 

(Felépül az wmMmubic iskola.) 

Dr. Gaál Endre tanácsos terjesztette 
elő a gazdasági népiskolák ügyéiben a város 
fölterjesztésére leérkezett vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri leiratot. A miniszter 
az iskolák számára a következőket kéri a 
várostól: Alsótanyán kívánja a Központon 
a piactér közvetlen közelében 20 katasztrá-
lis hold föld átengedését; a Felsőtanyára 
nézve elfogadja a miniszter a területet, a 
mit a város fölajánlott Szatvmazon a vasút 
melletti Zsótérnféle földbirtokot, amely 19 
hold területű, kiegészítve ezt a 2 holdnyi 
területű népkertel. A belterületen a rendező 
pályaudvar mellett, de a vasúton belül fekvő 
területből 6 hold átengedését a gazdasági 
iskola céljaira. Elfogadja a miniszter a v4* 


