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Hat indítvány a januári közgyűlés előtt. 
(Saját tudósítónktól.) A város tanáicsa 

kedden délelőtt tartotta meg (közgyűlést elő-

készítő ülését dr. Cicatrícis Lajos főispán el-

nöklésével. Amint a tanácsi előterjesztések 

mutatják, meglehetősen mozgalmas közgyű-

lésre van kilátás, amely esetleg napokig is 

eltarthat. Különösen nagy számmal szerepel-

nek a közgyűlés tárgysorozatán az indítvá-

nyok, amelyek egynémelyike bizonyosan he-

ves harcot fog provokálni a törvényhatósági 

bizottság tagjai között. Csak Iheviti és izgal-

masabbá 'teszi a levegőt a tanácsnok-válasz-

itás. í '( i í í í 

Dr. Pap Róbert interpellációt nyújtott be 
a cukorkiosztással járt tolongások megszün-
tetése ügyében. Az interpellációt annak ide-
jén egész terjedelmében közöltük. Balogh ta-
nácsos ismertetni fogja a oukorkiosztás kö-
rül azóta történt intézkedéseket, amelyek a 
tolongásokat teljesen megszüntették. Ugyan-
ilyen rendszer 'szerint fog történni ezután 
minden fontos élelmiszer kiosztása, ugy 
.hogy az előadó szerint a közönség többéinem 
lesz kénytelen élelmiszerekért tolongani. 

(A közélelmezési tanács.) 

Szabó Gyula tudvalevőleg indítványt uyuj-

tott he a .közgyűléshez egy hat .tagból) .álló köz-

lék! mezősi tamiácis fielálllitására. Ezt az indítvá-

nyát január 16-én benyújtott p ó tiud itványáv.al 

oda módosította, hogy a közéMimeKlésii tanácsot 

egyelőre csak tanácsadó szerepkörreii nuházzák 

lel. A tanács az indítvánnyal kapcsolatosan a 

következőket javasolja: 

— Az indítványt a város tanácsa a iküzgyű-

lés elé tarjesati iázzál a javaslattal, mondja ki 

a közgyűlés, hogy azt, mint sürgőset azonnal 

tárgyalás alá veszi, érdemére nézve pedig 

mondja kii a közgyűlés, hogy ia közélelmezési hi-

vatal vezetésével megbízott városi tanácsos 

'mellé egy hat tagból álló közélelmezési tanácsot 

alakit, akiknek ki nevezésével a város polgár-

mesterét bizza meg. A tanács tagjai minden fe-

lelőség és kötelezettség nélkül >a közellátás körül 

(fölmerülő minden teendőkben tanácsot nyújta-

tlak az élelmezési (hivatal vezetésével megbízott 

városi tanácsosnak, aki a tanács tagjait az ál-

tala meghatározott időben naponkint meghall-

gatja és a közellátás körül .szakiségtes rendelke-

zéseit a meghallgatás után a legjobb belátása 

szerint bocsátja ki. 

A tanács tagjainak semmiféle rendelkezési 

jogai nincsenek s a hivatal adminisztrációjába 

sem közvetlenül, sem közvetve bele nem foly-

hatnak, csupán tanácsadási joggal barnák. Min-

den felelősség, amelyet a törvény vagy szabály-

rendelet a város vagyonának 'kezelése és íhiva-

italois teendők ellátása kőriil megszab, egyedül 

és kizárólag a vezető tanácsost terhelik, akár 

meghallgatta és elfogadta .a közélelmezési ta-

nácsnak javaslatait, vagy tanácsát és annak 

alapján rendolketzetit, akár pedig nem. A fel-

ügyeletet ép ellenőrzést szintén a törvény sza-

bályozza, ennélfogva e tekintetben intézkedés 

szüksége 'fent nem forog. A közélelmezési ta-

nács napon.ki.nti tanácskozásáról jegyzőkönyv 

veendő .fel e a felvett jegyzőkönyv hitelesítés 

után megőrzendő. Egyebekben a közélelmezési 

(hivatalnak eddig megállapított szervezete 'ha-

tályban marad. 

(A szervezési szabályrendelet 
átdolgozása.) 

Vatihora István mditványozita, hogy az 

adóügyi 'tanácsos helyett az adóhivatali 
ügyek vezetésére rendeljék ki az adóhivatali 
főszámvevőt, hogy igy az adóügyi tanácsos 
minden idejét a fontosabb ügyeknek szentel-
hesse. Pásztor József a szervezeti szabály-
rendelet részletes átdolgozására tett indít-
ványt, miután a ma érvényben levő Í5 év 
alatt elavult. 

A tanács — tekintettel arra, bogy a két 
inditvány összetartozik, — összevontan azzal 
terjeszti az ügyet a közgyűlés elé, mondja 
ki, hogy Pásztor József indítványát elfogad-
va, kiadja az ügyet a tanácsnak azzal, hogy 
a szervező bizottsággal tárgyaltassa le a 
szervezeti szabályrendeletet és a nyári szün-
időben revideálja .azt. Ezirányu javaslatát 
pedig a szeptemberi közgyűlésen terjessze 
elő. 

(A többi inditvány.) 

Dr. Kószó István az aszfaltjárdák hasa-
dásainak sörgős megállapitása tárgyában 
nyújtott be indítványt. Az aszfaltjárdák ál-
talában hasadozottak az egész város terüle-
tén. Különösen feltűnő a járda süppedése és 
megrepedése az állami felsőkereskedelmi is-
kola .mellett. Indítványozza, hogy .a süppe-
dős okait szakértők véleményének meghall-
gatásával állapítsák meg. A tanács sürgős-
nek tartja az inditvány tárgyalását és azzal 
a javaslattal terjeszti a közgyűlés elé, hogy 
a folyammérnöki hivatal és a városi mérnöki 
hivatal szakvéleményének kikérése végett 
adja .ki az ügyet a tanácsnak azzal, hogy 
amennyiben intézkedésre szükség volna, a 
két hivatal a terv és a költségvetés bemuta-
tásával tegyen javaslatot. 

Obláth Lipót kedden délelőtt a következő 
inditvány,t nyújtotta be a tanácshoz: ,Jndit-
ványozom, mondja ki a közgyűlés, hogy né-
mely, a város tulajdonát képező földek el-
adassanak és annak .megállapítására, ihogy 
melyek legyenek ezek a földek, egy bizottság 
küldessék ki. Indítványomat a közgyűlésen 
szóbelileg fogom megindokolni." 

A tanács azzal a javaslattal terjeszti az 
indítványt a közgyűlés elé, hogy adja ki az 
indítványt a gazdasági szakbizottságnak vé-
leményezés végett. 

Vatihora István indítványt nyiujitott be, 
ihogy a közgyűlés helyezze (hatályon kivül a 
tanácsnak azt a határozatát, amelyben a /fe-
jenkinti és havonkinti zsirmennyiséget fél ki-
logrammban á!llajpitja meg. Balogjh Károly 
azt válaszolja az. indítványra, hogy az indít-
ványozó félreértette a hatóság hirdetését, 
mert az csak a közellátásra szorulókra vo-
natkozik, a magánháztartásokra nem. 

(Az adóügyi tanácsos választása.) 

A tanácsi előterjesztések során első tár-
gya lesz a közgyűlésnek a Koczor János ta-
nácsos halálával megüresedett adóügyi ta-
nácsosi állás betöltése. A tanácsosi állásra, 
.mint azt már közölte a Délmagyar ország, a 
következők nyújtották be pályázatukat: 

Rack Lipót tanácsjegyző. Bárkányi Zol-
tán községi biró, Dettre János városi tiszti 
ügyész, Fodor Jenő rendőrkapitány, Pfan 
Lajos adóhivatali tanácsjegyző és Hegedűs 
Antall 'katonaügyosztályi tanácsjegyző. 

A jelölő bizottság dr. Cicatrícis Lajos fő-
ispán elnöklésével szerdán délelőtt tartja 
ülését. 

(Tanácsi előterjesztések.) 

Taschler Endre főjegyző jelenti, ' bogy 
különböző városi bizottságok tagjainak man-
dátuma lejárt. A tanács javasolja a régi 'ta-
gok ujiból való megválasztását. Uj (tagokul 
ajánlja az egészségügyi bizottságba dr. 
Krausz Józsefet, a gazdasági bizottságba 
Kordás Józsefet, a pénzügyi és költségvetési 
bizottságba Telbisz Györgyöt és Valihora 
Istvánt, a javadalmi bizottságba Nyári Györ-
gyöt és May Ferencet, a közművelődési és 
zenedei bizottságba Prelogg Józsefet, az ár-

valházi bizottságba Lendvay Sándort, a szer-
vező-bizottságba Ivánkovtcs Sándort és a 
gyáripari bizottságba Kosóczky Pált. 

Bokor Pál helyettes-(polgármester bemu-
tatta Scultéty (Sándor városi főszámvevő je 
lentését a városi halászat eredményéről. A 
tanács bemutatja a jelentést a közgyűlésnek 
azzal, hogy mondjon köszönetet Scultéty 
Sándor főszámvevőnek a városi halászat lel-
kiismeretes és szorgalmas vezetéséért és a 
74.000 koronás tiszta jövedelemiből szavaz-
zon ,meg 2000 korona jutalmat a főszámvevő-
nek. 

Dr.Szalay József jelenti, hogy a bérko-
csis-ipartársulat az 1915. évi áprilisi közgyű-
lésben rmegálaljpitott 30 százalékkal maga-
sabb díjtételeknek most 50 százalékos eme-
lését kéri. A kereskedelmi s iparkamara ja-
vasolja .az 50 százalékos árfelemelést, ennek 
alapján javasolja azt a tanács is a közgyű-
lésnek. 

A városi napidíjas alkalmazottak tnd'va-
levőleg napidijaiknak két koronáról háromra 
és háromról négyre való felemelését kérték. 
A tanács ezt a kérelmet nem utasította el, de 
ugy határozott, hogy csak abiban az esetben 
emeli fel a napidijakat, Iha .az egyes napidi-
jast családi körülményei arra érdemesnek 
teszik, vagyis ha a megejtett vizsgálat meg-
állapítja, ihogy a kérelmezők tényleg család-
fentartók. A najpidijasok a tanácsnak ezt a 
határozatát megfelebbezték a közgyűléshez. 
A tanács kéri ebben az ügyben már megho-
zott határozatának jóváhagyását. 

Dr. Dettre János Városi tiszti ügyész 
azt kérte, hogy tiszti ügyészi állása mellett 
ügyvédi prakszist is folytathasson, nehogy 
ügyvédi jogi gyakorlatából teljesen ki-
jöjjön. Dr. Turóczy Mihály városi tiszti .fő-
ügyész véleményének meghallgatása után a 
tanács azzal a javaslattal terjeszti a kérelmet 
a közgyűlés elé, mondja ki a közgyűlés, hogy 
a magángyakorlatot nem engedi meg. 

POLITIKAI HÍREK. 
# 

Budapestről telefonálja tudósítónk: Ki-

tűnő forrásból azt az értesülést nyertem, 

hogy az utóbibi időben vezető helyen felme-

rült annak ,a terve, hogy a parlamentben a 

most benyújtott javaslatok letárgyalása után 

— dacára, hogy az indemnitás 'hosszú időre 

biztositja az államháztartás zavartalan me-

netét, — tárgyalás alá vegyék 'az ország 'ren-

des költségvetését, amelynek elkészítése be-

fejezés előtt áll. Ugy számítják, 'hogy a par-

lament márciusra elkészül a imost benyújtott 

javaslatok letárgyalásával és utána nyom-

ban hozzáfoghatnak a rendes (költségvetés 

tárgyalásához. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: 

Gróf Berchtold Lipót Budapestre érkezett és 

gróf Károlyi Mihály palotájában szállott 

meg. Tegnap este és ma délben a nemzeti ka-

szinóban tett látogatást, ahol a politikai élet 

több vezető férifiával tanácskozott. 

Budapestről jelentik: Gróf Károlyi Mi-

bály megbetegedett. Kihúzatta a fogát és az 

ínyén daganat támadt. 

Albániában nagy harcok 
készülnek. 

Lugano, január 16. A Corríere della Sera 

jelenti; Délalbánia keleti szögletében nagy 

tüzérségi csaták fejlődtek. 

Bem, január 16. Milánóból több ezer fő-

nyi olasz gyalogos és erős tüzérség Valo-

nába indult. 


