
A Ö Ü ^ L A Ö T A Í I Ö R M Á * mi. jtömte i|. 
Négy indítvány a februári 

közgyűlésen. 
A közgyűlés első napja. — 

(Saját tudósítónktól.) Szerdán délután 

tartotta mag Szeged törvényhatósági bizott-

sága februári rendes közgyűlését. A napi-

rendre kitűzött választás sok városatyát csalt 

föl a közgyűlési terembe, akik ezután na-

gyobbrészt nyomban el is hagyták a köz 

gyűlési termet. A nyomtatványszállitások 

ügyében támadt vitát igy már alig 30—41 

városatya hallgatta végig. A tárgysorozatot 

a választásig egy interpelláció ós 4 indítvány 

töltötte ki, amelyekkel azonban nagyobbrészt 

.gyorsan végzett a közgyűlés. A februári köz-

gyűlést csütörtökön folytatják. 

A szerdai közgyűlésről az alábbi részletes 

tudósitásban számolunk be: 

A közgyűlést délután 4 órakor nyitotté 
meg dr. Cicatricis Lajos főispán. 

Dr. Tóth Béla tanácsjegyző fölolvasta 
polgármester havi jelentését, amelyet a köz-
gyűlés egyhangúlag tudomásul vett. 

Következett Pap-p István interpellációi 
« jószágok takarmánnyal való ellátása do-
géban. Azt kérdi, van-e tudomása a polgár-
mesternek arról, bogy a mult év őszén egy 
katonai bizottság járta be a tanyákat, amely 
összeírta a szénakészleteket, ami miatt a gaz 
dáknak most nincs szabad rendelkezésük szó-
naterinésük fölött. 

A tanács nevében Bokor Pál helyettes 
polgármester válaszolt az interpellációra. A 
katonai parancsnokságtól nyert felvilágosí-
tás szerint ez a katonai bizottság csak tájé-
kozást szerzett, hogy mennyi az a feleslege;-
széna, amelyet a gazdáktól szabadon, megvá-
sárolhat a hadsereg. 

Papp István tudomásul veszi a választ, 
megjegyzi azonban, bogy ha a városhoí 
korpa érkezik, a tanyával szemben ne része 
sitse előnyben a városi lakosságot A hárorr 
szigorú rekvirálás után n-emcsak gabona, d-
korpa sem maradt a tanyákon. A takarmány' 
összeíró katonák pedig azt hangsúlyozták 
gazdák előtt, hogy az összeírt termények 1 
vannak foglalva. 

Dr, Cicatricis Lajos főispán nyomatéke 
san figyelmezteti a gazdaközönséget arra 
hogy aki -a katonaságnak el nem adta széna 
készletét, azzal szabadon rendelkezik, de ak' 
már eladta azt, annak nem szabad az eladott 
mennyiségihez hozzányúlnia sem, mert a 
kincstár ilyen megkárosítása bűnügyi aljé 
rást is vonhat maga után. 

A közgyűlés a választ egyhangúlag tu 

domásul vette. 

(Indítvány a többtermelésről.) j 

Dr. Dettre János töhbtermelésre irányul--' 
javaslatát Bokor Pál helyettes-polgármester 
ismertette. A tanács az indítvánnyal kapcsol 
tosan javasolta, mondja ki a közgyűlés, hogy 
az indítványt, mint sürgőset azonnal tárgya 
lás -alá veszi, érdemét illetőleg pedig arr 
utasítja a város tanácsát, hogy az indítvány 
ban érintett gazdasági kérdéseket a gazdasá 
gi szakbizottság véleményének meghallgatá-
sa után tegye megfontolás tárgyává. 

Kiss Ferenc elismeri az indítvány helye 
voltát-, de nem é-rt egyet az indítványozóvá* 
Nem lehet vádolni a szegedi gazdaiközönsé 
get, hogy nem igyekszik minél belterjeseit! 
gazdálkodást folytatni; igaza Dettrének ab 
ban van, hogy Szegeden túlságosan nagy 
lenne a legelőterület. Nem attól függ a több-
termelés, hogy gúzsba kössük a gazdaságot, 
de a gazdáknak alkalmat kell adni arra, hogy 
megtanulják az elméleti gazdálkodást. A mű 
trágyával való gazdálkodáshoz tulajdon 
kóppen tőke is kell. Egy kis mintagazdiasác 
felállításával tegyen maga a város kísérlete 
h t&bbtemelésre. 

Tonelli Sándor teljes egészében elfogadja 
a tanács javaslatát. 1916 májusában Wimmer 
Fülöppel együtt ő is indítványt nyújtott be, 
bogy a többtermelés előmozdítására létesít-
sen a város egy kis mintagazdaságot. Ezt az 
indítványt letárgyaltatták a gazdasági szak-
bizottsággal, azóta aztán ebben az ügyben 
nem is történt semmi. Kivánja tdhát, hogy 
ez az indítvány ne jusson legalább hasonló 
sorsra. ,Ezért külön indítványozza, hogy az 
5 indítványát is kotortassa elő a tanács abból 
a bizottsági temetőből és a dr. Dettre indít-
ványával együtt a közben tett intézkedések 
ről szóló jelentésekkel hozza 'be a két indít-
ványt még egyrezer a márciusi közgyűlésihez. 

Bokor Pál helyettes-polgármester szerint 
a kérdés csakugyan nagyon fontos. Wimmei 
Fülöp külön inditványáról semmit sem tud 
és azt nem ismeri. Ha azonban tényleg van 
ilyen inditványa/, .semmi akadálya nincf 
annak, hogy a két indítvány együtt kerül-
jön tárgyalás alá. Az előkészítések nehézsé. 
,geire való tekintettel azonban az inditvá 
nyoknak újbóli közgyűlés elé való terjes?, 
tését csak .a májusi közgyűlésre Ígérheti. 
Kéri a tanács javaslatának ezzel való cl foga 
dáísát. 

Tonelli Sándor ismételt föbszólalás-a után 
-> közgyűlés .a tanács javaslatát egyhangúiag 
elfogadta, 

(A villamosvasút ügye.) 

Dr. Regdon Károly orvos indítványát a 
villamosvasút üzeméneik katonai felügyelet 
alá való helyezéséről Balogh Károly pénz-
ügyi tanácsos ismertette. A hatóság már tett 
intézkedéseket ezeknek a hiányoknak pótlá-
sára. Megkeresték a Vasúti és Hajózási Fő 
felügyelőséget, amelynek módjában áll s 
villamostársaságot 20.000 koronás bírsággal 
szerződési kötelezt-etségének betartására szőri 
-.3ni. Igy a tanács azt javasolja, hogy r 
Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség vizsgál® 
Iának eredményétől tegye függővé a közgyű-
lés -a további. in tézkie {léséket, 

Dr. Regdon Károly: A válasznak azt. f 
észét, .amely az eddig tett intézkedésekről 
•zól, tudomásul veszi. Nem járulhat azonbai 
hozzá a tanács javaslatához. Itt sürgős se 
ritségr-e van -szükség; a Vasúti és Hajózás 
Főfelügyelőség intézkedései, pedig még hónr 
lókig késhetnek, ő csak a katonai fölügye 
lettől vár gyökeres orvoslást. Jelenleg esa1 

0 katonaság rendelkezik megfelelő elektre 
technikus szakközegekkel és azokkal az anya 
Tokkal, .amelyek a villamos üzemének fontai 
tásához szükségesek. A város közegészség 
.matt szükség van az orvoslásra.. Orvosok fi 
var hiányában villamosokon jutnának leg-
könnyebben betegeikhez, ennek köziekedé'-
vedig három vonalon szünetel. Ez különösei 
a külvárosi lakosságot érinti, amely sokszK 
3 napig sem tud orvoshoz jutná és igy min tb 
elpusztulásra lenne szánva. 

Dr. Cicatricis Lajos főispán: Ne méltó? 
tassék a külvárosi lakosságot szembeállitar 
1 belvárosi lakossággal, mert ez olyan vis: 
zatetszést kelt, ami nagy-on is a szivl 

markol. 

Dr. Regdon: Éppen az volt a célom 
hogy szivbe markoljon, mert mi, orvosok tt 
merjük közvetlen tapasztalatból a gyötrc-1 
meket, amiknek a külvárosi lakosság ki van 
téve. 

Balogh Károly védi a tanács javaslatát. 
Katonai fölügyelet alatt még rosszabb lenne 
a helyzet; ha a hadseregnek szüksége lenne 
bármily anyagra, amellyel a villamos ren 
delkezlk, nem törődve a közlekedéssel, rekvi 
rálflá azt, elektroteuhnikust.. sem adna «z 
üzem vezetéséhez. 

A közgyűlés a fölszólalás után a tanár 
javaslatát egyhangúlag elfogadta, 

(Pótlék és napidíj emelés.) 

Balogh Károly dr. Wegman Ferenc is 
meretes indítványával kapcsolatosan előie 
jeszti, hogy az eddig kifizetett osaládi pótlé 

kok összege 36.500 korona és az indítvány 
szerint még 87 ezer korona ujabb teher je-
lentkezik. Da miután az indítvány valóban 
humánus, a tanács javasolja annak elfoga-

dását. A jelentkező kiadási többletekre vonat-
kozólag fedezetül kijelöli a bázbórfillérekböl 
és egyéb a számadásban jelentkező bevételi 
többleteket, 

A közgyűlés ezt a tanácsi javaslatot ia 
egyhangúlag elfogadta. 

Wimmer Fülöp pótinditványt térj esz 
tett a tanácshoz, mert a m-ult közgyűlés elé 
vitt indítványát félre értették. A határozat 
ugyanis csupán azokra a dijnokokra vonat-
koztatja az egy korona napi díjemelést, akik 
1914. augusztus elseje előtt már alkalmazva 
voltak és családfentartók. Indítvány ózza 
pótlólag, hogy minden dijnok, aki 1914. aug. 
elseje előtti időben nyerte alkalmazását és 
mindazok, akik ezen időn tul alkalmaztattuk 
ugyan, de legalább egy családtagot tartanak 
el, megkaphassák a napi egy korona fizetés 
emelést. A tanács javasolja, hogy az egy ko-
rona napi dij emelést mindazok kapják meg, 
akiknek sem maguknak, sem az eltartott esa 
Iád-tagnak semmiféle egyéb jövedelmük 
nincs. 

A közgyűlés ebhez is hozzájárult. 

Ezután sor került a vámfelügyelői állá® 
választás utján való betöltésére. Az elren-
delt névszerinti titkos szavazás utján bead-
tak összesen 162 szavazatot. Ebből Bór, só 
Ödön 78, Rieth Aurél 69 és HorvS.h István 
15 szavazatot kapott, A többi pályázót a je-
lölő-bizottság nem jelölte. A vámfelügyelő 
igy 9 szótöbbséggel Bózsó ödön lett. 

Kezdődött a napirend tárgyalása a nyom-
tatványszállitások ügyében tett tanácsi elő-
terjesztéssel, amelyről lapunk más helyén 
számolunk be. 

Még néhány kisebb ügy letárgyalása 
után a közgyűlés folytatását az -elnök csütör-
tökön délután 4 órára halasztotta. 

S v é d i i a j o k v a l i a i k o z a s a 

Stockholm, február 14. Üt svéd gőzös 

átvizsgálás céljából Kirkwall angol kiKoto-

oe tutott. Lz az öt gózos áttört a nemet 

mokamteruleten. Az egyik hajó, amelynek 

rvsipenföj a neve, gabonaval van megrakod-

va svéd kormány szamara. A hazautazás 

iverdese meg nincs tisztaz-va, e feloí targya-

uts íolyik az angol kormánnyal." Anglia 

négyszázötvenezer bál, Svédországba szánt 

.mvet tartott vissza, ami a svéd szükség-

letet félévre íedezné. 

A n e m e t i e i i g e r a i a . i l j á r ó k 

k e l i l a r I l i i t t i a l U U U k t o ü a U . 

Rotterdam, február 14. Az Associated 

Fress berlini tuaositoja Kopentagaba érke-

zett és azt taviratozza Newyorkba, hogy 

isemetoxszag nem vattoztatja meg tenger-

alattjáró politikáját. 

Szakkörök azt hiszik, hogy ha_ a ten-

geralattjárók havonként egy millió tonna 

angol hajót megsemmisítenek, azonkívül 

három millió tonnatartalmú semleges hajót 

az Angliába való utazástól visszatartanak, 

akkor Németország és Anglia között meg-

indul valamelyes formában a béketárgya-

iásra vezető mozgalom. Hogy ez bekovet-

Kezhessék, a német tengeralattjárók két-

aarmadának mindig munkában kell lenni, 

mig egyharmaduk folyton a hazai támasz-

pontokat fogja felkeresni, ihogy készletét 

kiegészítse. 

J 


