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közélelmezésének a város vezetésében kell 
maradnia. A polgármester a legszerencsé-
sebb kézzel választotta ki Balogh Károlyt, 
aki az akkori helyzetet teljesen kicsiszolta 
s ma fényes eredményt mutat fel. A közélel-
mezés azóta jóval javult s ma nincs még 
egy város, melyben oly könnyen lelhet élel-
miszerekhez jutni, mint Szegeden. Köteles-
ségének tartja indítványozni, hogy a köz-
gyűlés elismerését fejezze ki Balogh Károly-
nak munkájáért és indítványozza, hogy 6000 
korona jutalékot is szavazzon meg a köz-

(Saját tudósítónktól.) Szeged törvény-
hatósági bizottsága szerdán délután, tartotta 
meg márciusi rendes közgyűlését. Szélesebb 
körű érdeklődést keltő ügy nem került tár-
gyalásra. Nagyobb vita csak a város isme-
retes nyomtatványszállitási ügyénél volt, a 
melyben a közgyűlés a tanács javaslata el-
len foglalt állást, egyebekben nagyobb részt 
csöndes fejbológatások jelezték, hogy a ta-
nácsi javaslatokat helyesnek találja a köz-
gyűlés. Lelkesedéssel fogadták el azonban 
Winimer Fülöp indítványát, amelyről külön 
cikk keretében számolunk be. 

Az ülés lefolyásáról a következő rész-
letes tudósítást közöljük: 

A közgyűlést délután egynegyed öt óra-
kor nyitotta meg dr. Cicatricis Lajos főis-
pán. A polgármester havi .jelentésének fel-
olvasása után az indítványokra került a sor. 

Dr. Cserö Ede Arany János születésének 
százéves évfordulója alkalmából tett indít-
ványt. Azt indítványozza, hogy a közgyűlés 
Arany János emlékét jegyzőkönyvbe iktas-
sa. utasitsa a tanítókat, hogy az iskolákban 
emlékezzenek meg a nagy költőről és az ifjú-
ságot Arany János müveinek olvasására 
buzdítsák- A tanács természetesen a legme-
legebben pártolta az indítványt, amelyet a 
közgyűlés egyhangú lelkesedéssel fogadott el 

(Némát diákokat .a vakációm.) 
Tonelli Sándor azt indítványozta, hogy 

a nyári szünidőre szegedi családok .fogad-
janak magukhoz egy-egy németországi fiut. 
Szeged erről értesítse a társtörvénvhatósá-
gokat, indítson országos mozgalmat és a 
mozgalom élére a polgármester tálLjon. A 
tanács hozzájárult Tonelli indítványához, a 
melyet az indítványozó szóval is .megindo-
kolt. Utalt arra, hogy Németország élelme-
zési viszonyai nríily nagy mértékben meg-
romlottak, annyira, hogy az már a jövő ge-
neráció egészségét veszélyezteti. A német 
kormány ezért a múlt szünidőben semleges 
államokban helyezett el gyermekeket", ö azt 
kívánja, hogy azok, akik abban a szerencsés 
helyzetben vannak, hogy egy-egy gyerme-
ket el tudnak tartani, vállaljanak is el egyet. 
Ez ugyan Németország élelmezésében nem 
fog lényeges szerepet játszani, de ennek 
nagy morális és politikai hatása lesz s. ezt 
ki lehet használni a magunk javára. A hoz-
zánk kerülő (12—14 éves gyermek két hónapi 
ittartózkodás után sóik impresszióval és egy 
egész életre szóló útravalóval távozik tő-
lünk. 'Tisztán csak társadalmi akciót akar 
és a terv keresztülvitelét ugy gondolja, hogy 
miután neki ugy is dolga lesz Lipcsében, 
a jelentkezők számát majd ott 'közli a város 
hatóságával és a gyermekeket magával 
hozza. 

A közgyűlés az inditványt egyhangúlag 
elfogadta. 

(Küzdelem a tüdővész ellen ) 
Dr. Regdon Károly azt az inditványt 

gyűlés, továbbá utasitsa a tanácsot, hogy az 
élelmezési hivatal részére rendes helyiség-
ről gondoskodjék. 

Wirnmer Fülöp indítványára Taschler 
Lndre főjegyző kijelenti, hogy az elmondot-
takat maga a tanács is érzi és szeretett 
volna már ezzel a közgyűlés elé jönni, de 
formailag szebbnek tartotta, ha ez az elis-
merés a közönség köréből jön. 

Az inditványt egyhangúlag elfogadta a 
közgyűlés. Néhány jelentéktelenebb ügy le-
tárgyalása után az ülés véget ért. 

terjeszti a közgyűlés elé, hogy akár az egész-
ségügyi bizottság keretében, akár külön 
egy tüdővész ellen küzdő bizottságot szer-
vezzen, amelynek az lesz a föladata, hogy 
a tüdővész elleni küzdelemmel kapcsolatban 
állandóan eszméket vessen föl s terjesszen 
elő. A tanács pártolja az indítványt és uta-
sítást kért a bizottság összeállítására. . 

Dr. Regdon azzal indokolja meg indít-
ványát, hogy a háború nemcsak sebesülés 
által Okoz rokkantságot, hanem a tüdővész 
által is. Ezt a katonai kórházakban napról-
napra szomorúan tapasztalja. A közönség 
ezt most még alig veszi észre, mert ezek a 
katonák még kórházakban,. szanatóriumok-
ban vannak. A bizottság megszervezésére 
vonatkozólag kéri, hogy a bizottságban ne 
csak a közegészségügyi bizottság tagijai le-
gyenek, hanem a törvényhatósági bizottság 
egyéb .tagjai is, főképen ne Icsak orvosok, 
hanem az összes iskolák igazgatói, a gyárak 
vezetői, nagyobb kereskedések tulajdonosai 
is. Ha ezek az urak nemcsak az eszüket, 
hanem a szivüket is elhozzák, a bizottság 
működése eredményes lesz. 

Dr. Wolff Ferenc tiszti főorvos bejelenti, 
hogy egy ilyen bizottság már szervezés alatt 
áll s' kéri a 'közgyűlést, hogy a szervezéssel 
őt bizza meg. 

Dr- Szalay József főkapitány kéri a 
közgyűlést, hogy a bizottság megszervezé-
sével a tanácsot bizza meg és ne a tanács 
egyik közegét. 

A közgyűlés így határozott. 
(A tisztviselők háboríts pótléka.) 

Todor Jenő adóügyi tanácsos inditványt 
adott be a közgyűléshez a tisztviselők hábo-
rús segélyének felemelése érdekében. Indít-
ványában azt kéri, hogy a törvényhatósági 
bizottság a változott árakra való tekintettél 
irjon föl a kormányihoz, hogy a köztisztvi-
selők 25—35 százalékos háborús pótlékát 
100 százalékra emelje föl. A tanács ezt pár-
tolja, de nem kívánja megjelölni, hogy hány 
percenttel emelje a kormány a pótlékot. 

A volt városi tisztviselők özvegyei is 
intéztek beadványt a közgyűlésihez 35 szá-
zalék háborús pótlék megszavazása iránt. 
A tanács ezt is javasolja. 

A közgyűlés mindkét javaslatot egy-
hangúlag elfogadta. 

(A városi nyomtátványszdlUtás.) 
Ezután az Endrényi-féle nyomtatvány-

száilitás ügye következett. Mint a mult havi 
közgyűlés alkalmával megiríuk, Endrényi 
egy beadványban a nyomtatvánvárak föl-
emelését kérte, miután a szerződésben 'ki-
kötött árak mellett ráfizet a szállításra- A 
tanács erre a szerződést felbontottnak tekin-
tette és Bartos Lipótot bizta meg ,a városi 
nyomtatványszállitással. A februári közgyű-
lés a jogügyi bizottsághoz utalta az ügyet, 
mely a tanács eljárását jogilag nem találta 
helyesnek és az Endrényivel kötött szerző-
dést fennállónak tekintette. A tanács a .io£-
iigyi izottság véleményével szemben most 
is fentartotta álláspontját, de a 'közgyűlés a 

i tanácsi javaslatot nem fogadta el. Dr. Cserő 
Ede, dr. fíecsey Károly, Wimmer Fülöp és 
Tonelli Sándor felszólalása után ugy dön-
tött, hogy az Endrényivel kötött szerződést 
érvényben levőnek tartja és a Bartos-lféle 
szerződést érvényen kívül helyezi. A köz-
gyűlés egyben tisztázta a szerződés néhány 
homályosabb pontját. 

A Fehértó megduzzadt vizének leveze-
téséről Fodor Jenő adóügyi tanácsos refe-
rált. A tó levezető csatornája, amint azt egy 
műszaki bizottság megállapította, eliszapo-
sodott, megszűkült s az ott termett sok nád 
jelentősen akadályozza a viz lefolyását. Egy 
viz alatt kaszáló gép beszerzésére lenne 
szükség, ami 2360 koronába kerül, ezen-
kívül a csatornát még ki kellene tisztítani. 
A tanács javasolja, hogy a csatorna tisztí-
tásának költségeit utalványozza a közgyű-
lés, egyben pedig irjon föl a földmivelésügyi 
miniszterhez, hogy mint föfelügyeleti ható-
ság, kötelezze az Ármentesitő Társulatot a 
vadvizek levezetésélje. 

Dr. Becsey Károly a tanács javaslatá-
nak első részével szemben a csatorna teljes 
kitisztitását és a meder kiszélesítését java-
solja- Dr. Magyur Péter Becsey indítványá-
hoz csatlakozik. 

A közgyűlés a tanács javaslatának első 
részét, mely a kaszáló beszerzésére vonat-
kozik, pem fogadta el, ehelyett a csatorna 
sürgős kitisztitását határozta el. A tanácsi 
javaslat másik két részét elfogadta a tör-
vényhatósági bizottság. 

(Kisebb ügyek) 
A közgyűlés ezután 8000 koronát sza-

vazott meg a gőzfürdő műszaki berendezé-
sének javítására, majd tudomásul vette a 
gőzfürdői dijak 30 százalékos emelését. 

Taschler Endre főjegyző bemutatja 
Szurmay Sándornak, az uj honvédelmi mi-
niszternek leiratát, amelyben hivatalba lé-
pését tudatja és a törvényhatóság támogatá-
sát kéri működéséhez. A tanács bizalommal 
viseltetik .a honvédelmi miniszter személye 
iránt és biztosítja támogatásáról. 

A közgyűlés a kinevezést hazafias öröm-
mel vette tudomásul, az uj honvédelmi mi-
nisztert üdvözli é s nehéz munkájában támo-
gatni igyekszik. 

Dr. Gadl Endre tanácsnok bemutatja a 
közoktatásügyi miniszternek leiratát, mely-
lyel a városi tanács felterjesztését elutasí-
totta azzal a kérésével, hogv az uj harmadik 
polgári fiúiskola építési költségeihez járul-
jon hozzá azzal, hogy az első és második 
polgári fiúiskola tandíjbevételét is engedje át. 

A tanács azt javasolja, hogy hasonló 
felterjesztést intézzen a közgyűlés is a köz-
oktatásügyi kormányhoz abban a remény-
ben. liogy a miniszter a változott körülmé-
nyek között méltányolni fogja az épitési 
költségek módfölötti emelkedését. 

A közgyűlés elfogadta a tanács javas-
latát-
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Befejezték a márciusi közgyűlést. 


