
Szeged, 1917. junius 20. 

Nyolc indítvány a juniusi közgyűlésen. 
'(Saját luütísitónkiól.) Szeged törvény-

hatósági bizottsága szerdán délután tartja 

meg juniusi íendes közgyűlését; az utolsó 

közgyűlést ezen a nyáron. Szeptenttber'g 

ugyanis nern, lesz több rendes közgyűlés; 

a városatyák vakációzni fognak. Az utolsó 

nyári közgyűlés azonban — az előjelek sze-

rint — nem fog minden vihar nélkül elmúl-

ni. Kitölhet ez különösen a két politikai in-

dítványnál, -amelyeket lapunk más helyén 

ismertetünk. Egyébként rnég nyolc indít-

vány és egy interpelláció gondoskodik a 

törvényhatáságii bizottság utolsó nvári ülé-

sének mozgalmasságáról. 

Első lest Járossy Sándor interpelláció-
ja a Fehértó szivattyúzása ügyében. Az in-
terpellációra dr. Thuróczy Mihály főügyész 
fog válaszolni. Ismerteti a feöiéf tói csatorna 
kitisztítása ügyében történt eddigi intézke-
déseket és a földművelési miniszter legutób-
bi leiratát, amely a Fehértó rendezésével 
megbízza a folyammérnökséget. 

Pásztor József és Wimmer Fülöp együt-
tes indítványát, amdy kor mán v'h a i ós ági 
intézkedést kér a közgyűlés utján arra. hogy 
a magáncégek legalább olyan támogatásban 
részesítsék alkalmazottaikat, Mint amilye-
nekben az állami tisztviselők is részesülnek, 
a tanács egyhangúlag magáévá tette ás kén 
a közgyűlést a* indítvány elfogadására. 

Újlaki Antalnak az ideiglenes városi 
alkalmazottak nyugdíjazása ügyében be-
adott indítványra a tanács közli, hogy a 
szeptemberi közgyűlésre uj szervezeti sza-
bályrendeletet készít, amely az ideiglenes 
városi alkalmazottak nyugdíjigényéről is 
intézkedik. Kéri ennek tudomásulvételét. 

Dr. Végman Ferenc a szünidei gyer-
mektelep támogatására telt indítványt. A 
tanács ezt az indítványt is magáévá tette 
és javasolja, hogy a szünidei gyermektele-
pet h'avi 1200 koronával támogassa a város. 

Dr. Becsey Károly a községi hanitök 
városi segélyének kiutalására tett indít-
ványt. A tanács most azt. javasolja, hogy a 
közgyűlés térjen napirendre az indítvány 
fölött, miután a rulhasegély már megérke-
zett. Ha ugyanis a kiutalás már megtörtént 
volna, le kellene venni a kiutalt összegeket 
az állam által most kiutalt ruhasegélyből. 

Ugyanitt fogják tárgyalni a napidijasok 
és rendőrök íruhasegélyének ügyét is. A 
ta v kéri a közgyűlést, írjon föl a kör-
mi tyiróz, heg - a napidijasok fizetésemelé-
sét és a szr oak rulhapótlékait tekintse egy-
szerű iborus fizetésemelésnek és ne vo-
nassa re ezeket a most folyósított ruha se-
gélyből. A városnak azonban a rendelet 
értelmében most le kell vonnia a segélye-
ket, máskülönben a saját pénztárából tar-
tozna fizetni azokat. 

Dr. Lippay Lajosnak azt az ismeretes 
indítványát, hogy a ta'nyákra is szervezzék 
meg a katonai rendőrséget, szintén magáévá 
tette a tanács. 

Dr. Kovács József azt indítványozta, 
hogy a város a gőzfürdőt, amelynek üze-
mére ráfizet, adja el, valamint, hogy a köz-
gyűlés írjon föl a belügyminiszterihez: utal-
tasson ki szenet a gőzfürdő részére. A ta-
nács javasolja a javaslat első részének el-
utasítását, mert a gőzfürdő ezidőszerinti 
csekély jövedelme nem lehet indok arra, 
hogy a város a fürdőnek magánkézbe való 
átengedésével a közönséget uzsorának tegye 
ki. A fürdő jövedelmének fokozására nvu'd 
más alkalomkor tesz előterjesztést a tanács, 
amely az indítvány másik résziét pártolólag 
terjeszti a közgyűlés elé. 

A végóhidi szabályrendeletet már ré-
gebben módosította a közgyűlés, A beliügy-

neháüy módosítássá!, amellyel kapcsolat-
ban a tanács ujabb előterjesztéseket tesz. 
Javasolja egyúttal a tanács, hogy a köz-
gyűlés a vágóhídi dijat száz százalékkai 
emelje föl. 

Dr. Lázár György polgármester emlé-
kének megörökítését már régebben elhatá-
rozta a törvényhatósági bizottság. Két hó-
nappal ezelőtt az'tán fölvetődött az az esz-
me, hogy a társadalmi gyűjtésből már be-
folyt 3400 korona fölhasználával könyv-
tárat alapítsanak, amelyet dr. Lázár György 
nevéről nevezzenek el. A muzeumok és 
könyvtárak országos tanácsa értesítette a 
várost, hogy hajlandó Szegednek adná egy 
legnagyobb tipusu könyvtárt, amelyet a vá-
rosnak kellene tovább fejleszteni. A tanács 
javasolja, mondja ki a közgyűlés, hogy a 
könyvtárat létesiti a Somogyi-könvvtárral 
kapcsolatban és alapítványt tesz a könvv-
tár javára. Ilyen könyvtárat minden város-
részben fölállítanak. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
átírt a tanácshoz, hogy a szünidőre néhány 
szegedi tanulót küldjön a város a Balkánra 
s viszont onnan hozasson néhány tanulót. 
A tanács erre OOOO korona födözet megsza-
vazását kéri a közgyűléstől. 

A kultuszminiszter elhatározta, hogy 
Szegeden szakoktatása iparostanonc iskolát 
és tanoncotthomt állit föl. Erre a célra a 
város a Kálvária-ut 16. számú Taschler-
féle telket vásárolta meg, a miniszter azon-
ban azt kívánja, hogy ezt a telket Még a 
szomszédos telekkel bővítsíék. A tanács te-
hát javasolja, mondja ki a 'közgyűlés a Keg-
don-telek megvételét, négyzetméterenkint 
60 koronáért. A vételár felét az államkincs-
tár visszatéríti a városnak. 

A közgyűlésen ezeken kívül még több 
kisebb tárgy szerepel és ez alkalommal 
ezek között is akad érdekes. 

A közigazgatási bizottság 
ülése. 

— A gazdasági felügyelő jelentése a ter-
méskilátásokról. — Készülnek a vadvizek 

végleges levezetésére. — 

(Saját tudósitónktól.) A közigazgatási bi-

zottság kedden délután tartotta rendes havi 

ülését dr. Cicátricis Lajos főispán elnöklésé-

vel. Az előterjesztett jelentésekben voltak ki-

emelkedő mozzanatok is. Igy: a közegész-

ségügyi viszonyok az elmúlt hónapban ked-

vezőek voltak, a gazdasági felügyelő jelen-

tése a termények állásáról és a műszaki taná-

csos jelentése arról, hogy kedvező elintézés 

alatt áll a földművelésügyi minisztériumban 

a bizottságnak fölterjesztése a vadvizek sür-

gős levezetéséről. A kölescsempészési ügy 

egy epizódja is elintézést nyert az ülésen: 

jóváhagyták a polgármesternek azt az intéz-

kedését, amelylyel ifjú Fajka Jánost állá-

sától felfüggesztette. 

Dr. Wolff Ferenc tiszti főorvos jelentése 
szerint májusban a közegészségügyi viszo-
nyok általában igen kedvezőek voltak. Ragá-
lyos betegségek eddig alig tapasztalt csekély 
önértékben fordultak elő. Élvé született 56 
fiu, 84 lány, meghalt 102 fiu és 85 lány. 

iBagári Kálmán gazdasági felügyelő a 
mezőgazdasági és termési viszonyokról tett 
jelentést. A fagy és dér a múlt hó elején a 
ejlentés szerint csupán jelentéktelen kórokat 
okozott, de az őszi vetések a kedvezőtlen idő-
járás miatt kellőképpen nem 'fejlődhetitek. 
•A tengeri, bnrgonya és egyéb kerti vetetné-

tudlak jól kifejlődni. Az állatok a legelőkön 
kevés táplálékot találtak, írtért minden lesült. 

Dr. Harsányt Elemér kir. vezetőügyész 
jelentése szerint a törvényszéki fogházban a 
múlt lióban rend és tisztaság volt. Ez idő 
szerint jogerős Ítélettel 41 férfi és 54 nő tölti 
büntetését a törvényszék fogházában. Vizs-
gálati fogságban 125 férfi és 64 nő volt letar-
tóztatva. A rabok májusban 209 korona 28 
fillért kerestek az államnak. 

Fanr Kornél műszaki tanácsos az állam-
épitészeti hivatal főnöke jelenti, hogy az a 
fölterjesztés, amelyet, a közigazgatási bi-
zottság az ő javaslatára a földművelési mi-
niszterhez intézett a Pest- és Csongrádme-
gyci belvizek sürgős levezetéséről, a földmű-
velési miniszternél kedvező elintézés alatt 
áll. A miniszter ugyanis értesítette a bizott-
ságot, hogy a szóbanforgó belvizek rendezé-
sére vonatkozó tervek elkészültek és tárgya-
lás alatt állnak. E tervek alapján a Fehértó 
környékén fenálló bajok is megoldást nyer-
nek, Végül jelenti még Faúr, hogy az arad-
csanádi egyesült vasutak tulajdonát képező 
kőznzógép, amely már régóta nehézségekkel 
küzdött, beláthatatlan időre üzemképtelenné 
vált. Az állami utakra szükséges kavicsot 
igy msáhol kell beszerezni. 

Alexander Lajos főállatorvos jelentése 
szerint az állategészségügyi viszonyok má-
jusban kielégitőek voltak. A vágóhídon köz-
fogyasztásra leválgtak 377 nagy és 31 növ&n-
dékmarhát, ezeken kivül 432 szopos borjut, 
934 sertést, 1823 bárányt és 8 lovat. 

Az adózásról Tőrös Sándor pénzügyigaz-
gató jelentette, hogy májusban, egyenesadó-
ban 42.393 koronával, hadmentességi dijban 
50 koronával több folyt be, mint a múlt év 
májusában. Töröltek egyenesadó cimén 13.785 
koronát. 

Jánossy Gyula tanfelügyelő jelentése 
szerint májusban ugy a belvárosban,, mint a 
tanyákon megkezdődtek az évzáró vizsgála-
latok. A külterületi állami népiskoláknál, ki-
véve a felsőtanyai iskolák első és második 
osztályait, az évzáróvizsgák már mindenütt 
megvoltak. Az állami polgári iskoláknál is 
lezárták már az iskolai évet. A képesítő vizs-
gálatok folyamatban vannak a női és tanító-
képzőnél is. A tanerők mindenütt kellő szor-
galmat fejtettek ki. 

A jelentések tudomásul vétele után 
Taschler Ferenc főjegyző jelentette, hogy 
ifj. Fajka János városi számvevőt a múlt hó 
folyamán köles és tarhonyacsempészés és 
szállítási visszaélések miatt letartóztatta az 
államrendőrség. A letartóztatás után a pol-
gármester fegyelmi vizsgálatot rendelt el a 
megtévelyedett ember ellen, akit a fegyelmi 
eljárás során fölfüggesztheti állásától Fajka 
János ezt a határozatot megfelebbezte a köz-
igazgatási bizottsághoz. Taschler főjegyző 
-most javasolta, liogy a felebbezést utasítsa 
el a közigazgatási bizottság, mert a Fajka 
elleni vád oly súlyos, hogy szabadlábra he-
lyezése esetén seim lenne közmegnyugvásra 
elhelyezhető hivatalában a végleges bírósági 
döntés előtt. 

A közigazgatási bizottság egyhangúlag 
hozzájárult a főjegyző előterjesztéséhez. 

. BBHBBBSBBBBSBBaBss sBs s&a i s a i 

Hötzendorfi Conrad báró tábornagy: 

Ellenségeink fogyatkozó erejének leg-

jobb bizonyítéka: kétségbeesett vadászatuk 

uj szövetségesek után. 

1917 májas havában. 

Hötzendorfi Conrad báró, tábornagy, 

Krobatin Sándor báró vezérezredes: 

Az egész nép pénzügyi erejének meg-

feszítése támogatja a hadsereg hősies harcát 

és biztosítja a végső győzelmet. 

Krobatin, verérezradef. 1 


