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S z e g e d ü d v ö z l i a W e k e r l e - k o r m á n y i . 
— Ot indítvány, hét átirat, — 

(Saját tudósítónk tél.) A szerdai városi 
közgyűlés számra gazdag programját 
egész csomó Indítvány és át írat tarkította. 
A tárgyalás alá került mditványok szómst 
öt és a köriratok száma sem volt emuéi ke-
vesebb, amennyiben ihat köriratot mutattak 
be a közgyűlésnek. Ezeken felül dr. Weki'ríá 
Sándor miniszterelnöki leirata kapcsán egy-
hangú határozatot hozott a közgyűlés a r -
ról is, hogy az uj kdrmáríyú a jövőbe vfeitett 
bizátvmmdl üdvözli. 

Az Interpellációk táVgyalása irián kö-
ve ikvztek az indítványok, amelyek során 
Sómtyódy Istvátrr tábla bírónak a Magyar 
Földművelők /Nevelőintézete létesítése ügyé-
ben beadott Indítványát tárgyalták első-
nek. A tanács tudvalevőleg javasolta, hogy 
utasítsa a közgyűlés a tanácsot egy 'bizott-
ság kiküldésére, amely ezt az ügyet meg-
vizsgálva részletes előterjesztést tehessen 
az intézet fölállításáról. Somiyódv István 
javasolja, hogy tagjai legyenek a bizottság-
nak dr. Somogyi Szilveszter. Bokor Fái, 
dr . Kószó Litván, dr. Becsc-y Károly, dr. 
Gerle Imre, Valihdra István', Balogh Károly, 
Cserzy Mihály, Pásztor József. Wintmcr 
Fülöp, Szász Ernő, Papp István. Móra Fe-
renc, dr. Tcmmvdry Géza, dr . GUdl Endre 
és Sómtyódy István, szakértőkül pedig So-
mogyi Józsefet, Lippdi Györgyöt és Herus 
Albertet javasolja a bizottságba meghívni. 
A közgyűlés a tanácsi előterjesztést ezzel a 
pótlással egyhangúlag elfogadta. 

A második indítvány szintén Sorul véd y 
Istváné volt. Ebben az indítványban, ame-
lyet már szószerinti közöltünk, annak ki-
mondását kérte, hogy a város 

a szegcdi köz&áztviseéők. münki\\ök 
ás rjokhárit katdnák rASZÓM Családi 
házakát Kicsit (te iiies vtíAisl tel-
keken, 

igy többek közt a Lech ne r-téren ik. A tanács 
javasolta, utasítsa a közgyűlés a tanácsot, 
hogy a családi házak épitéréről részletes 
tervet é's költségvetést dolgozzon ki és en-
nek alapján tegye tanulmány tárgyává az 
ügyet. Már most elejténi javasolja azonban 
a tanács a Ledhner-tér beépítésének tervét, 
amelyre a városnak égető szüksége van. 

Dr. Kovács József a lakálsínségről be-
s z é l Szükség van a családi házakra, mert a 
háború után rendkívül mértékben fog növe-
kedni a lakásínség. A város jól tenné, ha 
gondolna az építkezésekre é:s téglagyárat 
venne. Taschler Endre: A mult közgyűlésen 
leszavazták. Dr. Kovács József: Ez nagyon 
szükséges lenne. Közegészségügyi szem-
pontból is eminens fontosságú a ' l akáské r -
dés rendezése. A Maros-utcát Tápéig ki 
lehetne ép itteni mun ká s 1 akás cikk a 1 s villa-
mossal össze tehetne kötni Tápét Szegeddel. 

Kormányos Benő eredetileg nem akart 
fölszólalni. De 20 év óta ar ra a tapasztalat-
ra jutott, hogy ami ügyet bizottságoknak, 
vagy a mérnökségnek kiadtak, azt ezzel el 
is temették. Bocsánat, ntem személyeskedés 
akar lenni a mérnökséggel... 

Balogh Károly: Nem. Bizalom. (Derült-
ség.) 

Kormányos Benő: Nem vádolja a mér-
nökséget. Nincs embere a városi mérnök-
ségnek & igy öt év múlva sem lesz a szép 
é s életrevaló indítványból semmi. A tanács 
javaslatát elfogadja, de ismételtén' figyel-
mébe ajánlja a tanácsnak, hogy ezzel a 
munkával nem lehet a mérnökséget terhelni'. 

Tóth Mihály főmérnök szól arról, mily 
kevés ember dolgozik a mérnökségen. 
Nincs ember még a rendes, állandóan föl-
merülő munkák végzésére sem. Adjon a 

város a személyzethez segéderőket s akikor 
nem lesz temető a mérnökség. 

Bokor Pál mégegyszer ismerteti a taré 
rács javaslatát, amely nem mondja ki, hogy 
a mérnökséget fogják megbízul ezzel a mun-
kával. Kéri a tanács javaslatának elfoga-
dását. A közgyűlés a javaslathoz ezután 
egyluingulog hozzá is járult. 

Dr. Gadl Endre ismerteti dr. Kószó Ist-
ván indítványát arról, hogv az alsótanyai! 
paplakot sürgősen javítsák és építsék ki a 
közgyűlés által már elfogadott tervek sze-
rint. A tanács javasolja, hogv az engedé-
lyezett 20.000 korona költségen belül az 
építkezés megkezdésére a fö fhatahnazást 
adják meg. Dr. Kószó István ebben a for-
mában nem fogadhatja el a javaslatot. Ma 
ez az építkezés 60.000 koronába is bele-
kerül, tehát a tanácsi javaslat azt jelenti, 
hogy az építkezésből megint nem lesz sem-
mi. Indítványozza, hogy az összeget ne 
határozza meg a közgyűlés. Gaúl Endre 
közli, hogy ez lehetetlen, miután a költsé-
gekre íödözetet is kell kii elölni A közgyű-
lés egyhangúlag hozzá is járult a tanács 
javaslatához. 

Balogh Károly • ismerteti Vékes Berta-
lan Indítványát arról, hogv azoknak a napi-
dijasoknak Is adják meg a 300 koronás ru-
habeszerzési segélyt* akiknek napidíját az 
év elején egy koronával fölemelték. A ta-
nács napi rendre-térést javasolt az indítvány 
fölött, mert a miniszter a közgyűlés 300 ko-
ronás segély iránti határozatát föloldta a 
napidíj fölemelés következtében. Vékes Ber-
talan, dr. Vegmdjn Ferenc, dr. Kormányos 
Benő és dr. Somogyi Szilveszter felszóla-
lása után a polgármester javaslatára ugy 
határozott a közgyűlés, hogy újból fölír a 
belügyi kormányhoz, hogv a 300 koronás 
segélyt adja meg azcjviiak is. akik napidij-
emeiést kaptak. 

Vékás Bertalan második indítványát, 
amely annak kimondását kérte, hogy a 
nem szorosan vett közigazgatási és egyéb 
városi alkalmazottak riihabeszerzési segé-
lyéi a belügyminiszteri jóváhagyás előtt, 
felebbezésre való tekintet nélkül fizesse ki 
a város, szintén eíutasittatni kívánta a ta-
nács. Vékes Bertalan és dr. Kószó István 
felszólalása után a közgyűlés névszerinti 
szavazással nagy többséggel Vékes indítvá-
nyát fogadta el a tanácsi javaslattal szem-
ben. 

Taschler Endre főjegyző ismertette dr. 
Wekerle Sándor miniszterelnök leiratát az 
uj kormány lkán evezésérőd. A tanács java-
solta ennek tudomásulvételét azzal, hogy 
Szeged törvényhatósága az uj kormányt a 
jövőbe vetett bizalommal üdvözli s miután 
az uj kormány az Esterházv-ikormány pro-
gramját. kívánja megvalósítani, a program 
megvalósításában a város támogatását az 
uj kormánynak is fölajánlja, amiről a Wc-
kerle-kormányt feliratban értesíti. A köz-
gyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

Somogy vármegye törvényihatósága még 
februári közgyűlésén elhatározta, hogy föl-
kéri az országgyűlés -mindkét házát o'yan 
törvény mielőbbi; meghozatalára, mely ki-
mondja, hogy minden az ország területén 
eladó földbirtokra elsősorban az államnak, 
aztán a községnek és az országos központi 
hitelszövetkezet kötelékébe tartozó falusi 
hitelszövetkezetnek ugyanazon árajánlat és 
egyéb kellő biztosítékok mellett elővételi 
jega legyen. A tanács javasolja 'hasonló 
szellemű föliratnak az országgvülés mind-
két házához való fölterjesztését, amit a 
közgyűlés el is fogadott. 

Sopronvármegye — mint megirtuk — 
a katolikus atítonomia s az összes hitfele-
kezetek alsó papsága illetményeinek rende-

zése ügyében Irt föl a kormányhoz. Szeged 
közgyűlése a föliratot hasonló szellemit föl-
terjesztéssel támogatja. 

Győr város törvényhatósági bizottsága 
föilratilag kér te a kormánytól: hogy ké-
szítsen sürgősen törvényjavaslatot, amely 
szerint a városok a mindenkori kormány 
változó felfogásától ment s anyagi érde-
keiknek kielégítő szabadabb mozgást 'nyer-
jenek a pénzügyi önkormányzat téÁén. Igy 
kéri. hogy a városok közvetett állami adók-
ra is vethessenek ki községi- pótadöt, a vá-
ros területén líiletéki dijakat, .iáruliékckat, 
vámokat szedhessenek s az állam által 
igénybe nem vett uj adókat 'hozhassanak 
be. Szeged 'közgyűlése ezt a feliratot isi 
pártoló fölterjesztéssel támogatja. 

A Fogyasztók Országos Szövetsége 
jumus-i közgyűlésének határozatából emlék-
iratot nyújtot t be a képviselőházhoz, amely-
ben kér i az élelmiszeruzsoráröl és a tisz-
tességtelen versenyről; a legszigorúbb bün-
tető szankciókat tartalmazó rendelet, sür-
gős Ikfböcsájtását. A közgyűlés ezt az em-
lékirat ct is pártoló fölirattal támogatja. 

Pozsony a hadifogoly-munkaerők gaz* 
daságos kihasználása szempontjából azt 
kéri, hegy a hadifoglyokat elsősorban is 
Magyarországén a mezőgazdasági munkáld 
elvégzésénél vegyék igénybe. A tanács ja-
vaslatára a közgyűlés ehhez a z átirathoz is: 
'hozzájárult. 

Budapest körirata — amelyet már, 
részletesein Ismertetett a DiAmagydrötszág, 
az-t kéri a pénzügy- és bdügymlnisztertke 
tői, hogy 4 városok és községek fiázérkfáP 
sut a mai községi údóréndszeW reformja ut-
ján rendezze. E célból az állami hozadéki 
adók közül a házbéradót a községi; ház-
tartásoknak engedje á t s ahol ez nean lenne 
elégendő, a jövedelemadó átengedését is 
kéri. Ezt a városok háztar tása szempont-
jából nagyon fontos, határozatot Szegedi 
közgyűlése hasonló szellemű fölterjesztéssel 
támogatja, 
earmisbsaaaabehmabkbsumbsbahaxgbsabbiisbessssa 

A nagynémefefc n e m a k a r n a k 
lemondani Belgiumról. 

— Támadják a kancellárt engedékenysége 
miatt. — 

Berlin, szeptember 19.LA Varwár ts azí 
jelenti, hogy a nagynémjetek a kormány, 
kebelében ellentéteket szakainak é s izgatnak 
a birodalmi kancellár politikája ellen. A 
ha j sza az úgynevezett tar tós béke él fen 
irányul. A uagynémeteik egyre élesebbe^ 
lépnek fel dr. MichaCJis eliten, 'akit eddig 
ki méltók és még a császár előtt sem riad-
nak vissza. 

A Deutsche T'ageszeítung, a hagy né-
metek legszámottevőbb lapja burkoltan á 
császárt is okolja azért, ha a kormány 
csakugyan lemondott Belgiumról. A nagy-
németek lapjai keményen tiámladja a kor-' 
máriyt, amiért egyáltalán engedte feilivetrii 
•iEtzász-Lotharingia kérdését , isőt hir sze-' 
rint attól /sem irtózik, hogy Elziász-Lotha-
ringiábó! egy részt átengedjen a z ellenség-
nek. A nagynémetek birodal'oms'zerte agi-
tálnak és h iveik ezr'évdl ária szítják el a kan-
cellárt, távirataikkal é s leveleikkel, hogy 
tartson kii a német nemzeti követelések 
mellett. , . 

A fflöwe 
15 nagy hajó e l sülyesztését 

mutatja be. 


