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Másfél óra alatt véget éri az októberi közgyűlés 
— Megállapították a tanyai orvosok uj tiszteletdíját. — Népjóléti 

bízottság alakúit. — Jutalomdíj helyett fegyelmi. — 
(Saját tudósítónktól.) Szenzációt jelent-

hetünk: az októberi közgyűlés, amely szer-
dán, október 17-én délután 4 óra 13 perckor 
kezdődött, ugyanezen a napon délután 5 óra 
37 perckor véget él t . IEZ alatt az idő alatt 48 
tárggyal végeztek a városatyák, akiknek ja-
vára kell még irni, hogy mem raj tuk múlott, 
hogy a tanácskozást csütörtökön folytatni 
képtelenség volt. Kiemelkedő ügy nem sze-
repelt n tárgysorozaton, amelynek elintézé-
sével sikerült eltüntetni azt ,a szégyenfoltot, 
hogy a szegedi tanyái orvosokat 80 fillér lá-
togatási díjért is igénybe vehette a termelő, 
akinek vagyona és keresete a háború alatt 
megsokszorozódott. 'A közgyűlésnek óraü-
tésre méltó ügyeiről és a hozzájuk fűződött 
felszólalásokról a következőkben számo-
lunk be: 

(Dr. Kelemen Béla főispán elnökölt. 
Rock Lipót (fölolvasta a - polgármester havi 
jelentését, amelynek tudomásul vétele után 
Bokor Pál helyettes-polgármester ismerteti 
dr. Kormányos Benő interpellációját. Kor-
mányos tudvalevőleg Somlyódy Istvánnak a 
családi házak építése ügyében beadott és köz-
gyülésileg elfogadott indítványa ügyében in-
terpellált. A mult havi közgyűlés óta — 
mondja az interpelláció — seaurni sem történt 
ebben az ügyben. Pedig imár jelentkezett is 
egy építészmérnök a helyettes-polgármester-
nél, ,aki azonban kijelentette, hogy úgysem 
lesz az egészből semmi, hiszen a (háború után 
lakásbőség lesz a mai lakásínség helyett. A 
tanács nevében Bokor Pál az interpellációra 
azt feleli, hogy a közgyűlési határozat még 
csak pktólber 15-én érkezett a tanácshoz s ez 
igazán nem hosszú idő. Miiller mérnök láto-
gatásáról mitsom tud ő sem, a tanács sem. 
Biztosítja az interpellálót, hogy a tanács 
mindenben a közgyűlési határozat szellemé-
ben fog eljárni. 

Dr. Kormányos Benő hosszan fejtegeti, 
hogy nem akarja, hogy ez a szép terv is el-
merüljön a bizottságok nagy temetőjében, a 
liol már annyi teremtő ötlet alussza örök ál-
mát. 

Dr. Kelemen Béla főispán figyelmez-
teti, hogy a tárgytól nagyon messze kalan-
dozott. 

Kormányos Benő meghajlik ;az elnöki 
figyelmeztetés előtt, de lá that juk a tanács 
bürokráciáját abból, hogy csak a határozat 
30 nap alatt készült el. Kér i a közgyűlést, ne 
vegye tudomásul ,a tanács válaszát.-

Felkiáltások: iMi van Müllerrel? 
Kormányos Benő: kijelenti, hogy ebben 

az ügyben (félrevezették. .Megbízhatónak lát-
szó helyről kapta a ihirt, most (belátja, té-
vődet. 

lA közgyűlés ezek után egyhangúi, tg tu-
domásul vette >a tanács válaszát. 

Somlyódy István azt indítványozta, 
hogy a községi tanítóknak is adjanak beszer-
zési előleget éppen ugy, mint a köztisztvise-
lőknek. A tanács magáévá tette az indít-
ványt, amelyhez a közgyűlés is egyhangúlag 
hozzájárult. Balogh Károly előadta, hogy az 
uj várást fotgyípéztási díjszabályzatot a bel-
ügyminiszter jóváhagyta, kivéve azokat a 
részeket, amelyek a palack-italok külön meg-
adóztatásáról szólnak. Ez a városra nézve 
mintegy 200.000 korona veszteséget jeleut. 
Valószínű azonban, hogy ennek egy tekinté-
lyes részét be lehet hozni kövezet várna dóban. 
It t ugyanis a palack-italokat darabszámra 
adóztathatják s olyan díjtételek szerint, mint 
a fogyasztási tervezetben volt. A közgyűlés 
a bejelentést tudomásul vette. Szintúgy tudo-
másul vették Taschler (Endre főjegyzőnek 

azt a bejelentését, hogy a belügyminiszter az 
uj kéményseprési dijakat jó ráhagyta. 

Következett a külterületi orvosi dijak 
megállapítása. Az előadói javaslat tudvale-
vőleg a következőképpen kívánta megálla-
pítani a (beteglátogatási dijakat: nappal, az 
orvos lakásán 2, éjjel 5 korona, a beteg laká-
sán nappal 4 és éjjel 8 korona. 

Dr. Hollós József ezt a megállapítást 
nem tartja elfogadhatónak, mert az nagyon 
kevés. A városban hat korona egy betegláto-
gatás. Vájjon a tanyai orvos kevesebbet ta-
nult és nem inkább áldozatot hoz, amikor a 
tanyán cltemetkezik? A tanyai lakosok nin-
csenek olyan szűkös viszonyok között, hogy 
ne fizethetnének magasabb dijakat. Javasol-
ja, hogy a beteglátogatási di j az orvos laká-
sán nappal 5, éjjel 10 és a beteg lakásán nap-
pal 8, éjjel 16 korona legyen. Hiszen az orvos 
sokszor nagy fizikai munkát is végez a gya-
loglással, álmatlansággal. 

Dr. Dobay Gyula: Ha drága lesz az or-
vos, senki sem (fogja hivatni. 

(Dr. Hollós: De nem történhetik meg 
olyan eset sem, amit most akarok elmondani. 
Egyik orvoshoz bekopogtattak egy éjjel, 
hogy .keljen fel, beteghez. Az illető jcocsin 
veit, az orvos beült és aztán hajtottak. Mikor 
több órai kocsizás után megérkeztek a lakás-
ra, kiderült, hogy a beteg nem más, mint a 
kocsit hajtó gazda. lAz orvos megkérdezte 
tőle, ha már a lakására jött, mért nem vizs-
gáltatta meg ott magát? — Azért — felelte 
a beteg, mert azt akartam, hogy a feleségem 
is lássa, milyen beteg vagyok én. Az orvos-
nak tehát ezért kellett reggelig fönmaradni 
és rázatni magát a hosszú kocsiúton. De ez 
nem az egyetlen eset és igazán itt az ideje, 
hogy radikálisan változtassunk a tűrhetet-
len állapotokon. 

Wimmer Fülöp mint a pénzügyi ós 
szervezőbizottság tagja szólal föl, ahol ala-
posan megvitatták ezt a kérdést, A bizottság 
teljesen honorálta is .az orvosok helyzetét, tu-
dását, szívesen adott volna nekik .magasabb 
díjazásokat is, ám nem szabad volt figyel-
men kiviül hagyni azt a tényt, hogy a ta-
nyaiak tényleg nem mennének orvoshoz leg-
súlyosabb hajaikkal sem, ha magas dijakat 
kellene fizetniük. Még egyszer hangsúlyoz-
za, hogy pusztán ezért nem lehetett maga-
sabb dijakat szabni, bár teljes mértékben 
honorálták az orvosok munkáit, 

A közgyűlés nagy többséggel elfogadta 
az előadói javaslatot. Elfogadták még a 
szülésznői díjazás rendezésére vonatkozó elő-
terjesztést is, amelynek adatait már ismer-
tette a Délmagyarország. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
előterjesztését a népkonyhák fokozatos fej-
lesztésére, a fűtött és világított tanulószobák 
és melegedő-szobák fölállítására vonatko-
zóan egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. Á 
hármas célra már van a városnak 43.000 ko-
ronája közgyülésileg megszavazott hitelből 
s 50.000 korona körüli összeg a villamosje-
gyek megadóztatásából. 'Megszavazott még a 
közgyűlés erre a célra 50,000 koronát a köz-
élelmezési üzem üzleti eredményéből. 

Dr. Gaál Endre ezután referálta, hogy 
a mai viszonyok és a háborúból a békébe való 
átmenet előkészítése szükségessé teszik egy 
nép jóléti állandó bizottság m\e.gala.kHtását. 
Ennek elnöke a bizottság kiküldését indítvá-
nyozó dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
lenne és tagjai lennének a tanács tagjain és 
az árvaszéki elnökön kivül dr. Becsey Ká-
roly, Kiss Ferenc, dr. Kószó István, dr. Ko-
vács József, Miiller Miksa, Papp István, 
Pál fy Dániel Pásztor József, Somlyódy Ist-
ván, Szabó Gyula, Szász Ernő, dr. Tonelli 
Sándor, dr. Tnrcsányi Imre, Valihora Ist-
ván, Várhelyi József, dr, Végmaa Ferenc, 

Wimmer Fülöp, Móra Ferenc, dr. Temesváry 
Géza és Tllüeriug Oszkár. A közgyűlés ebhez 
a javaslathoz is egyhangúiig járult hozzá. 

A városi napidijasok egy részének napi-
diját 1917-re 3 koronában határozta meg a 
közgyűlés. Ezt a napidijat most az 4918-ik 
évre is megszavazta a közgyűlés a napidija-
soknak. A rendőrök kérték 200 koronás láb-
beli általányuknak 400 koronára fölemelését 
jamuár elsejéig visszamenőleg. A közgyűlés 
ezt a kérést nem teljesítette, de utasította a 
tanácsot, hogy a lábbeli általány rendezésé-
ről a jövő közgyűlésnek tegyen előterjesz-
tést. Végül Bücher Jakab és társai íelebbe-
zését ismertette Balogh Károly. Bücher mint 
városi adópénztáros a hadisegélyek kifizeté-
sével külön munkákat is végzett, de külön, 
jutalomdijat ezért nem kapott. A tanács 
ugyanis megállapította, hogy jutalomdíj he-
lyett fegyelmire lenne méltó iBüeliler, aki a 
legsúlyosabb mulasztásokat követte el kérel-
mező társaival. Ezt a fegyelmi vizsgálatot 
'később, mikor munkájuknak utánanéztek, 
el is kelletti rendelni ellenük. Most a külön 
jutalomdíj megtagadása miatt felebbeztek a 
tanácshoz. Miután Scultéty Sándor főszám-
vevő és nz ügyosztályvezető Fodor Jenő ta-
nácsnok is határozottan ellene vau a juta-
lomdíj kiadásának, a tanács javasolja a ké-
relem elutasítását, ami egyhangúlag meg is 
történt. 

Az orosz előparlament a mielőbbi 
békekötés melleit. 

Bcflin, október 17. Az újonnan megala-
kított orosz i előparlament — 'az Agence 
Havas pétervári jelentése szerint — nyilat-
kozatéit tett közzé, amelyben felszólítja a 
kormányt, hogy tegyóji meg mindén lehélöt 
a béke megkötése árdekében és szálljon szem 
be a hódítási törekvésekkel. Az alkotmányo-
zó gyűlés választásai november 25-én lesz-
nek, ugy, hogy december 11-én az alkotmá-
nyozó gyűlés megtarthatja első ülését. 

Orosz tüntetés — Anglia ellen 
az Oesel sziget miatt. 

Berlin, október 17. A Loklaanzeiger je-
lenti, hogy az ösel-szigeten szenvedett ve-
reség miatt Pétervárott a téli palota, vala-
mint az angol követség épülete előtt a leg-
utóbbi két napon zajos tüntetések voltak. A 
tüntetések a kormány és Anglia ellen irá-
nyullak. Az angol követség előtt egy szónok 
erősen angoliflenes beszédét méndátt, mely-
ben az úgynevezett angol tengeri uralom-
ról giintiyal és megvetéssel szólott. A kor-
mány a további tüntetések megakadályozá-
sára katonaságot vonultatott fel. Véres ösz-
szeütközésre került a sor és a tüntetőket 
végiil is szétkergették. 

Görögország Németország 
uj békejavaslatét várja. 

Rotterdam, október 17. A Morningpost 
jcLnti Athénból: Idevaló jól értesült körök 
ugy vélik, hogy a béke közel \W. Ezzel függ 
össze a német császár keleti útja. Most foly-
nak a megbeszélések, amelyeknek alapián 
Németország legközelebb kevésbé dt hitted ha-
tét lan béke javasai okkal áll majd elő. 

Általános védkötelezettség 
Hollandiában. 

Berlin, október 17. Megbízható hírek 
varrnak arról, hogy Hollandia be akarja hoz-
ni az általános véltkötelezettségét. A kor-

Tmány (hír szerint legközelebb benvujtja az 
erről szóló törvényjavaslatot. 


