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ereje nem birná a ráfizetéseket még itt is. 
Meg kell gondolni azt is. hogy a közélelme-
zési hivatal haszna, ha az végképen haszon 
marad, a város közönsége összességének a 
haszna, az köztulajdon marad akkor is, a 
mely ennek a városnak fejlesztését szolgálja. 
Kéri az indítványozókat, álljanak el indítvá-
nyaiktól és fogadják el dr. Kószó István in-
dítványát az ő módosításával, hogv a köz-
élelmezési hivatal tisztviselőinek jutalmazá-
sát a közélelmezési tanács intézze. 

Á közgyűlés ezután egyhangúlag elfo-
gadta dr. Kószó István indítványát a polgár-
mester módosító indítványával. 
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Végetért m áprilisi köz-
gyűlés. 

— V i t a a p a t i k a j o g u k k i r t l , -

(Saját tudósítónktól.) Választás is sze-
repelt a tárgysorozaton. Tehát : telt ház ve-
rődött össze. A karzatok is népesek voltak. 
Nagytobb vitára csak egy tárgynál vállalkoz-
tak a városatyák: a közélelmezésnél. De 
ezzel aztán sikerült kihúzni a közgyűlést 
este 8 óráig, A legtöbb indítványt a tanács 
támogatta, a közgyűlés elfogadta. Részletes 
tudósításunk a következő: 

Dr. Kelemen Béla főispán napirend előtt 
bejelentette, hogy a Tóth Mihály főmérnök 
nyugdíjazásával megüresedett városi főmér-
nöki állásra Berzenczey Domokos városi fő-
mérnököt nevezte ki. Rack Lipót tb. tanácsos 
bemutatta a polgármester havi jelentését, 
majd az interpellációk következtek. Balogh 
Lajosnak a törvényhatósági utak melletti íak 
nyesése ügyében beadott interpellációjára 
Racn Lipót azt válaszolta, hogv a fákat 
rendszeresen gondozzák, de a háború óta 
ezek karbantartása csaknem lehetetlen. A 
háborús viszonyok bizonv sokkal nagyobb 
dolgok karbantartását, is lehetetlenné teszi*. 
A közgyűlés a választ tudomásul vette. 

Dr. Kószó Istvánnak a katonai beszállá-
solások ügyében beadott interpellációjára 
Balogh Károly válaszolt. A tanácsnak — 
mondta — van tudomása arról, hogv a be-
szállásolása költségeket még most. a házbér-
fillérek életbeléptetése után is szedik. Ez on-
nan van. mert a város a háborús kiadásokat 
már nem birja. Az átvonulási szállásdijak 
300.000 koronájába vannak a városnak éven-
kint. Ezt a lakosságnak kell viselni, máskü-
lönben összeroppan a város háztartása. A 
'közgyűlés a választ egyhangúkig tudomásul 
vette. 

Az inditvánvok során elsőnek dr. Dobay 
Gyula indítványát tárgyalták. E szerint a 
városi tisztviselők törzsfizetését ötven szá-
zalékkal emeljék föl az általános drágaságra 
való tekintettel. Taschler Endre főjegyző ja-
vaslata az volt, utasítsa a közgyűlés a taná-
csot, hogv a pénzügvi-rész letárgyalása után 
a májusi közgyűlésnek tegven az indítvány 
szellemében javaslatot. A közgyűlés egyhan-
gúlag hozzájárult a tanács javaslatához. ;v 

Pásztor József tudvalevőleg azt indítvá-
nyozta. hogv a közgyűlés jrjon fői a keres-
kedelmi miniszterhez a szeged—békéscsabai 
vasúti vonalon a hajnali 4 óra 25 perces vo-
nat visszaállítása iránt, A tanács az indít-
ványt egész terjedelmében magáévá te t t e s a j 
közgyűlés ahhoz egyhangúlag hozzájárult. 

Dr. Kormányos Benő azt indítványozta, 
irjon föl a város a kormányhoz, hogv a sze* 
gedi városi gépkocsi fuvarozási üzemnek a 
hadsereg fölszabaduló készletéből négy uj 
teherautót utaljon ki. A tanács — amelynek 
javaslatát Balogh Károlv ismertette — naoi-
rendretérést javasolt az inditvánv fölött, mi-
után a közélelmezési hivatal és tanács saját 
hatáskörében már intézkedett az indítvány 
intenciói szerint. A közgyűlés vita nélkül el-
fogadta a tanácsi javaslatot. 

Dr. Hollós Józsefnek az alkoholmentes 
leszerelés iránt beadott inditvánvára a ta-
nács azt javasolta, irjon fel a közgyűlés a 
kormányához, hogv az alkoholfogyasztásban 
a leszerelés ideiére részleges tilalmat hoz-
zon be. 

Dr. Hollós József nem fogadhatta el a 
tanácsi javaslatot. A közgyűlés nem pártol-
hatja azt az ipart, ameiv ezer és ezer csalá-
d i t romlásba dönt. A közgyűlés, mint erköl-
csi testület, nem támogathatja igv ezt az 
ipart. A háború végével vége lesz a munició-
iparnak is. tehát akkor csak folytassuk a há-
borút — tanácsi javaslat körülbelül ilyenféle 
tanulságokat rejteget. Az alkoholfogyasztás-
ban teljes tilalmat kell behozni, ellenkező eset-
ben ki fogják játszani azt. Indítványának a 
tanácsi javaslattal szemben való elfogadását 
kéri. 

A közgyűlés a tanácsi javashtot fogad-
ta el 

Balogh Lajosnak „a békekötést köVető 
leszerelés alkalmával hadianyagoknak a had-
vezetőségtől való beszerzése tárgyában" be-
adott indítványát, amelv fölött a tanács napt-
rendretérést javasolt, Taschler főjegyző is-
mertette. A közgyűlés egyhangúlag hozzá-
járult a tanácsi javaslathoz. 

Elhatározta ezután a közgyűlés, hogy 
Győr városnak a lakásínség megszüntetése 
ügyében a kormányhoz küldött föliratát ha-
sonló szellemű föl térj eísztéssel támogatja. 
Most a közgyűlés elérkezett a felsőközponti 
kántori állás betöltésének ügyéhez. A fő-
ispán elrendelte a névszerinti szavazást, fé l -
óra alatt megtörtént a nagv esemény. A 
közgyűlés újból való megnyitása után kihir-
dették az eredményt. Leadtak Össesen 174 
szavazatot, ebből 63 szavazat esik Fonyó 
Andrásra, mig Gregorics László 111 szava-
zatot kapott. A közgyűlés tehát szótöbbség-
gel Gregorics Lászlót választotta meg felső-
központi kántornak. 

Egy hang a karzatról: Nincs igazság se-
hol! (Derültség.)-

Következett a közélelmezési hivataí mér-
legének bemutatása. Az ehhez fűződött vitá-
ról lapunk' más helvén számolunk be. 

Dr. Szalay József rendőrfőkapitány is-
mertette a tanács javaslatát a beérkezett 
gyógyszertár-fölállitási kérelmekre. A tanács 
javaslata az, hogv a Dugonics-téri gyógy-
szertár-engedélyiek kérdésével ne foglalkoz-
zék a közgyűlés, amíg a belügyminiszter nem 
dötot Frankó gyógyszerész kérelme fölött, 
aki a Dugonics-térre kéri kiterjeszteni gyógy-
szertára körzetét. A Rókusra javasolja a ta-
nács az uj patika föláliitási engedélyének ki-
adását és kéri, hogv az uj patika-jogot László 
László szegedi gyógyszerésznek adja a bel-
ügyminiszter. 

Dr. Hollós József: Nagyon furcsának 
találja, hogv a közegészségügyi bizottság 
négy hét előtt tartott ülésén javasolta, hogy 
adjanak patikajogot a Dugonics-térre is és 

ugyanaz a bizottság négv hét multán telje-
sen ellenkező határozatot hozott. Államosí-
tani. vagy községesiteni kellene a gyógy-
szertárakat Érdekes, hogy a közegészség-
ügyi bizottság egy néptelen helyen, mint a 
Rókus, engedélyez uj patikajogot, de a Du-
gonics-térre, ahol egyre íontosabb lenne egy 
patika létesíilése, nem javasol engedélyt ad-
ni. Indítványozza, hogy a közgyűlés javasol-
ja a belügyiminiszternek patikajog kiadását a 
Dugonics-térre is. 

Dr. Kovács József magyarázni.igyekszik, 
hogv mi indította a közegészségügyi bizott-
ságot két ellentétes határozat hozatalára. 
Frankó pénzért vette patikáját s tönkre-
menne, ha uj engedélyt kapnának egy Dugo-
nics-téri patika fölállítására. 

Bokor Adolf azt fejtegeti, mennyire ká-
ros a város közgyűlésének azzal a kérdéssel 
foglalkozni, hogv'kinek adia a belügyminisz-
ter a javaslatba hozott ui paíikajogof. Annál 
is inkább áll ez, mert esetleg a belügyminisz-
ter dezavuálja a közgyűlés határozatát, _ El-
fogadja a tanácsi javaslatot, de László László 
ajánlása i nélkül. Indítványozza, hogv a köz-
gyűlés a tanácsi javaslatnak ezt a részét 
vesse el. 

A közgyűlés nagv szótöbbséggel elfo-
gadta Bokor Adolf indítványával a tanácsi, 
javaslatát, amelv szerint patikajog kiadását 
kéri a város a Rókusra. de a Dugonics-téri 
engedélyek kérdésével nem foglalkozik. 

Egyhangúlag hozzájárult a közgyűlés 
ahhoz, hogv Berzenczey Domokos, az uj vá-
rosi főmérnök mindenkori főmérnöki illet-
ményein kivül évi 6000 korona tiszteletdijat, 
kapjon. 

A kórházi ápolási díjaknak 4 korona 50 
fillérről -hat koronára való emeléséi kéri a 
közgyűlés a belügyminisztertől, miután az 
ápoló- és szolgaszemélyzet fizetésiayitási 
kérelme másképpen nem teljesíthető. Tóth 
Antal népiskolai felügyelőnek nyugdíján ki-
vül évi 1000 koronás háborús segélvt szavaz-
tak meg. A közgyűlés esti 8 órára ért. véget. 
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Asta Nlelsen 
a legnépszerűbb filmprimadonna 

legújabb filmje 

Exotikus vígjáték 4 felvonásban. 

A kitűnő művésznő legjobb szerepe. 

Előadások d. u. 5. 7. és 9 érakor. Jegyek előre* 
válthat;.k d. u. 8 órától kezdve. 
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