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R tanács ideiglenesen házikezelésbe akarja venni 
a villamost. 

— Két interpelláció és tíz indítvány a szerdai városi közgyűlésen. 

(Saját tudósítónktól.) A város tanácsa 
kedden délelőtt dr. Kelemen Béla főispán el-
nö'kliésével ujabb .közgyűlést előkészítő ülést 
tartott. Ennek végső eredménye szerint a 
szeptemberi közgyűlés elé összesen kilenc-
vennyolc tárgy kerül, A gazdag tárgysoro-
zatot ezenfelül 'két interpelláció és tiz indít-
vány gazdagítja, de jókora a köriratok tö-
mege is. A szeptemberi közgyűlés előrelát-
hatólag két-három napos lesz. Bizonyos 
Ugyanis, hogy jókora vitákban is része lesz 
a közgyűlés csöndesebb természetű város-
atyáinak. 

{Két interpelláció.) 
Dr. Fajka Lajos a i első tanyai utak javí-

tása ügyében interpellál. Interpellációját a 
poigárnjjesterhez intézi és az útügyi hatcH 
ság .működését teszi kritika tárgyává. Dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester az inter-
pellációra azt válaszolja, hogy a szükséges 
intézkedéseket az utak szikelése ügyében 
egy héttel az interpelláció beadása előtt meg-
tette és arról a lapok is megemlékeztek. Az 
utak szikelését közerővel kívánja végrehaj-
tatni. 

Dr. Becsey Károly a kisegítő danitók 
lakbérsegélye ügyében adott be interpellációt. 
A közgyűlés már hónapokkal ezelőtt elhatá-
rozta, hogy a kisegítő tanítókat lakbérsegély-
ben részesiti, ezek azonban még mindig nem 
juthattak hozzá jogos segélyükhöz. 

Az interpellációra Tasehíer Endre fő!\ 
jegyző válaszol. A közgyűlés határozatát a 
többivel együtt föiküldte a város hatósága a 
belügyi, illetve a kultuszkormányhoz jóváha-

. gyás végett. Azóta már többször sürgették a 
határozat jóváhagyását tevélifeg, sürgő,nyileg 
és személyesen is, de a minisztérium jóvá-
hagyása még mindig nem érkezett le. A vá-
ros hatósága természetesen újból megsürgeti 
a határozatot és mindent megtesz, hogy a ta-
nítók mielőbb hozzájuthassanak csekély se-
gélyükhöz. ' 

(Az indítványok.) 
A rokkantak ellátása és a hősök emléké-

nek megörökítése ügyében beadott két indít-
vány sorsát már ismertettük. A tanács tud-
valevőleg azt javasolja, hogy mindkettő fe-
lett >térjen napirendre a .közgyűlés. 

Lantos Béla tudvalevőleg Szeged-megye 
létesítése ügyében tett indítványt és a főis-
pánt, a polgármestert és a két országgyűlési 
képviselőt kívánja fölkérni arra, hogy az ügy 
fejleményeit mindenkor figyelemmel kisérH 
jék, azt minden erejükkel támogassák. Ezen-
kívül pedig ebben az ügyben föllirati kéretem 
•szerkesztését javasolja a kormányhoz. 

A tanács az indítványra javasolja, hogy 
a közgyűlés mint sürgőset vegye azt nyom-
ban tárgyalás alá és mondja ki, hogy az 
ügy támogatásáért fölirati kérelemmel, for-
dul dr. Wekerle Sándor belügyminiszterhez. 

Dr. Tonelli Sándornak az iparos és ke-
reskedő-tanonciskolai tanítók óradijának föl-
emelése ügyében beadott indítványát a ta-
nácsnak ebben az) ügyben készített előter-
jesztésével együtt tárgyalják. A tanács elő-
terjesztésében fölhatalmazást kér a közgyű-
léstől a magasabb óradijak fizetésére. 

A felsőipariskola fölszabadítása ügyében 
dr. Tonelli Sándor által beadott indítvánnyal 
kapcsolatosan bemutatja a tanács a kereske-
delmi miniszter leiratát az iskola fölszaba-
ditása ügyében. A tanács március' 10-én már 
'kérelmezte a kereskedelmi, közoktatási, hon-
védelmi és hadügyminiszterektől, valamint a 
kerületi parancsnokságtól az iskola fölszaba-
ditását. A közoktatásügyi miniszter most ér-
tesíti a várost, hogv ez az akciója sikertelen 
volt, mert a hadügyminiszter az iskola kiürí-
téséhez nem járult hozzá. A tanács javasolja, 
hogy *a' közgyűlési uj föliratot intézzen az 
emiitett miniszterekhez. 

(A tanács a villamös ellen.) 
Dr. Regdon Károlynak a villamosvasút 

mizériái-ügyében beadott indítványát Balogh 
Károly ismertette. Az indítvány benyújtása 
óta dr. Szalay József rendőrfőkapitány már 
/intézkedett a kocsik túlzsúfoltságát illetőleg. 
Ismerteti ezeket az intézkedéseket. Azóta az 
utasoknak hetven százaléka lemarad a vil-
lamosokról. A két főállomás közti útvonalon 
összesen négy motoros 'kocsi és három pót-
kocsi közlekedik. Szeptember 8-án hat mo-
tort és négy pótkocsit állítottak forgalomba, 
de még ez sem közelitii meg a szükséges 
mértéket. A bérkocsihiány csak súlyosbítja 
a villamosvasút mulasztásait. Ha az erős és 
havas időjárás beköszönt, a közönség 'kény-
telen lesz gyalog járni. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
közli, hogy a villamosvasút napi 16 óra alatt 
130 indítást tartozik elvégezni. De a forga-
lom lebonyolítása érdekében — ha szüksé-
ges — köteles több kocsit is járatni. A tár-
saságot a szerződés pontos betartására kell 
•szorítani. 

A tanács több hozzászólás után végül :s 
elhatározta, hogv az -indítványt .a következő 
javaslattal terjeszti a közgyűlés elé: Mondja 
ki a közgyűlés, hogy az indítványt, mint 
sürgőset, nyomban tárgyalás alá veszi. Uta-
sítsa a város tanácsát, hogy vizsgálja meg, 
vájjon a villamosvasút az engedély-okiratban 
és területhasználati szerződésben megszabott 
kötelességeinek eleget tesz-e? Amennyiben a 
tanács azt állapítaná meg, hogy nem, ugy a 
területhasználati szerződés 13-i,k szakaszá-
nak 4. pontja alapján közigazgatási utón ve-
gye át a villamös üzemét ideiglenes házike 
zelésbe és egyidejűleg tegyen jelentést a ke-
reskedelmi miniszternek, hogy az engedé-
lyezési okirat 22. és 23-ik szakasza értelmé-
ben a forgalom növekedéséhez képest enge-
délyest a forgalom eszközeinek szaporításá-
ra kötelezze. Ha pedig kötelességének nem 
tesz eleget, 20,000 koronáig terjedhető rend-
büntetéssel szorítsa kötelességének teljesí-
tésére. Utasítsa végül a közgyűlés a taná-
csot arra. hogv folytasson tárgyalásokat a 
viliamosvasuttal olyan irányban, hogy a meg 
váltási idő eltelte előtt milyen föltételek mel-
lett voina hajlandó üzemét a városnak át-
ad a? 

(A tisztviselő-konyhák ügye és a, 
bérkocsisok szigorúbb büntetéseJ 

Pásztor József ismeretes indítványában 
felirati kérelemmel kiváh fordulni a kormány-
hoz, hogy mint Budapesten, Szegeden is ál-
lítson íoi az áliam tisztviselő-konyhákat. A 
tanács az indítványt pártoló javaslattal ter-
jeszti a közgyűlés elé. 

Pásztor József második indítványát a 
bérkocsisok túlkapásainak megszüntetése 
ügyében, dr. Szalay József rendőrfőkapitány 
ismerteti. Pásztor tudvalevőleg azt kívánj®, 
hogy a bérkocsisok kihágásai ne csak 100 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel legye-

nek büntethetők; hanem öt napi elzárással 
és 100 korona pénzbüntetéssel. Miután a 'ki: 

hágási törvény erre indokot ad, a tanács ezt 
az inditványt is pártoló javaslattal terjeszti 
a közgyűlés elé. 

(Az építési özabályröjidelet 
módosítása.) 

Dr. Végman Ferenc az építési szabály-
rendelet 13-ik paragrafusát ugy kívánja meg-
változtatni. hogv a város belterületének ha-
tárán tul fekvő négy kilométernyi területem 
belül 400 négyszögölnyi területen, azonban a 
körtöltési övön belül 200 négyszögölnyi te-
rületen szabadjon építkezni. A tanács ezt az 
inditványt i's pártolja. 

{Semmelweiszj-átca.) 
Dr. Hollós József törvényhatósági bizott-

sági tag a következő indítványt terjesztette 
a közgyűlés, elé: 

— Most volt 100 éve Semmelweisz Ig-
nác születésének, kit nemcsak a legnagyobb 
magyar orvos névvel kell megtisztelnünk, de 
kétségkívül egyike minden idők legnagyobb 
orvosainak, ki a gyermekágyi láz megelőzé-
sének fölfedezésével az ember-iség legna-
gyobb jótevői közé tartozik. Tiz év ellőtt 
nemzetközi gyűjtés utján az egész kuiturem-
beriség emelt neki szobrot Budapesten s a 
jelenleg ott ülésező bajtársi szövetség orvosi 
kongresszusa a 100 éves évforduló alkalmá-
val ép most adózik kegyelettel áldott emlé-
kének. Szeged város önmagát tiszteli meg 
vele, ha ezen alkatommal szintén örök em-
lékezetül a város valamely utcáját Semmel-
weisz nevével jelöli meg. Tisztelettel kérem 
ezen indítványom elfogadását. 

A tanács ehhez az indítványhoz hozzá-
járul és kéri a közgyűlést, utasítsa a tan/á-
csot, hogy ebben az ügybem a szükséges in-
tézkedéseket megtegye. 

Olaszországban megerősödnek 
a békeáramlafok 

Chiasso, szeptember 24. A svájci lapok-
nak jelentik az olasz határról: Jellemző, hogy 
Olaszországban már, Burián békeoffenzivája 
előtt is bizonyos idegesség nyilvánult meg/ 
amit több olasz lap leplezetlenül ki ,is feje-
zett. A Popolo d'Itália szeptember 10-én eze-
ket irta: Az antant legnagyobb lapjai tele 
vannak a központi hatalmak békeoffenzivá-
jának híreivel. Németország mindenféle ilyen 
békeajánlatának csak annyiban lehet ered® 
rnénye, hogy megerősíti a náhtnk levő 'gyön-
ge békeáramlatokat. Ezt idejében ellensúlyoz-
ni kell. .Nem várhatjuk meg, amig a német 
békemanőver mérges gáza elkábítja gyönge 
honfitársaink szivét. 
Taft és Roosevelt külön háborúja 

a népek szövetsége körül 
Bern, szeptember 24. Mint jelentettem, 

Roosevelt minapában a Lafayette emlékére 
rendezett ünnepen nagy beszédet mondott, a 
melyben szokott hevével kikelt a megegye-
zéses béke és főként a nemzetek olyan ligája 
ellen, melynek békéjét a népek erős rendőr-
sége nem őrzi. Taft, az Egyesült-Államok 
másik ex-elnöke, aki alapitója volt az Unió-
ban a 'Nemzetek Ligája cimü egyesületnek, 
szintén nagyon temperamentumosán felelt 
Roosevelt támadására a Philadelphia-Ledger 
cimü folyóiratban. Viísszautasitot'ta Roose-
velt kifakadásait, majd a maga álláspontját 
a következőkben fejtette ki: Az általánost 
fegyverkezés csak akkor vihető keresztül, ha 
a népek Ligáját az egész vonalon intézmé-
nyesítettük és fönmaradását biztösitottuk. 
Csak akkor lenet véglegesen lerakni a fegy-
vert, ha már elértük, hogy minden nemzet 
elegendő biztosítékot 'adott és szerzett a szer-
ződések betartására. De akkor bátran, le-
fegyverkezhetünk, mert az uj demokratikus 
államnak szerződései nagyobb biztonságot 
fognak nyújtani, minden támadás és igazság-
talanság ellen, mint az ágynk és torpedók. 
Mindazonáltal akkor is fönn kell tartani min-
den államban bizonyos: jendőri készenlétet, 
de ezt kölcsönös megegyezéssel a legkeve-
sebbre redukálhatjuk és terheit megkönnyit-
hetjük. 

A franciák Mefzet akarják 
elfoglalni 

Genf, szeptember 24. A Züricher Mor-
genzeitungnak jelentik a francia frontról: A 
Fo'oh-féle offenzíva további célja Metz. Poin-
caré a st. milhieli operációs területre érke-
zett. 

Baselben hallik az ágyuszó 
Genf, szeptember 24. A Baséler Nach-

richten jelenti, hogy Baselben éjjel-nappal 
hallani az ágyúszót. A svájci határon minden-
nap léghajókat figyelnek meg. 


