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A Néptanács márciusi ülése. 
— A m u n k á s l a k á s o k tervét e l fogadták. — 

(Saját tudósítónktól.) <A néptanáes szer-
dán tar tot t márciusi ülésén néhány városi 
állást töltött he s .foglalkozott a nmnkáslaká-
sok és ÍI. gázgyár ügyével. Utóbbinak végle-
ges elintézését egy ind í tványra ejiihalasztot.-
ták. Nagyobb vi ta volt a rendőrség fizetésé-
nek kérdésénél. ;A> szinház dolgában halasztó 
határozatot hoztak. 

Választások. 
A polgármesteri havi jelentés előterjesz-

tése után két irodatiszti, két irnoki, négy vám-
kezelői és egy mázsámesteri állást töltöttek be. 
Dr. Dettre János kormánybiztos előterjesztésére 
egyhangúlag megválasztották a jelöltek közül 
azokat, akiknek leghosszabb szolgálati idejük 
van. Irodatisztek lettek: Ökrös Gyula és Mol-
nár Imre. írnokokká választották Kosáry Istvánt, 
Vig Ilonát. Vig Rezsőt és Rietli Ilonát. Vámke-
zelökké Répássy Antalt, Pető Sándort, Balassa 
Sándort, Ugr Lajost. Mázsamester lett Somogyi 
László. 

A városi erdők állami kezelése 
Bokor Pál h, polgármester előterjeszti azt a 

tanácsi javaslatot, hogy a városi erdőket hagy-
ják meg további tiz évre is állami kezelésben. 

Munkácsi István : Meggondolandónak tart-
ja, hogy megmaradjunk-e továbbra is az álla-
mi kezelés mellett. Sok fát nem termeltek ki s 
amit kitermeltek is, az sem jutott mind a fa-
inség enyhítésére. 

Bokor Pál : A Munkácsi néptanácsos által 
elmondottak helytállók ugyan, de ennek okát a 
mostani nehéz viszonyokban kell keresni, ami-
kor drága a munkaerő, a fuvar és a nagy tá-
volságokról gyakran lehetetlen volt a szállítás. 
Az erdőkezelés maga mintaszerű és vezetése 
országos szakértőktől a legnagyobb elismerés-
ben részesült. 

A tanács javaslatát elfogadják. 

A munkáslakások épitése. 
Bokor Pál h. polgármester: A város régebb 

idő óta foglalkozik kislakások építésével, hogy 
a lakáshiányon és most egyúttal a munka-
hiányon is segítsen. Egy bizottság, Reiner Ká-
roly kornlánykiküldött közben jöttével általános-
ságban megállapította már a tervet és kijelölte 
a helyet. E szerint 5 holdas területen, a hon-
védcsapat-kcrház és az Anna-lak között, a 
Tisztviselőtelep mögött két emeletes házakat 
építenek, 500 kislakással, amelyek közül _ 80 
volna háromszobás, 420 pedig kétszobás. Épí-
tenek ugyanott egy népszállót is, 100 személy-
nek, 50 férfinek és 50 nőnek való egyszobás 
lakással, továbbá egy népfürdőt. A telepen kü-
lön vízvezeték lesz. A telkek egy részét kisa-
játítás utján szerzik meg. A kormány — a mely 
a vidéki városok lakásínségeinek orvoslására 53 
millió koronát szándékozik kiutalni — a költ-
ségek egyharmadrészét adja, ha a város a 
többi kétharmadrészt a sajátjából fizeti és a 
telket ingyen adja. De a kétharmadrész elő-
teremtésére is módot nyújt olcsó, annuitásos 
kölcsön alakjában. A 18 milliós költségből 
Szeged ennélfogva 12 milliót fizetne. Ezt köl-
csönből fedezné, amelynek törlesztésére a kis-
lakások lakbérei szolgálnak. Hozzájárulnak az 
építési költségek fedezéséhez a kiépülő telep-
pel szomszédos háztulajdonosok, akiknek telkei, 
házai az építkezés, a vízvezeték, a rendezés 
következtében majd tetemesen megnövekednek 
értékükben. A tanács javaslata az, hogy dol-
goztassa ki a város a részletes tervet és a ki-
viteli módot és lépjen érintkezésbe az Orjzágos 
Lakásépitő Hivatallal. 

Berzenczey Domokos főmérnök a hely 

precízebb meghatározását kéri a kisajátítás ér-
dekében. 

Munkácsi István : Magas-földszintes laká-
sokat kiván, nehogy a lakások vizenyősek le-
gyenek. Szükségesnek tartja, hogy ugy az épités 
vezetői, mint segédmunkásai, munkásai szege-
diek legyenek, 

Dr. Hollós József: A Kálvária-park újból 
való befásitását sürgeti a munkásházak érdeké-
ben. A munkát már most kell megkezdeni. 
Kivánja, hogy a parkban gyermekjátszóhely is 
legyen. 

Berzenczey Domokos főmérnök: Munká-
csinak válaszolva kijelenti, hogy gondoskodás 
történt arról, niikép a szegedi építészek meg-
felelő számú szegedi segédmunkaerőt alkalmaz-
zanak. Kívánatos, hogy az építésre vonatkozó 
határozatot a kormány minél előbb jóváhagyja, 
mert azután már semmi akadálya sem lesz az 
épités megkezdésének. 

Vadász Aurél: Minthogy a kislakások te-
lepével szomszédos Tisztviselőtelepen nincs víz-
vezeték, a lakástelepen pedig külön vízvezeté-
ket létesítenek, véleménye szerint a vezetéket a 
Tisztviselőtelepre is ki kellene terjeszteni. 

Dr. Dettre János kormánybiztos : Ezt min-
denesetre megfontolás tárgyává tesszük. 

Wallisch Kálmán: Mindenekfölött az a 
fontos, hogy a munkástelep épitését|minél sür-
gősebben megkezdjük. A legnagyobb baj ma a 
munkahiány, ez minden zavargás oka, A mun-
kátlanságon kell segíteni. 

Miután a felszólalásokra Bokor Pál h. 
polgármester röviden reflektált, a tanács javas-
latát elfogadták. 

Pöregyezség a gázgyárral. 
Dr. Turóczy Mihály főügyész részletes elő-

terjesztésben ismerteti a városnak a gázgyári 
részvénytársasággal kötött szerződését. A gáz-
gyár most már a harmadik tuiajdonos kezében 
van és szerződése 1934-ben jár le, de azt 
előbb is fel lehet bontani. A tanács foglalkozik 
a gondolattal, hogy a város a gyárat megváltsa, 
ami meg is történik akkor, ha a szerződés 
megkötésétől számított 25 év letelik. Elmon-
dotta, hogy a gázgyár, amely most a Központi 
Gáz- és Villatnvilágitási Részvénytársaság tu-
lajdona, többször kért áremelést, de ezt a tanács 
és a közgyűlés elutasította. A határozatot a 
gázgyár megfölebbezte, mire a kormány az 
ügyet biróság elé utalta. A gyár vezetősége 
1917. április 17-én nyújtotta be keresetét a 
tö vényszékhez, amely szakértő meghallgatását 
rendelte el. A város szakértője dr. Debreczeni 
Jenő volt. 

A törvényszék ítélete élőit a város tanácsa 
elönyösebDnek találta az egyezséget, amely a 
városnak bizonyos kedvezményeket nyújt. Az 
egyezség szerint ugy a gáz, mint a villamosság 
árának megállapításánál az eddigi négy osztály 
helyett csak három osztály lesz. Megszűnik 
ezzel az állampénztárból teljesítendő fizetsége-
kért adott kedvezmény, vagyis az állami hiva-
talok gáz- és villamvilágitásáért ugyanannyit 
kell majd fizetni, mint amennyit a legtöbbet 
fizető magánfogyasztók fizetnek. 1919. február 
Mől fogva a gáz- és a villamossági árak a 
szénárak szerint igazodnak és az árakat három 
hónapról három hónapra előzetesen állapítja 
meg a gázgyár közösen a város tanácsával. 

A közvilágítás és a városi pénztárból fize-
tendő világitások (az első két osztály) árai a 
régiek maiadnak. Csak a magánfogyasztási árak 
emelkednek, amelyekhez most már, mint emii-
tettük, az államhivatalokban fogyasztott gáz- és 
villany árai is számitódnak. A magánfogyasz-
tásban eddig 24 fillér volt egy köbméter gáz, 
rnost majd ugyanennek 1 korona lesz az ára. 
A villamfogyasztás hektowatt-óránként eddig 8 

fillér volt, ezután 20 iiliár lesz. 
A gázgyár a kisfogyasztóknak, akik évi 

600 köbméter gázt, vagy évi 1500 hektowatt 
villamosságot fogyasztanak, 10 percentes vissza-
térítést ad. 

Bruttobevételéből eddig 5 százalék jutalé-
kot adott a városnak a gázgyár, ezután lO 
százalékot fog adni, ami évi 50.000 koronát 
jelent. Ennek biztosítására befizet 200.000 ko-
rona előleget a város pénztárába. Ha a gyár 
tiszta nyeresége az 1914., 15., 16., 17. évekét 
felülhaladná, akkor a többlet 75 százalékát a 
városnak köteles átengedni. 

Elismeri a város, hogy a gázgyárnak joga 
van behajtani követelését azoktól a magánfo-
gyasztóktól, akik a pör eldőlte előtt általa kö-
vetelt magasabb árakat nem fizették meg. Rész-
letesen megállapítja az egyezség, hogy milyen 
magasabb árakat követelhet a gázgyár ezektől 
a fogyasztóktól. A gyár .többlet-követelését havi 
részletekben, kamatmentesen csak 1919. végéig 
lehet fizetni. E többlet felét a gázgyár átengedi 
A városnak. 

(Az egyezségnek ez a pontja — eltekintve 
a hallatlan drágítástól — egyik legbrutálisabb 
sérelme a fogyasztóknak, akiket plakátokon 
óvott a Tanács annak idején attól, hogy a gyár-
nak többet fizessenek. Szerk.) i 

A főügyész javasolja az egyezség elfoga-
dását. 

Wallisch Kálmán : A főügyész ur előterjesz-
tésében hosszú számsorokat hallottunk, amelye-
ket egyhallásra nem könnyű megjegyezni. Én 
megpróbáltam, hogy figyelmesen kövessem az 
előterjesztést, de nem tudtam teljesen, minden 
részletét megérteni. Nem vagyunk itt mindnyá-
jan szakértők, azért indítványozom, hogy nyo-
massák ki az egyezséget, osszák szét a Nép-
tanács tagjai kőzett, azt határozat előtt alaposan 
megfontolhassák. 

Dr. Hollós József a gázgyár nyereségei 
iránt érdeklődött. 

Dr, Turóczy Mihály főügyész sürgősnek 
mondotta a határozást. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester szin-
tén a halasztás, illetőleg a kinyomatás ellen 
szólalt föl. 

Dr. Papp Róbert rövid fölszólalása után 
a Néptanács elfogadta Wallisch indítványát, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a Néptanács tagjai 
külön ülésen beszéljék meg az egyezséget. 

Hadigondozási alap. 
Dr. Gaál Endre tanácsnok előadja, hogy a 

város a háború alatt egy rokkant-telep tervével 
foglatkozott, amelyen hadirokkantak kertmüve-
léssel, különféle iparágak üzésével foglalkoztak 
volna. A terv a viszonyok alakulása miatt nem 
valósulhat meg. A telep alapítására összegyűlt 
134.186 koronát ezért átutalja a hadigondozó-
alapba akként, hogy azt külön kezeljék és sze-
gedi, arra szorult rokkantakat segélyezzenek 
belőle. 

A Néptanács a javaslatot elfogadja. 

A város i kereskedelmi iskola 
igazgatótanácsa. 

A városi kereskedelmi iskola élén igazgató-
tanács áll, amely a tanárokat választja és az 
iskola fölött vagyonilag és erkölcsileg fölügye-
letet gyakorol. Dr. Gaál Endre tanácsnok elő-
terjesztésére az igazgatótanácsba beválasztották: 
Szász Ernőt, Wallisch Kálmánt, dr. Holló Jenőt, 
Móra Ferencet, Balázs Zoltánt, dr. Papp Róber-
tet, Ottovay Károlyt és Schweiger Miksát. Hi-
vatalból tagjai az igazgatótanácsnak : a főkapi-
tány, a kulturtanácsnok, a főorvos és a fő-
ügyész. 

A városi bérföldek haszonbér-
/ V emelése. 

Dr. Polgár Péter tanácsnok előterjeszti, 
hogy a városi haszonbéreket emelnie kell a 
városnak, mert azok mindössze 1,400.000 kor. 
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Szeged, Jókai-utca 11. szám. 
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