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izik a szociálist,ákat. Különösen Pap Meny-
hért rendőrkapitány részéről történnek atro-
fitások, — mondta Perenczi. Fölhívta a vá-
roskormányzó figyelmét, több esetre, köztük 
Holló Jenő ügyére. Mint jellemző körül-
ményt tudomására hozta a szocialista párt 
titkára a városkormányzónak azt is, hogy 
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Ü 
az egyik esetben király sértéssel vádoltak egy 
embert, 

Bepix ezredes, városkormányzó ki jelen, 
tette, hogy ezeket a dolgokat, ha tudomására 
jutottak,-eddig is azonnal orvosolta. 

Ezután elhatározták, hogy a tanácskozá-
sokat keclden délután négy órakor folytatják. 
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A munkanélküliségi és a gyorssegély. -
(Saját tudósítónktól.) Munkanélküliek 

inost nem tartanak gyűléseiket, sem a ron-
gyosuk, sem a jobbkabátosak. akik még régi 
időből óvtak meg némi díszt, A munkanélkü-
liekről, mert a maguk nyolmoruságába b LIK óz-
va félrevonulnak, nagyon sokan nem vesznek 
tudomást. Pedig sokkal többen vannak, mint 
ezelőtt és a számuk folyvást növekszik. Most 
már küldöttségbe' sem igen járnak a város-
házára. 

Pénteken csak mutatóba járt fönn egv el-
késett csapat, amely még mindig nem tudja, 
hogy a várostól sem számithatni már segít-
ségre. ötszáznyolcvan leszerelt katona nevé-
ben jöttek néhányan egy százados vezetésé-
vel a polgármesterhez elpanaszolni, hogv a 
munkánélkül1 maradt leszereltek segélyét ré-
gen nem folyósítja már a hadügyi kormány. 
A Szegeden átvonuló katonák, akik .nem jut-
hattak kereslethez, kaptak egv ideig államse-
gélyt és novemberben külön szervezet is ala-
kult erre a célra, valami munkásotthonnak el-
keresztelt jószátidéku katonai intézmény, a 
mely teljesen küíönálit az igazi muakásszer-
vezetektől. A munkátlan 1 eszére'teket, amíg 
lehetett, állampénzen foglalkoztatták, segély-
ben részesítették addig, amig él neon helyez-
kedtek. Most nincs pénze a katonai hatóság-
nak, hiszen a városban nekünk nincs is kato-
naságunk, ia leszereltek ál'ami munkát nem 
kaphatnak. Ezért kért a küldöttségük városi 
munkaalkalmat 580 ember részére, inert az 
áll a mii segély folyósítását a várositól nem le-
het. követelni. A leszereltek egv része idevaló, 
másrésze, algyői, tápéi, szóval közvetlen kör-
nyékbeli. A polgármesterrel hosszasan vitáz-
tak arról, miért nem juthattak s juthatnak 
munkához. Többségükben föld-mívesek, de 
nincs művelni való földjük. Elmennének a vá-
rosból, de nem lehet. A polgármester végül 
a főmérnökhöz utasította őket, hogy. az jelöl-
jön ki munkát, annyinknak, amennyii taék le-
het. 

A küldöttségen kivül állandóan a folyo-
són ácsorogtak pénteken is a gyorssegélyt 
kérő asszonyok. E z e k e k a száma 5s folyt >n 
ujakkal szaporodik. A polgármester elé nem 
juthatnak -mindnyájain, pedig .mind vele sze-
retne beszélni. Egy garasuk sincs, de azért 
adóhivatali zálogolásdkat mutattunk 3 korona 
60 fillérről, meg 4 korona 5-0-rői, amikor pedig 
azért jönnek föl, hogy legalább egy napi meg-

emelésre való segélyt kapjanak. 
Ott vannak aztán az állandó kérege'ő-;. 

Most azon sírtak, hogy egy csipetnyi fajuk 
sincs, aminek a tiiz-éu valami levest főzzenek 
Panaszkodnak, hogy reggel 9 óra óia ácso 
rognak s még sem juthatnak a polga-rmestt::-
bez. ;. sd'g az b,zonyosan meghallgatná eket. 
Sírnak, hogy még ha kapnak ;is segélyt, az is 
borzalmasan kevés. Fél kettőig is ott várnak 
a folyosón. Végre va'amelyik egv ötletet ho-
zott. A francia katonáktól fognak ennivalót 
kérni. Azok a fölösleget úgyis eldobják, ők 
pedig sokan jól lakhatnának belőle. Akár kül-
döttségbe mennek ők is a francia ezredeshez. 
Meg is kérdezték a polgármester szolgájától, 
hot lehet az ezredest föl találni és miikor. Vau 
köztük olyan, m-o-st is, mint mindig, aki azt 
panaszolja, hogy egyik-másik, aki a polgár-
mesterhez bejuthat, nagyobb segélyt kap s 
hogy olyanok is kérnek, akiknek van miből 
inegélnick, egy öreg némi phfne azt állítja, 
hogy akad segélyes, akinek emeletes háza 
van. Az eféle panaszoknak már jó volna véget 
vetni. Itt volna az ideje, hogy a városi segé-
lyek kérdését rendeznék! Sürgeti ezt, hogy 
a segélykérők száma egyre szaporodik s az 
is, hogy csakugyan vannak igazságtalansá-
gok — ha akaratlanak is —"a segéíyk ;osztá-
sc-k körül. Azok neveit, akik már eziidőszerint 
állandó segélyezésben: részesülnek, hivatalos 
jegyzékbe .kellene foglalni olyaniniódon, hogy 
a rendőrség a lakásokban tett vizsgálattal 
győződjék meg arról, vájjon- csakugyan rá-
szorultak-e a város támogatására az illetők. 
A sogél'yezéssel külön, jóindulatú, emberséges 
tisztvise'ői: kelíene megbízni, mert ez a mun-
ka a polgármestert csakugyan elvonja egyéb 
teendőiktől1. A gyorssegélyalapot adóztatással 
kellene állandóan növelni. 

Nemi hagyhatjuk itt sző nélkül, hogy a 
munkásszakszervezetekben magy az elkesere-
dés a munkanélküliség ijesztő növekvése 
miiaíf. Igaz, hogy ez a csapás ma,az egész vi-
lág rettentő járványa, a háborúnak olyan kér-
l'elhettettlen következménye, amit puszta jó-
akarattal,- vagv akár cselekvő igyekezettel 
gyökeresen elhárítani nem lehet. De legalább 
mu fátkoznék az akarat, a cselekvő igyekezet! 
Valami eredményt talán mégis csak el tehet-
ne érni, ha mosit már — ankét nélkül — ten-
nének is valamit, akik tehetnének! 
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A légszesz és yillaniáram 
ujj eggségáraioalk megállapítása, 

— A l é g s z e s z g y á r a k ö z ö n s é g h e z . . — 

Miután a különböző politikai alakulatok 
lehetetlenné (tették a város és ennek tanácsa 
által elvben már elfogadott peren kiviili 
egyezséget, illetőleg a légszesz és villamos 
egységárakat, törvényhatósági úton elfogad-
tatni, amely egyezséget a város egyoldalnlag 
meghívott szakértője Debreczeni Jenő, a deb-
reczeni légszeszgyár és vilíamtelep igazgató-
jának véle'-n 'nye alapján szerkesztett meg, s 
amely véleményt .a légszeszgyár elfogadott 

é* ki is nyomatott, a légszeszgyár f. év áp-
rilis hó 23-án beadvánnyal fordult a város-
hoz, -hogv létesítsen egy ideiglenes megállapo-
dást, ho-iy a gyár a mai rendkívüli magas 
szénárak mellett, — amelyekét saját, bevéte-
leiből kell fizetnie — képes legyen üzemét to-
vábbra is fenntartani. 

A váró® tanácsa f. hó 22 éli tárgyalta 
ezen- ügyét, amely alkalommal hivatalosan 
kiküldötte Buócz Károly városi mérnököt, 

hogy a légszeszgyár által beter jesateltt számi-
tásokat, amelyekből az az u j egységárakat 
számította, — a gyár könyvei alapján ellen-
őrizze. Buócz Károly mérnök f. hó 13-án a 
gyárnak a vá roshoz beadott számaitásait té-
telről-tételre ellenőrkte és eme eljárásáról 
jegyzőkönyvet is vett fel- amelyet az iratok-
hoz csatolt. 

Május 15-én, 16 án és 17-én ezen ügy a 
városi tanácsülésen szóba is jött, azonban 
részben a polgármester, résizben pedig Buócz 
Károly naérnök elfoglaltsága miatt ezen 
ügyet érdemlegesen tárgyalni nern lehetett. 

Május 18-án külön tanácsülést tartottak 
ezen ügybein, amelyen megjelentek dr. Somo-
gyi Szilveszter polgármester elnöklete alatt: 
Bokor Pál helyettespolgármester, dr. Qaál 
Endre, dr. Polgár Péter, Rack Lipót, dr. Sze-
lcerkc Lajos tanácsnokok, Taschler Endre fő-
jegyző, dr. Thuróczy Mihály főügyész, Ber-
zenczey Domonkos városi főmérnök, Buócz 
Károly városi mérnök a város részéről, 
Kne ff el Sándor és Kerner Antal mérnökök, 
valamint dr. Pislor lEgon jogtanácsos a gáz-
gyár részéről. 

Ezen a tanácsülésen dr. Thuróczy Mi-
hály főügyész álltalánosságban ismertette a 
gázgyárnak -beadványát és .felhívta Buócz 
Károly városi mérnököt, adja elő a gyárban 
megtartott vizsgálatnak eredményét. Buócz 
Károly megemlítette, hogy ő a gyár számí-
tásait. tételről-tételre megvizsgálta és a kö-
zölt adatok valódiságáról meg is győződött. 
Ezután a. bemutatott mérleg egyes tételeit 
részletesen letárgyalták Buócz Károly városi 
mérnök és a gázgyári mérnöknek felvilágo-
sításai alapján, amelynek eredménye a kö-
vetkező határozathozatal volt: 

A korábbi egyezség-tervezet szerint csak 
kit fogyasztási osztály lesz és pedig a városi 
pénztárból fizetendő fogyasztások, amelyek-
nél a légszeszgyár a régi szerződéses egység-
árakat fogja csak számítani és a többj, fo-
gyasztóknak fogyasztása, tehát állami épüle-
tek, kórházak, templom,'színház és magánfo. 
gyasKtó'k. Ezeknél re fogyasztott légszesz egy-
ségára köbméterenkint 280 fillér, bármely 
célra, a fogyasztott villamáram egység-
ára világítási célokra M fillér, motorikus cé-
lokra pedig 17.6 fillér hektöwaftóránkint. 

A légszeszfogyasztásnál a főző és vilá-
gító gáz közötti eddigi különbség megszűnik. 
Változatlanul marad fenn a városnak 5%_os 
részesedése a bruttóbevételből. 

Ezen megbeszélést követő vita folyamán 
felmerült az az eszme, hogy nem lehetne-e 
ezen egységárakat csökkenteni, ha a város 
az 5 százalék részesedésről lemondana és sa-
ját fogyasztása után szintén részben fel-
emelt egységárakat fizetne. Az azonnal meg-
ejtett számitások beigazolták, hogy a város, 
nak ezen szerződéses bevételről való lemondá-
sa a magánfogyasztás egységárait alig né-
hány fillérrel csökkentené s igy gyakorlati-
lag a fogyasztókra előnnyel alig járna. 

A polgármester erre ezen fenti vita alap-
ján a fentemiitett egységárak elfogadását sza 
vazás alá bocsátotta és a tanács szótöbbséggel 
hatáfmatUag mondotta ki a fenti egység. 
áraknak megengedését, ama kikötéssel, hogy 
ha a szénárak csökkennének, ügy minden 50 
fillérnyit métermázsánkiiniti árcsökkenésnek 
megfelelően a légszesz egységára köbméte-
renkint 4 fillérrel, a villamos világítás egy-
ségára pedig fél fillérrel csökkenjen. H-a pe-
dig a szénárak emelkednek, akkor ezen emel-
kedés arányában hasonló eST*' gártöbblet lép 
életbe. Ugyancsal,• szótöbbséggel fogadta d 
a tanács ama határozatot is, hogy a májusi 
számlák az uj egységárak nak megfelelően fi 
zetendők. 

Mintán a tanácsnak eme határozatát hi-
vatalosan még nem szerkesztették m-g, azou-
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f Francia-magyar szótárak is kaphatók, 219 


