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Óriási vizdijemeléseket tervez a város.
Nem merik a javaslatot közgyűlés elé sem vinni.

_ Hétfőn hirdetik ki az ité( e t a Tsbódy-pörben. A Tabódy
L l t ezredes és Dettre Béla voit
'iázados bűnügyében a
katonai
jjvényszék az ítélettel elkészült és
Jjl értesülésünk szerint hétfőn, 24-én
gitdetik ki.
A közgyűlés elé. A holnapi
lO/fryülés elé terjesztendő ügyeket
-I lárpyalta a tanács. Az érdekei e k közül megemlítjük a jövő
Ivi költségvetést, amelynek legörven•<{tesebb pontja, ho$y a póladót 75
Zjzalékról 60 százalékra
szállítják
A
közgyü'és
elé
kerül
továbbá
t
U eg\etemi kölcsön, a dorozsmai
rillamos és a nyugdijasok drágasági
egéiyének ügye is.
— Egyetemi ügyek a ItözgyüH előtt. A holnapi közgyűlés tárgylorozalán három egyetemmel kapmár.
; 5olatos ügydarab is szerepel
Elsősorban *z ujszegedi füvészkert
étesitését fogja a közgyűlés megaavazni. Az egyetem használati joga
rendelkezésre bocsájlott területen
jtökös lesz, de a közönség is haszalhatja azt sétahelyül. Most — a tulajJonképpeni közgyűlésen —• fogja a talics plénum elé vinni a hat szegénylorsu egyetemi polgár ingyenes elláisát célzó előterjesztését is. Amajbizosyos díszközgyűlésen ugyan a poljírirester mint befejezett dolgot periraktáita, tulajdonképpen azonban
nak a holnapi közgyűlés fogja azt
jóváhagyni, A hat diák ellátása
egyébként kilencvenezer koronába
kerül és azt esetleg a nyolcadik
egyetemi millió terhére számolják el.
A harmadik ügy, melyet a közgyűlés elé visznek az lesz, hogy a
rektornak és a négy dékánnak a
MJrokat és a szükséges díszjelvényeket beszerzi.
— tiít vezérek fája. A Pusztaszeri
Árpád Egyesület bejelenti a tanácsnak,
hogy az Arpád-emlék körül ültetett hét
mérek fája közül négy elszáradt. Kéri az
egyesület a várost, hogy az elszáradt fák
helyett megfelelő díszfákat utaljon ki. Kéri
továbbá, hogy a rendes havi közgyűlések
megtartásához a város közgyűlési termét
üavonla egyszer engedje át a tanács az
igycsületnek.

— Vasát nap éj jeli csendélet
ammel tegnap közúlt cikkünkben
Mksit-kds botrányhősöktől ittunk. A
ntkely egyetemi és főiskolai hallratók egyesülelének szegedi csoportja
io;zánk fordult s annak a megállalitását és nyilvánosságra való hozaalát kérte, hogy az ő egyesületüklek egy tagja sem vett részt az éjjeli
Xrtrányban. Mi ennek a kérelemnek
észséggel eleget is teszünk, annál is
inkább, mert ebben a kívánságban
azt az intenciót látjuk, amelyet mi
s érzünk, tudniillik azt, hogy az
egyetemi ifjúság a saját reputációja
Éidekénen maga akadályozza meg az
ilyen kilengéseket. De ezzel a megillapitásunkkai kapcsolatban meg
kell emlékeznünk egy magát égyetemi orgánumképpen geráló lapítsunk támadásáról ellenünk, akik
ipper. az egyetem érdekében irtunk
i botrányról. Nem szeretünk szeméyeskedni.de itt kénytelenek vagyunk
megállapiiani, hogy a lapnak tényleg
Malma volt közvetlen információt szerezni, miután egy munkatársa, Lázár
egyetemi polgár ur jelenvolt a botfánynál. de hogy ő nem a valóságnak
j&egfelelő információt adta lapjának,
J
jnak az oka az, hogy egyik aktiv
'esztvevője volt a skandalumnak és
'ly maga is hozzájáruit ahhoz, hogy
Egeden az egyetem felett érzett
jf'gelégedést és örömet megzavarja,
gébként nem az teszi a jó szoi»4íatot az ügynek, aki az ilyen
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A város tanácsa ma délelőtt tiz
órakor tartotta az októberi közgyűlést
előkészítő tanácsülését, amelyen a
legfontosibb tárgyak egyike a városi
vizdijszabályzat megváltoztatása volt.
A p énzügyi bizottság
nemrégen
szükségesnek látta már ezzel a kérdéssel foglalkozni, miután a város
vízellátásának üzemi költségei négy
és félmillió koronára
rúgnak és
ennek az óriási kiadásnak fedezetéről
gondoskodni kell. A pénzügyi bizottság elvileg abban állapodott meg,
hogy a vízdíjakat ötven százalékkal
emeljék, bár száz százalékos emelés
kellene ahhoz, hogy a kiadások
kiegyenlítessenek. A város tanácsa
részéről dr. Eördögh Virgil tb. tanácsnok dolgozta ki a vizdijszabályzat megváltoztatásának
tervezetet,
amely szerint a régóta em'egetett
haszonbér szerinti progresszív aiapon
hajtanák végre a vízdíjak szaporítását.
A mai tanácsülésen dr. Eördögh
Virgil tb. tanácsnok beterjesztette
részletes javaslatát a
tanácsnak,
amely a progresszív megállapítások
kulcsát az alábbiakban állapítja meg:
Az I., II. és III. közigazgatási
kerületekben fizetett évi házbér után:
200 koronáig
200—400
.
400-1200
.
1200—2000
.
2000- 4000
,
4000- 6000
.
60C0 koronán felül

20 százalék
22
24
26
.
30
35
40

a fizetendő vizdij kulcsa.
A IV., V., VI. és VII. közigazgatási
kerületekben a vizdij a házbér tiz
százaléka lenne. A kevesebb vizet
fogyasztó üzie'ek husz százalék, más
üzletek tiz száalék vízdíjat fizetnek.
A kávéház ik, vendéglők, mulatók és
mir.den olyan üzlet, vagy vállalat,
amely nagyobb mennyiségű vizet
fogyaszt, a progresszív rendszerbe
sorolandók. A nugasnyomásu vizügyeket eltussolva szarvat növeszt
az izgága elemeknek, hanem az, aki
a figyelmet a botrányokra felhiván
intézkedést és prevenciót provokál.
A mi cikkünkkel hasonló tartalommal X. 13-án 6895. 0 . P. és később
13.376. 0 . P. sz alatt járőri jelentés
érkezett a szegedi rendőrkapitánysághoz, mely ma már az egyetem
rektori hivatala előtt fekszik.
— L e g s z e b b kötött kabátok Babós
Elek Utódainál, Tisza Lajos-körut 32. íoeob

— Lehet-e a Széchenyi Moziból
orfeum? Mint ismeretes, a játékengedélyétől megfosztott Star-filmgyár
a tulajdonában lévő Széchenyi Mozi
helyiségében orfeumot akar berendezni. Most, hogy a lakáshivatal a
mozihelyiséget véglegesen a Starfilmgyárnak ítélte oda, a vállalat
sürgősen végre akarja hajlani az
átalakítási tervet. Az államrendőrség
holnap vizsgálja meg az épületet
annak megállapítására, hogy lehet-e
ott orfeumot engedélyezni.

— Varga Mihály kötélgváros

5000 koronát adományozott a Kereskedelmi Atlétikai Klubnak. Az egyesület vezetősége ezúton is mond
köszönetet az újonnan megválasztott
diszelnökének.
— Kérelem t A Vakokat Gyámolitó Oraz.
Egyesület Bellon Károlyt, aki személyazonosságát vasúti fényképes igazolványával
tudja igazolni, felhatalmazta, hogy Szeged
városában lévő gyüjtőpereelyeit folyó évi
október hó 17—24. napján 174. számú
perselybontó- könyvbe felveendő szabályszerű jegyzőkönyv felrétele mellett felbonthassa. Felkéri Szeged város társadalmát pártfogolja az áldásos egyesületet.
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vezetékkel el nem látott lakások
után tiz százalék, a magasnyomású
vízvezeték mentén fekvő telkek évi
vizdija 200 korona. A vízórák szerini
fogyasztott viz köbmétere az eddigi
2 50 korona helyett 4 korona lesz.
Az előadó kérte a tanácsot, hogy
a tervezetét vigye a közgyűlés elé
elfogadás végett, továbbá kéri kimondani, hogy az uj vizdijszabályzat
1922. évi január 1-én lépjen életbe.
A javaslathoz Balogh Károly tanácsnok szóit hosszasabban. Szerinte
ezt a kérdést igen nagy körültekintéssel kell kezelni és nem lehet
csak mint egyszerű tanácsi javaslatot
a közgyűlés elé vinni, hanem egy
ad hoc bizottsággal előbb alapos
tárgyalás alá kell venni.
Dr. Gaál Endre tanácsnok szerint is igen kényes az ügy, dr.
Turóczy Mihály főügyész is ijesztő
számokat hangoztat, amelyeket a
vizdijszabályzat módosítása igy a lakosságra, de főleg a kávéházakra és
hasonló üzemekre ióna.
A tanács, miután a javaslat ilyen
formájában óriási konsternációt kelthetne a holnapi közgyűlésen, elhatározta, hogy a vizdijszabályzat ügyét
egy ad hoc bizottságnak adja ki
letárgyalás végeit. Ebben az esetben
— a tanács szerint — a közgyűlés
is nyugod abb kedéllyel fogadja majd
a javaslatot, miután az szakférfiak hozzájárulásával készült.
A mi részünkről nagyon sok hozzászólásunk lenne a tanácsi előterjesztéshez. Most csak annyit jegyzünk meg. hogy a vizet annyira
megdrágítani, mint azt a város
akarja, lehetetlen, mert ez minden
tekintetben áremelkedést okozna, de
különösen a nagyobb bérösszeget
fizető üzletekre hatna megnyomoritólag. Mi is azt hisszük, hogy a
leghelyesebb ezt az ügyet szakbizottság elé vinni, de olyan bizottság elé, amelyben a közönség képviselői is helyet foglalnak.
— Ujabb munkásházak a tápéi
kapunál. Rózsa József ácsmunkás
és negyvenhat társa beadvánnyal fordult a tanácshoz, amelyben a tápéi
kapunál munkásházak építésére fejenkint 250 négyszögöl* terület bérbeadását kérik. A bérösszeget öt évenkint a forgalmi érték négy százalékában állapítaná meg a város. A munkások kötelezik magukat, hogy házaikat egy éven belül felépitik és ennek
biztositásakép egyenkint ötszáz koronát hajlandók letenni. A tanács hajlandó bérbeadni a kért területeket,
de nem engedheti meg, mint már
megtörtént, hogy a házakat rendszertelenül, össze-vissza építsék. Ezért
felszólítja a munkásokat, hogy építkezésük tervezetét a középitészeti
tanácshoz felülbirálat végett terjeszszék be.

— Nem kapjuk meg a csecsemőgondozót, mert nincs helyiség.
Legutóbb részletesen foglalkoztunk
a Stefánia-Szövetségnek a városhoz
intézett azzal az átiratával, hogy
hajlandók az 50 létesítendő csecsemőgondozó közül egyet Szegeden is
elhelyezni. \ város egy megfelelő
helyén ez októl négyszobás helyiséget kérnek. A város a Kálváriautca 15. szám alatti lakást tartja a
legmegfelelőbbnek. A lakáshivatal
azonban már kijelentette, hogy a
szóbanforgó helyiségekben laknak és
nem áll módjában azt elrekvirálni.
A tanács hangulata is olyan, hogy
a fontos szociális célokat szolgáló
intézményt Szegeden nem helyezhetik e!.
x Meghívó. A Duna-Tiszaközi
kereskedelmi r.-t. részvényesei a részvénytársaságnak Szegeden, Vörösmarty-utca 5. szám alatti hivatalos
helyiségében 1921. évi október hó
26-án délelőtt 11 órakor megtartandó
rendkívüli közgyűlésre meghivatnak.
Tárgy: Fick létesítése Budapesten.
A közgyűlésre a részvények a hivatalos helyiségében levő pénztárnál
az alapszabályok 16. paragrafusa
alapján helyezhetők letétbe. Az igazgatóság.
1100
— Az árvizsgáló-blzottság ülcac.Tegnap délulán szokásukhoz hiven összeültek
az árvizsgálók. Ülésükön most mellőzték
az ármegállapítást (ugy látszik nem akartak felesleges munkát végezni) és mindössze csak annyit állapítottak meg — a
detektívek jelentései alapján —, hogy a
drágaság a bizottság áldásdug működése
ellenére is minden vonalon növekszik. Az
OKÁB fe'hatalmazása alapján azt is megállapították, hogy joguk van a kávéházi árak szabályozásához. A bizottság
élni kiván e jogával és most már minden
remény meg van arra, hogy a kávéházi
árak is emelkedni fognak.

— G y l m e s l vadvirág. Még két
napig mutatja be a Belvárosi Mozi
Géczy István pályadíjnyertes népszínművét.. a „Gyimesi vadvirág"-ot,
a magyar népszinmüirodalom ékességét eredeti zenekisérettel, Dankó
Pista dalainak be'éijeivel. Az énekbetéteket Blaskó Lajos baritonista
énekli, mig a darab főszerepeiben
budapesti és szegedi jól ösmert művészeket látunk, igy K. Gömöri Vilma,
Kovács Lili, Mihályi Vilcsi, Kürthy
Teréz, Mihó László, Medgyass&y
Jenő, Thury Elemér, Ujviry Lajos
mutálják be művészetük legjavát. A
darabot Zigoto a kőbányában cimü
kitűnő vígjáték előzi meg.
— Képkiállítás és képeladás. A háborús időkben sokáig közöttünk volt grafikus művész, O. Petrovits Emil eljött
ismét hozzánk rövid időre, kedves kis
feleségével és magával hozott egy kisebb
képkoilekciót, melynek anyagát művész
ösmerőseitó! éa barátaitól vette át eladás
végett. A képek alkotóinak névsora (Bosznay, Erdőssy, Gaál, Kárpáthy, Molnár Z.,
Neogrády, Nádler, Förge, Pállya, Szepesy,
Tardos K., Udvary, Zombory, stb.) minden
külön méltatás nélkül is garantálja a képek elsőrendüségét. A kiállítás helyisége
a Kass-szálló halljában van. A képek megtekinthetők délelőtt 9 - t 2 - i g és délutáa
2—5 ig, 10 korona beléptidij mellett. A
képek árai igen jutányosán vannak megállapítva. A kiállítás folyó hó 18-átót

*3-ig tart
— Az uj Szent János-kórbás
Írógépe. A Szeged tegnapi számá— legszebb, legjobb és legele- ban részletes tudósítást adtunk Bregftnsabb a Korondt-clpő Kapható zina Rudollf nemzetközi kórháztolvaj
elfogatásáról. Megírtuk azt is, hogy
Hbonyt Mihálynál, Kölcsey-u. I. Brezina Budapesten az uj Szent
(Roual-épület.) Teleton 11-65. »« János-kórházból egy érték-s írógépet lopott el. A Szeged cikke nyo— Buchwald bácsi kárelma. Ismeremán ma reggel jelentkezett a rendtes, hogy mikor a tanács a bérszékek diőrségen az egyik szegedi itógépjának felemelését megengedte, kikötötte
azt, hogy Buchwald bácsi évenként húszkereskedő és jelentette, hogy Breziezer korona beruházást tartozik eszközölni.
nától ő vett meg egy írógépet,
A beruházások azonban, mint azt az erről be?mely
valószínűleg a kérdéses írónyújtott számlák igazolják, huszonhatezer
gép lesz. A rendőrség azonnal inkoronát tesznek ki. Miután a bérletet a
tanács jövőre a rokkantaknak ad la és igy
tézkedett, hogy az Írógépet a keresez a többlet Buchwald bácsinak vissza
kedő beszolgáltassa. Ez már meg is
nem térülhet, kéri a tanácsot, hogy a hattörtént, ugy, hogy ma Brezinával az
ezer korona tulkiadását terítsék meg neki.
írógépet is felszállítják Budapestre.
A tanács eleget tett a kérelemnek.

— Most Is Husltnder vásárol legmagai&Ltb
árért aranyat, ezüstöt és pénzeket. Kigyó-u. 6.

