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is megakadályozná, a kifogástalan közjegyzők 

működését pedig megvédené a Kern-ügyek ál-

tal támadható gyanúktól. Kivánatos volna az 

is, hogy közjegyzőknek csctk olyanokat nevez-

zenek ki, akik anyagilag függetlenek és nin-

csenek adósságaik. Ha erre figyelemmel lettek 

volna Kern Lajosnál, a hivatalos lap árverési 

rovatából meggyőződhettek volna róla, hogy a 

közjegyző ur adósságban úszott. Eladósodott 

emberre pedig vagyont bizni nem szabad, nem 

lehet. 

Ismételjük: a nagyközönség megnyugtatására 

és teljes biztonságára a közjegyzői irodák há-

rom havonként való állami ellenőrzését kérjük, 

ami egyedüli módja hasonló károsodások meg-

gátlásának. Iái. 

A képviselőház ülése. 
— Agrárügyek. — 

(Saját tudósítónktól.) A Hieronymi Ká-
rolyért tartott gyászistentiszteleten a kép-
viselők teljes számban megjelentek s igy az 
ülés a szombati határozat folytán csak ne-
gyedtizenegykor kezdődött. A ma is föl-
szólalók jobbára általános érdekű és nagy 
részében értéktelen dolgokat mondtak el, a 
földmüvelésügyi vita keretében. 

Féltizenkettőkor nyitotta meg az ülést Kabós 
Ferenc és jelentette, hogy a király Lukács 
László pénzügyminisztert bizta meg a kereske-
delemügyi tárca ideiglenes vezetésével. Az el-
nök egyben fölhatalmazást kér, hogy Pozsony-
ban, Hieronymi kerületében, az uj választás ki-
írása iránt intézkedhessék. 

Khuen-Héderváry Károly gróf miniszterelnök 
beterjeszti az 1911. év első negyedében eszkö-
zölt tuikiadásokról szóló számszóki jelentést, 
melyet kiadnak a zárszámadási bizottságnak. 

Reöck Iván (Kossuth-párti): A bortermelési 
viszonyokról beszól. Fontosnak tartja, különö-
sen szociális szempontból, a borital adójának a 
mérséklését. Az állami borközraktárak fölállí-
tását örömmel látja. Szükséges a homoki borok 
protegálása is. Kevésnek tartja az állattenyész-
tésre fordítandó két milliót. 

Beszól a kivándorlásról. Kimutatja, hogy az 
ország egyes megyéiből milyen arányban tör-
ténik a kivándorlás A gyókényfonás, baromfi-
tenyésztés, tejtermelés, selyemhernyótenyésztés 
elősegítésével a kormánynak kellene intézkedni 
a kivándorlás csökkentése érdekében. 

A kormánynak mindent el kell követnie, hogy 
a szegény, sinylődő nép minél több munkát 
találjon. 

Az ármentesitéseknól radikális intézkedéseket 
tart szükségesnek. Az egyes ármentesitő társu-
latoknál sokszor tarthatatlan állapotok uralkod-
nak. A költségvetést nem fogadja el. 

Horváth Mihály a községi legelők helyzetét 
teszi szóvá s elismeréssel szól a miniszter szán-
dékáról, melylyel a legelöket följavitani készül. 
A homoki borról tévesen állították, hogy nem való 
a nemzetközi forgalomba. A kecskeméti bor bebi-
zonyította az ellenkezőt s ma már Amerikában is 
piacot talált. A bortermelés érdekében szintén 
óhajtja, hogy a tiz holdon aluli szőlőben is 
mentsék föl a boritaladó alól. Ez nem érintené 
a kincstár financiális érdekeit s Horvátország-
ban nem is fizetik ezt az adót a gazdák. Föl-
panaszolja az államvasutakon tapasztalható 
hibákat, melyek sokszor kellemetlenségeket 
okoznak a kecskeméti gyümölcstermelőknek. A 
költségvetést nem fogadja el 

Szünet után Bikád,, Antal 'a gazdasági szak-
oktatas hibáit s a felsőbb oktatás drágaságait 
fejtegette. A gazdasági egyesületek sem alkal-
masak mostani szervezetükben hivatásuk tel-
jesítésére. A vándortanítók gyakran politikai 
tekintetek szerint látogatják a községeket s a 
függetlenségi helyeket elkerülik. Sürgeti még a 
kataszter kötelező kiigazítását. A költségve-
tést nem fogadja el. 

Az elnök az ülést két órakor berekesztette. 

R o m á n o k a vá lasz tó i joyért . Nagybecskerek-

ről jelentik: Egres községben román népgyűlés 

volt az általános, titkos és egyenlő választói 

jog érdekében. Mintegy háromszázan jelentek 

meg a népgyűlésen, amelyen Goldis László, 

Szűcs János, Janka Kornél és Marsi dr. mond-

tak agitációs beszédeket. 

A tanyai vasút. 
— Befejezték az áprilisi közgyűlést. — 

(Saját tudósít ónktól.) Az áprilisi közgyű-
lést hétfőn, május nyolcadikán befejezték. 
Eddig több napi tárgyalás után a napirend 
tizenhét pontjával végeztek csak, hétfőn 
azonban a még hátralévő negyvennyolc kér-
déssel alig másfél óra alatt végeztek a vá-
rosatyák. Nem valami nagy érdeklődés nyil-
vánult meg a közgyűlés utolsó napján. Lázár 
György dr polgármester hat-hét bizottsági 
tag jelenlétében nyitotta meg a közgyűlést, 
ez a szám később fölszaporodott harminc-
negyvenre, a tanyai vasút kérdésének letár-
gyalása után azonban ismét leapadt. Amire 
berekesztették a közgyűlést, alig lézengett 
néhány ember a tágas terembe. 

Nagyobb vita csak a tanyai vasút ügyé-
nél volt. Több fölszólalás után elfogadták a 
tanácsnak azt a javaslatát, hogy a város 
nem veszi meg az Erdélyi és Deutsch cégtői 
az előmunkálati engedélyt és a terveket, 
hanem engedélyt is maga kér és a terveket 
is a város készítteti el. 

Egy jelentéktelen ügynél volt még kisebb 
vita, de a tárgysorozat többi pontját hozzá-
szólás nélkül elfogadta a közgyűlés. 

A közgyűlésen Lázár György dr elnökölt, 

a jegyzőkönyvet Taschler Endre főjegyző és 

Tóth Mihály dr, tiszteletbeli tanácsos vezették. 

(Vita a vasút körül.) 

Balogh Károly tanácsos elmondja, hogy az 

alsótanyai vasutat illetőleg a közgyűlés már 

régen utasitotta a tanácsot, hogy a tervezetet 

és költségvetést készíttesse el. Ismerteti a 

Szesztay-féle elaboratumot és elmondja, hogy 

az Erdélyi-Deutsch cég már kért a vasútra 

előmunkálati engedélyt és a terveket elké-

szítette. Bejelenti, hogy Wimmer Fülöp indít-

ványt nyújtott bo a tanyai vasút ügyébon és 

azt javasolta, hogy vegye meg a város az Er-

délyi-Deutsch cégtől az előmunkálati engedélyt 

ós terveket. A tanács megkezdte a tárgyaláso-

kat, amelyeknek során a cég harmincezer ko-

ronát kért a várostól olyan föltétellel azon-

ban, hogy elengedi a harmincezer koronát, ha 

őt bizzák meg a vasút építési munkájával. A 

pénzügyi bizottság fog'alkozott a kérdéssel 

és ugy határozott, hogy meg kell bí-

rálni a terveket és az előmunkálato-

kat és meg kell állapítani azok értékét. Szesztay 

László húszezer koronára értékeli az előmunká-

lati engedélyt és a terveket. A tanács újra fog-

lalkozott a kérdéssel ós ugy találta, hogy nincs 

szükség a torvek és az engedély megvételére, 

mert a város maga is kaphat előmunkálati en-

gedélyt, terveket pedig úgyis ujakat kell készí-

teni. A tanács tehát nem javasolja az indítvány 

elfogadását, hanem azt indítványozza, hogy a 

város azonnal kérjen a minisztertől előmunká-

lati engedélyt ós készíttesse el a terveket 

Szentay Lászlóval. Ha ez megtörtént, a tanács 

javaslatot tehet arra nézve is, hogy miként 

építhető ki a vasút. 

Ezután felolvassa a tanácsos a Délmagyaror-

szágban már ismertetett tanácsi javaslatot és 

javasolta azt is, hogy egy bizottságot küldjön 

ki a közgyűlés a vasút irányának megjelölése 

ügyében. Ebbe a bizottságba Lázár György dr 

polgármestert, Balogh Károly tanácsost, Rósa 

Izsó dr-t, Koszó István dr-t és Végmann Ferenc 

dr-t kéri kiküldeni. 

Wimmer Fülöp azt látja a tanács javaslatá-

ból, hogy elérte célját, mert a tanács dolgozik 

a kérdés megoldásán. A vasutat nem a város-

nak, hanem egy vállalkozónak kellene építeni, 

kérdi, hogy a tervbe vett huszonötezer korona 

elég-e a tervek elkészítésére. Szeretné, ha a 

tauács a határidőről garantálna, ő azért akarja 

megvásároltatni az engedélyt és terveket, mert 

ha azok megvannak, akkor gyorsabban megy 

a munka. Ha a tanács biztosítja a közgyűlést, 

hogy e nélkül is gyorsan nyer befejezést a 

kérdés, akkor elfogadja a tanács javaslatát. 

Mindenesetre helyesnek találja, ha mielőtt a 

város végez a kérdéssel, az Erdélyi Deutsch-

féle ajánlatot megfontolja. 

Rosenfeld Nándor azt hangoztatja, hogy nem 

az a fontos, hogy 1912-ben füstöljön a gözös, 

hanem Sz, hogy végre mog legyen a tanyai 

vasút. Nem lehet a tanácsnak határidőt szabni. 

Az irány kérdésében beszél. Dorozsmát bele 

kell vonni a forgalomba, mert ez Szegedre 

nézve fontos és nem is hátrányos a városra. 

Az előmunkálati engedélyt is kellene már 

kérni. A tanács javaslatát különben elfogadja. 

Kormányos Benő dr elfogadja Rosenfeld Nán-

dor javaslatát, azonban, mivel tudja, hogy Do-

rozsma egy fillérrel sem járul a költségekhez 

azt indítványozza, hogy a dorozsma-szegedi vo-

nalra magas tarifát állapítsanak meg. 

Bach Jenő és Papp István fölszólalásai után 

a közgyűlés elfogadta a tanács javaslatát. 

(Az országos méhészeti kiállítás.) 

Gaál Endre dr: A szegedi méhészegyesület 
ezer korona segélyt kér a várostól egy orszá-
gos méhószkiállitásra. A tanács száz korona 
segély megszavazását javasolja. 

Becsey Károly dr keveseli a tanács által ja-
vasolt összeget és arra kéri a közgyűlést, hogy 
legalább ötszáz koronát adjanak az egye-
sületnek. 

Wimmer Fülöp kevésnek tartja a száz ko-
rona segélyt, azonban más szempontok indo-
kolttá teszik a tanács javaslatát. 1914-ben or-
szágos kiállitás lesz, tartsák meg tehát akkor 
a méhészeti kiállítást is. Azt indítványozza, 
hogy kérjék föl az egyesületet, tartsa 1914-ben 
a kiállítását és akkor a város kellőképen tá-
mogatni fogja az is. 

Kormányos Benő és Ssijjártó Albert Becsey 
Károly indítványát fogadja el. 

Gaál Endre dr a tanács nevében hozzájárul 
Wimmer Fülöp indítványához. Ha az egyesület 
igazolja, hogy nem halaszthatja el a kiállítást, 
akkor a törvényhatóság megfelelő támogatást 
nyújthat. 

Becsey Károly dr kéri indítványa elfogadását. 
Wimmer Fülöp: Ha Szeged ad valamit, nem 

adhat száz koronát. Ha a kiállítást nem ha-
laszthatja el, akkor majd adunk valamit. Kéri 
indítványának elfogadását. 

A közgyűlés Wimmer Fülöpnek — a tanács 
által is elfogadott — indítványát teszi magáévá. 

(Vége a közgyűlésnek.) 

Gaál Edre dr: A magyar kertgazdák ós mü-
kertószek egyesülete pünkösdkor virágkiállítást 
rendez. A tanács száz korona megszavazását 
javasolja. A közgyűlés igy határozott. 

Varró Ferenc és neje alapítványának alapító-
leveleit a közgyűlés elfogadta. 

Több ingatlan vétele és eladása ügyében, a 
közgyűlés legközelebb névszerinti szavazással 
dönt. 

Ezután a honvódhuszár laktanya folyosójá-
nak javítására háromszázhetvenhat, az alsó-
központi kapitányi hivatal helyiségének fűté-
sére tizenhét, az alsótanyai átereszek, csator-
nák és árkok javítására száznegyven, a király-
halmi kapitányságban egy áteresz-csőre negy-
venhat, a Maty-csatornán alkalmazott beton-
csőre nyolcezerhatszáz, a domaszéki vadvizek 
levezetésére száztíz, a retekfalusi iskolához 
vezető ut rendezésére hétszázkilencvenegy, a 
fehértói csatornán építendő betonátereszre 
hatszáznyolcvannégy, a Balástyai járásban al-
kalmazott mezőőr járandóságára nyolcvan, a 
Kopasz és Kovács könyvkötők számlájára 
negyven, a mérnöki hival részére beszerzett 
íróasztalra százöt, a választók összeírásánál 
fölmerült kiadásokra száz, a Széchenyi-téren 
fölállított In vert-lámpa szerelési költségére 
husz, a műegyetem ifjúsága zászlójának főlava-
tási ünnepélyére husz koronát szavazott meg 
a közgyűlés. .. . , 

A közgyűlés ezután áttért a n y u g d í j a s o k r a . 

Nyugdijajták Cserey Z s i g m o n d d r kerületi or-
vost, akit Szinéri G y ö r g y í r ó i néven ismer a 
közönség. N y u g d í j a z t á k továbbá Jakabffy 
Lenke k ö n y v v i v ő t és Barany József özvegye 
és g y e r m e k e i részére háromszáznegyvenhárom 
korona kégydijat állapítottak meg. 

Végül a törvényhatósági bizottság Hollós 
József dr kórházi orvosnak három havi, Szi-
gethy Vilmos levéltárosnak hatheti, Polczner 
Erős mérnöknek nyolcheti szabadságot enge-
délyezett. 

Elnök félhat óra felé berekesztette a köz-
gyűlést, 


