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KÖZIGAZGATAS 

A jövö feladatai. 
— Elmondta Lázár György dr. polgár-

mester. —• 
—{'Ami a jövö föladatait illeti, ezeket te-

kintettel a súlyos gazdasági helyzetre és a 
fennálló lesújtó pénzügyi viszonyokra, két-
részre kell osztanom. Szorosan a imái nappal 
beköszöntött munkaév föladatának csak azo-
kat tekintem, amelyre háztartási fedezetünk 
van. Ezeket meg kell oldanunk akkor is, 
hogyha a pénzügyi helyzet nem változik, 
mert ezek a lakosság u.iabb megterheltetése 
nélkül költségvetésünk keretében megoldha-
tók; ezeknek megoldása csak a szorgalom és 
munkásság kérdése. Ezek pedig: a csorvai-
ut építésének befejezése; a szatymaz—sán-
dorfalvi és felsőiközpont—dorozsmai-ut ki-
építése; a Kálvária-utca—temetői müut szi-
lárd burkolattal való ellátása; a zákány— 
központi-ut kiépítése; a központ—átokházi-
ut kiépítése; a ikirályhahni vadvizek levezeté-
sének a már megállapított tervek alapján va-
ló megoldása; a fogadalmi templom építésé-
nek megkezdése; a város belterületének a 
már megállapított program szerint való to-
vábbi szilárd burkolattal való ellátása; a kül-
területi postai kézbesítés ügyének rendezése; 
a kistelek—uj szegedi müut államosítása, il-
letőleg az állam által való átvételének admi-
nisztratív befejezése; a közvilágítás fejlesz-
tése s a Pille-körtöltési nagyiorgalmu útnak 
szilárd burkolattal való kiépitése. Ezen té-
ren egy ujabb városfejlesztési munkálatra 
fedezetünk van; ezek tehát végrehajtandók. 
i — Amennyiben a körülmények s a pénz-
ügyi viszonyok engedni fogják, ugyancsak 
a jövő év munkaprogramját fogják képezni 
a következőknek megalkotása, megkezdése, 
illetőleg kiszorgalmazása és pedig: az uj-
szegedi kenderakadémia kiépitése, azzal kap-
csolatban egy magvizsgáló és vegyvizsgáló 
állomásnak az egész alvidékre kihatólag va-
ló szervezése; a lovas tüzérség idetelepité-
sének kérdése; a pozsonyi jogakadémia Sze-
gedre helyezésének nagy fontosságú ügye; a 
kettőshatár-szatymaz—balástyai ut kiépité 
se; a nagy városi kórház építésének megkez-
dése; a külvárosi vízvezeték ügyének meg-
oldása; a város általános csatornázási tervei-
nek s a pénzügyi keresztülvitel módozatainak 
'letárgyalása; a nyugdijszabály oknak az or-
szágos nyugdíjtörvény szellemében való meg 
állapítása; a hivatalnoki fizetések rendezése 
'az uj törvények által megállapított elvek 
'alapján; az államvasutak; által tervezett 
'nagyszabású vasúti berendezések tárgyalá-
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'sa; a belterületi iskoláik és óvódák államo-
sításának ügye; a nnmkásházák kérdésé-
hek megoldása; a közvilágítás kiterjesztése 
a város egész területére; a téli kikötő kiépí-
tése; a tanyai vasat kiépítésének ügye; a 
'második állami gimnázium fölállításának 
szorgalmazása; a vásárcsarnok kiépitése; a 
fehértó hasznosítása azon értelemben, amint 
azt a földniivélósiigyi miniszter itr legutóbbi 
budge (beszédében kijelentette; egy állami 
kultúrmérnöki hivatal Szegedre helyezésé-
nek kérdése, a temesvári, nagyváradi és bu-
dapesti postaigazgatóságok kerületéből ki-
szakitandólag egy önálló postaigazgatóság 
Szegedre helyezéséneik szorgalmazása mind 
oly munkáik, melyéknek befejezése, fejleszté-
se, illetve kiszorgalmazása a most kezdődő 
év munkáját képezi. 

levéltárból nyomtalanul elvesztek. Eltűnt az 
egész percsomag. 

Hogyan, mily imádon, még nincs kide-
rítve. A budapesti kereskedelmi és váltótör-
vényszéken, ahol iaz ügy aktái feküdtek, most 
szorgos vizsgálat indult meg annak kideríté-
sére, hova tűntek az akták? Eddig azonban 
még semmi nyomuk. 

SPORT. 

TORVENYKEZÉS. 

Kié a félmillió? 
(Saját tudósítónktól.) Régen, talán két 

év előtt irták meg a lapok a Végh Ignác szo-
morú történetét. Ez a zaklatott életű ember, 
aki a hetvenes politikai előkelőségeinek .elit-
jével állandó összeköttetésben volt, hat évi 
megfeszített munka, miniszteri, sőt királyi 
audienciák után megalapította a Kisbirtoko-
sok Országos Földhitelintézetét, amelybe 
igazgatósági tagnak választották. Az alapí-
tás .körül kifejtett érdemeiért pedig ötvenezer 
pengőt, azaz százezer koronát szavaztak meg 
neki. Ezenkívül kamat és költségek fejében 
hetvenkétezer koronát utaltak ki számára. 
Csakhogy Végh ezt a tekintélyes summát a 
mai napig sem vehette föl. Hogy , miért nem, 
annak igen érdekes oka van. Amikor ugyanis 
a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete 
megalakult, a régi bank, a Kisbirtokosok 
Földhitelintézete csődbe került. A megindult 
vizsgálat folyamán . azután kiderült, hogy a 
bankot Végh könnyelmű gazdálkodása, a 
pénznek oktalan kikölcsönözése buktatta í 
meg. Véghet akkor letartóztatták, de buszon- j 
három hónapig tartó vizsgálati fogság után j 
fölmentették. Végh tehát az uj bank által, ré-
szére kiutalt százhetvenezer (koronát nem ve-
hette föl, mert a tönkrement bank hitelezői 
lefoglalták volna. A unagyar törvények sze-
rint minden követelés harminckét év alatt 
évül el. Végíh harminckét évig nélkülözött, 
sőt volt idő, annikor betevő falatja sem volt. 
1911. augusztus 28-án lejárt az elévülési idő 
s ezen a napon adta be Végh ügyvédje ut-
ján a pört a Kisbirtokosok Országos Földhi-
telintézete éllen. Ma Végh követelése — igy 
számítja az alperes-intézet ellenirata is — a 
harminkét évi kamatokkal együtt egy fél-

millió korona, miután a Kúria ismételt jogelvi 
enunciációi szerint a hároméves kamatéi évii-
léseknek csak hitelezési ügyleteknél van he-
lye. Megkezdődött tehát a nagy pör. A bizo-
nyítási eljárás és a tanúkihallgatások során 
a hetvenes évek politikai nagyságainak még 

leletben levő tagjai vonultak föl. hogy vallja-
nak, megilleti-e Végh Ignácot a nagy summa 

|pénz? 
A fölperesi válaszirat benyújtásának ha-

Itárideje 1912. augusztus 6. délelőtt tiz óra 
volt. A válaszirattal Véghék azonban csak 
délután két órára tudtak elkészülni. A per-
tárnok azonban ekkor már nem fogadhatta 
el, mert az alperesek a négy órai késést ki-
használták és mulasztási Ítéletet kértek, hogy 
fölperes ily módon elessék attól, hogy az al-
peres kifogásait megcáfolhassa. Végh erre 
ügyvédje utján mulasztásának igazolására 
igazolási kérelemmel élt és betegségét ható-
sági orvosi bizonyítvánnyal igazolta. Az al-
peresek ellenezték ugyan az igazolási kérel-
met, de a törvényszék elrendelte a mulasztási 
okokra vonatkozó bizonyítást. Erre a tárgya-
lásra a felperes tanúit is beidézték. Novem-
ber tizenhetedikére volt kitűzve az igazolási 
kérelem tárgyalása. A tanuk már mind együtt 
voltak, amikor Körtvélyessy György biró 
sajnálattal kijelentette, hogy a tanúkihallga-
tást nem foganatosíthatja, még pedig azért, 

Imert az összes, a perre vonakozó iratok a 

o A M. 0 . T. E. Sz. igazgató-bizott-
sága. Bolla Mihály'miniszteri tanácsos másod-
elnök elnö,klósével ülést tartott. Helfeld Hen-
rik a szövetségi szánkósport-,szakbizottság el-
nöke bemutatta a MOTESz u j szánkó verseny 
.szabályait, melyeket a MOTESz már elter-
j,esztett és a jövőben már csak olyan nyilvá-
nos versenyeket ismernek el, melyeket a 
MOTESz szabályai szerint rendeznek. Az uj 
szabályok a davosai versenygyakorlat alap-
ján, a bazai viszonyokhoz .alakalmazva ké-
szülteik és életbeléptetésükhöz a Tátra Klub 
és a Tátrafüredi Téli Sportklub is csatlako-
zott. Az 1912—13. évi kéziszán (ródli) bajnok-
ságot a Tátrafüredi Téli Sportklub rendezi 
január végén. Tátraifüreden; .a gépszán 
(böbsleiglh) bajnokság rendezésére a MOTESz 
a Tátra Klubnak adott engedelmet, amely az 
érdekes és előreláthat ólag nemzetközi jellegű 
versenyeket szintén januárban rendezi Tát-
ro-Lomuieon. A MOTESz igazgató-bizottsága 
a Magyar Si Klub-inak ás engedelmet adott 
az 1912—13. évi sibajnokság rendezésére, a 
mely febráiur 2-án lesz Tátra-Szépiákon fíuhr 
Mihály dr. sporttelepén. Az igazgató-bizott-
ság azután az 1912.—13. évi tornászbajnoksá-
gok föltételeit tárgyalta és az illetékes szak-
bizottságok által elkészített .kiírásokhoz hoz-
zájárult, az elvi jelentőségű változásokat pe-
dig jóváhagyta. Végül a Budapesti Torna 
Klub terjesztette be az aj. egységes magyar 
testnevelő rendszer életbeléptetésére irányuló 
tervezetét és javaslatait, a unit a MOTESz 
igazgató bizottság jövő ülésén t'og tárgyalni. 

KÖZGAZDASAG 

A tözsdereform 
és az nj gabona forgalma. 
(Saját tudósítónktól.) A budapesti gabo-

natőzsdén ma általában nagy érdeklődéssel 
várták az üzlet megnyitását, mert a tőzsde 
tanácsának régebben kiadott rendelete értel-
mében csak ina kezdhették ímeg az októberi 
határidő forgalmát. A kezdésnél tehát úgy-
szólván mindenki csak az első árfolyamok 
iránt érdeklődött, mert a vidékről általában 
nagyobb megbízás érkezett októberi búzánál 
teljesítendő üzletkötésre vonatkozóan. 

Általános meglepetésre (azonban a for-
galom, nem volt olyan élénk, mint amilyen-
ve számítottak; mert az októberi búzát olyan 
árnivóu kezdték meg, hogy a lielyi spekulán-
sak köréből többen tartózkodtak uj érdekelt-
ség vállalásától, az októberi búzát ugyanis 
ötven kilogralmonként 11.65—11.85 koronán 
kötötték, az októberi rozsot 9.50—9.55 koro-
nán, az októberi zabot pedig .mintegy 8.90— 
8.95 koronán kötötték. Az októberi határidő 
szilárdságát azzal magyarázták, (hogy a be-
vetett terület csökkenése komolyan nyugtala-
nítja a gazdákat és a vidéki gabonakereske-
delmet. E szilárdságból minden kétséget ki-
záróan meg lehetett győződni arról, amiről 
különben a tőzsdén már régebben tájékozva 
voltak, hogy a vidék az első napokban inkább 
vásároltatni fogja az októberi búzát, ép ezért 
kisebb javulás állott be. 

Egyébként az októberi batáridő forgal-
máról nem szólva, aibból az okiból is nagy ér-
deklődéssel várták a mai üzletet, inert a teg-
napi lapokban megjelent közlésből arról ér-
tesültek a tőzsde látogatói, hogy a tőzsde el-
nöke az ujóv alkalmából nála tisztelgő tőzs-
dét a.nácscsok előtt állítólag kijelentette vol-
na, hogy az annyi izgatottságot okozott é-


