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Elnök: Lázár György dr. polgármester, 
jegyzők: Taschler Endre főjegyző és Rack 
Lipót jegyző'. Az ülés elején a polgármester 
bejelentette azokat a póttárgyakat, amelyek 
a holnapi közgyűlésen kerülnek sorra. Ezek: 
1. tanácsi előterjesztés az 1913. évi ujonco-
zási előmunkálatok foganatosítása tárgyá-
ban, 2. ugyanaz a nagy- és kisösszeszéki viz-
állásos terület eladása tárgyában, 3. ugyan-
az Domonkos István felebbezése tárgyában a 
tanács véghatározata leeln, 4. ugyanaz a hi-
vatalszolgák és tűzoltók legutóbbi fizetésé-
nek előre történt kiutalása tárgyában, 5. a 
polgármester előterjesztése következett a fel-
közi tagválasztások igazolása tárgyában, vé-
gül 6. az útalap 1913—1914. évi költségveté-
se tárgyában. Ezután Bokor Pál helyettes 
polgármester eltőarjesztése következett a fel-
sővárosi rendőr- és orvos'liaktanya ügyében. 

(Bokor Pál beszéde.) 
A hatóság — kezdte — régen foglalkozik 

ama terv megvalósitásával, hogy minden ke-
rületben rendőr- és orvoslaktanya létesites-
sék. A főkapitány abban az ügyben már több 
telektulajdonostól ajánlatot kért -és három 
olyan ajánlat érkezett be, amely megfelel a 
főkapitány ama feltételének, hogy a laktanya 
minden lébetőség szerint a Vásárhelyi-sugár-
uton épüljön fel. Az első ajánlat szerint a 
Vásárhtelyi-isiuígáriuti 12(5—26. számú telekért 
60.000 koronát kér Nagy Mihály tulajdonos, a 
másik ajánlatot Fehér Antal nyújtotta be, 
aki 24.000 koronát 'kér, a harmadik ajánlat-
tevő pedig Konkoly Júlia, aki 14.000 koroná-
ért hajlandó körülbelül 200 négyszögöl nagy-
ságú telkét átengedni a városnak. Bokor Pál 
javasolja, liogy miután a telek ugy fekvésé-
nél, mint olcsóságánál fogva alkalmasnak 
mondható, a közgyűlés fogadja el a tanács 
javaslatát, illetőleg névszermt szavazzon, el-
fogadja-ie vagy sem. Azonkívül utasítsa a 
tanácsot, hogy 3 hóna.p alatt az épület ter-
veit mutassa be a közgyülésnak. 

(Hozzászó lá sok.) 
Szmollény Nándor szólt hozzá elsőinek a 

tárgyhoz. Nemcsak, liogy elfogadja a tanács 
javaslatát, hanem örömmel üdvözli azt, mert 
u j utat jielöl meg a városfejlesztés politikájá-
ban. A tanácsnak ez a javaslata csak hozzá-
járul álhoz, hogy központok keletkezeznek 
lassanként. Ez fölötte fontos érdéke ugy az 
érdekelt városrészeiknek, mint magának az 
egész városnak. 

Kiss Gyula nem ifogadja el a tanács ja-
vaslatát, mert szerinte -a telekért sokat kér-
nek, Indítványozza, hogy az ajánlat fölött a 
közgyűlés térjen napirendre. 

Lázár György dr. elnök elrendeli a sza 
vázást, amelynek eredménye az lett, hogy a 
közgyűlés KisiS Gyula indítványát elvetette. 
Ezután az ajánlat fölött volt névszerinti sza-
vazás. A közgyűlés a tanács javaslatát fo-
gadta el, 

(Gaál Endre előterjesztései.) 
Gaál Endre dr. közművelődési tanács-

nok jelentette, hogy a Szegedi Vörös Kereszt 
Egyesület ezer korona segélyt lkért a tanács-
tól, amely a kérelmet megtagadta, mert nem 
vólt az összeg fedezésére alap. Ezért, az egye-
sület most a közgyűléshez fordul és attól ké-
ri a segély kiutalását. A tanács javaslatára a 
közgyűlés a segélyt megszavazta. 

Ezután az Ipar-utca 17. számú telek meg-
vásárlása tárgyában tetit előterjesztést Gaál 
Endre dr. A fogadalmi templom miatt — 
mondotta. — a környék területi képe egészen 
megváltozik. A törvényhatóság a környék 
szabályozását már megkezdette, két házat 
megvett s most ismét ajánlat érkezett be, >a 
mely szerint az Ipar-utca 17. számü házat a 
tulajdonosa négyszögölenként 220 koronáért 
hajlandó eladni a városnak, vagyis összesen 
18.920 koronáért. Előadó a tanács határozata 
értelmében javasolja az ajánlat, elfogadását. 

(Vita a kisajátításról.) 
Kiss Gyula felszólalásában azt a kérdést 

veti föl, nem volna-e jobb, ha a város inkább 
kisajátítaná, mint megvenné a kérdéses tel-
ket? 

Pillich Kálmán helyesli Kiss Gytula in-
dítványát, mert a minisztérium csakugyan 

megtagadta a fogadalmi templom körül lévő 
telkek kisajátításához a jogot. A kisajátítás 
foganatosítását a város szempontjából nem 
tar t ja .szükségesnek, az még — szerinte — 
egészen helytelen, hogy szerződés alapján vá-
sárolja meg a város ezeket a telkeket. Igy — 
véli — sokkail többe kerülnek azok, imig ha a 
város várakozó álláspontra helyezkedik, a te-
lektulajdonos kénytelen lesz 'engedni a vétel-
árból, annál inkább, mert azokra a kis tel-
kekre nem kaphatja meg a várostól a továb-
bi építkezésekre az engedélyt, 

Gaál Endre dr. előadó reflektálva Pillich 
Kálmán és Kiss Gyula felszólalásaira, azt 
mondja, hogy éppen azért nem folyamodik a 
város a kisajátításihoz, .meri évtizedek ta-
pasztalatai azt mutatják, hogy az eladásra 
szánt. tefUkek igy sokkal többe kerülnek. A 
kisajátítás eredménye lett az. hogy a telek-
tulajdonosok 500 koronát is kértek egy-egy 
telekért négyszögölenként, míg ma 220 kor-
náért is megváeárdlhRijálk. Kéri a. tanács ja-
vaslatának elfogadását. 

Az elnök név,szerinti szavazást rendelt 
el, amelynek az lett, az eredménye, hogy a 
közgyűlés a. tanács javaslatát tette magáévá. 

(Balogh Károly előterjesztése.) 
Balogh Károly pénzügyi tanácsos refe-

rálta ezután, hogy a Szegedi Gazdasági Egye-
- iilct a Mérey- ós Tábor-utcáik sarkán lévő 
408 négyszögöl váíroisíi Itellek kedívezjmlélnyes 
áron való átengedését kérte. A tanács még a 
mult közgyűlésen javaslatot tett ebben a.z 
ügyben, de csak .most kerül sor a. közgyűlés 
döntésére. Ismertette, hogy ,a mult közgyűlés 
.alkalmával Kószó István dr. bizottsági tag 
indítványt tett, amely szerint a telek osaik az-
zal a feltétellel engedhető át a kikötött ked-
vezményes áron a, gazdasági egyesület ré-
szére, ha az építendő palotában üzletbe!yisé-
gejk is nyílnak. 

(Egy kis vihar.) 
Lázár György dr.: Elrendelem a névsze-

rinti szavazást. Vitának .e (fölött a tárgy fö-
lött nincs helye már, mert a mult közgyűlé-
sen a vitát berekesztettem. 

Kiss Gyula: Én hozzá akarok szólni! 
Elnök: Nem lehet, 
Kiss: Nem a tárgyhoz, a szavazáíshoz! 

(Zaj, elnök a csengőt rázza.) 
Elnök: Akkor tessék. 
Kiss Gyula: Gsa.k azt akaróim iszóváten-

ui, hogy az idevágó szabályrendelet értelmé-
ben érdekeltek neim szavazhatnak. (Leül.) 

Pillich Kállmián: Én is hozzá kívánok 
szólni! (Zaj, ellentmondások, elnök a csengőt 
rázza.) 

Elnök: Csialk a szavazáshoz. 
Pillich Kálmán (folytonos zajban): Állí-

tólag érdekeltek niem szavazhatnak . . . a 
polgármester ur bele alkar szaladni olyan 
ügybe . . . (zaj, a. bizottsági tagok felállnak 
és kijönnek a padsorokból].) 

Hosszas csengetés után hirtelen csönd 
lesz. 

Pillich Kálmán: Szeged Városnak száz-
negyvenszer höM földje van . . .(zaj fölkiál-
tások: „Nana hallani egy szót sem!") Tessék 
meghallgatni . . . 

Elnök: Ne tessék eltérni .a tárgytól! 
Pillich: Nem térek el, csak azt akaram. . . 

(Szüntelen zaj.) 
Elnök: Pillich bizottsági tag úrtól meg-

vonom a szót! 
Pillich: (Tovább beszél, egyes szavakat 

hallani csak. ellniük folyton .a csengőt rázza és 
megismétli kijelentését, hogv Pillchtől meg-
vonta a szót. Pillieh erre 'létül.) 

Elnök: Következik a tanács előterjesz-
tése a kimerült póthitélek tárgyában. 

(Póthitel.) 
Balogh Károly referál. A felszaporodott 

szükségletek következtében összesen 58.618 
korona póthitelre van szüksége a városnak. 
Ezt az összegeket azokból a jövedelemtöbb-
letekből fedezik majd, amelyek a váimszedés-
nél, a vágóhidnál és egvéb előre nem látott 
bevételeknél mutatkoznak. 

Pillich Kálmán és Wimmer Fülöp szól-
tak hozzá a tárgyhoz. Wimmer Fülöp aggá-
lyosnak látja, hogy a póthitelnél egyes téte-
lek majdnem ötven, de száz százalékkal is 

emelkedtek. Ez a körülmény még azzal sem 
magyarázható, hogy például a Tisza vize 
most állandóan olyan magasságban van, 
hogy folytonosan miüködniök kell a kotró-
gépeknek vagy még azzal sem, hagy nagy a 
széndrágaság, azért emelkednék száz száza-
lékkal is a szivattyútelep kiadásait. Vizsgálat 
elrendelését kéri és indítványozza, hogy a 
tanács a vizsgálat eredményéről a márciusi 
közgyűlésnek tegyen jelentést. 

A közgyűlés a tanács javaslatát Wim-
mer Fülöp inditványával kiegészítve elfo-
gadta. 

(Hatósági cselédközvetitő.) 
Ezután Somogyi Szilveszter dr. főkapi-

tány terjesztette elő a tanács javaslatát a 
hatósági cselédközvetitő felállítása kérdésé-
bem. Ismertette az ügy minden fázisát. Hi-
vatkozott a Szegeden tapasztalható szünte-
len cselédmizériákra, amelyek annak az esz-
mének adtak impulzust, hogy több vidéki vá-
ros mintájára Szegeden is létesíteni kell egy 
hatósági cselédközvetitő intézetet. Tgy a cse-
lédimizériák mégis megcsappannak és a kÖZ-
erköHsiség szempontjából is előnyös egy 
ilyen intézet fölállítása. Az összes bizottsá-
gok fogilalknteak már a hatósági cselédköz-
vetitő eszméiével, végül a tanács is magáévá 
tette azt. Az évi költsége ennek az intéz-
ménynek 5100 korona és ámbár bizonyos, 
hogv az első esztendőben ráfizet a város, de 
később jövedelme lesz belőle s a fölösleget 
cseléd jóléti intézményekre kell fordítani. Ér-
velt aztán a főkapitány azzal is, hogy a mos-
tani cselédközvetitők sem a cseléd, sem a kö-
zönség szempontjából nem felélnek meg az 
általános érdekeknek, ki-kinek az a törek-
vése, hogy minél nagyobb jövedelme legyen 
— ezért nem is lehet megróni őket, — de 
aztán megtörténik, hogy a cselédközvetitők, 
csakhogy keressenek, más szolgálatba csá-
bitiák a cselédeket. Innen erednek aztán a 
folytonos panaszok, mert a cselédek folyton 
változtatják a helyeket és a gazda, sem a 
cseléd, nincs megelégedve. Szükséges, hogy 
a cselédközvetitést eeészen a hatóság vegye 
a kezébe. Ezért annál a tiz engedélynél töb-
bet, amennvi a magánközvetitők kezében 
van, nem fog kiadni a hatóság. 

Kormányos Benő dr. szólt hozzá az elő-
terjesztéshez. A javaslatnak elvan módosítá-
sát inHitvánvozta. hogv miután a cselédköz-
vefítés végül úgyis egészen a hatóság kezé-
be kerül, az engedélyek ne korlátoztassanak 
azok számára, akik csakis szállodai és ha-
sonló üzleti személyzet közvetítésével fog-
lalkoznak. 

A közgyűlés a tanács előterjesztését ez-
zel a módosítással elfogadta. 

Még néhány jelentéktelenebb tárgv le-
tárgyalása után elnök a közgyűlést bere-
kesztette és folvtatását holnap délután négy 
órára halasztotta. 
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— Marosvásárhely — Székely Aladár 

ellen. Székely Aladár, a volt igazságügyi mi-
niszter fia, tudvalevőleg kilépett a munka-
pártból. És most Marosvásárhely, mely man-
dátumot adott Székelynek, olyan döntést ho-
zott, amely mindenképen elitélő Székelyre. 
Igy — többek közt — minden érintkezést 
megszakítanak vele. Érdekes Marosvásár-
hely határozata azért is, mert teljes biza-
lommal viseltetik az országos munkapárt és 
Lukács kormánya iránt. A város a nevezetes 
közgyűlést ma délután tartotta s több föl-
szólaló között a megye főispánja is beszédet 
mondott, szinte egyértelmüleg szólaltak föl 
Székely Aladár eljárása ellen és határozatot 
hoztak, melyben egyhangúlag a legteljesebb 
bizalmat szavazták meg a kormánynak és az 
országos nemzeti munkapártnak és megütkö-
zéssel fogadták Székely Aladár kilépő nyi-
latkozatát, mellyel szembehelyezkednék és 
vele mindéin összeköttetést megszakítanak. 


