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korona hozzájárulást kér a miniszter. Jelen-
tette továbbá Balogh Károly, Ihogy a minisz-
ter — amint leiratában irja — elvárja a vá-
rostól ezeknek a kivánságoknak a teljesíté-
sét. Mielőtt az előadó javaslatot tenne, közli 
a bizottsággal hogy érdeklődött aziránt, mi-
lyen értéket képvisel a földmivélésügyi mi-
nisztérium beruházása a városnak ilyen hor-
ribilis ellenszolgáltatásával szemben. A mos-
tani beépítés értéke négyszázezer korona, az 
intézet fejlesztésével járó későbbi beruházá-
soké pedig még háromszázezer korona, ü s z -
szes-en tehát hétszázezer korona értéket kép-
visel a kenderakadémia még -akkor is, hogy 
a továbbfeji,eszt-ése befejezést nyert. Ezért 
40 hold beltelket ingyen átengedni — olyan 
kívánság, aminek a. teljesítésébe nem mehet 
bele a város. Javasolta tehát Balog-h Károly, 
isiaeiaigaaüaaaxsisseatbseaaascgaba aaaaaabobbbbbibaaaa 

Szeged pénzügyei. 
— Hét millió fokozatos beruházásokra. — 
Tízezer korona póthitéi, kétszázhetven zer 
korona kölcsön a Csongrádi Takarékpénz-
tártól. — Kimerültek a tőkék. — A villa-

mos vasút. — 

(Saját tudósítónktól.) Csütörtökön dél-
után négy órakor Bokor Pál helyettes pol-
gármester elnöklésével a pénzü-gyi bizott-
ság ülést tartott, amelyen a város legaktuá-
lisabb pénzügyeivel foglalkozott. Az ülésen 
Balogh Károly pénzügyi tanácsos előadó, 
Koczor János adóügyi tanácsos, Pálfy József 
árvaszéki elnök, Turóczy Mihály dr. tiszti 
főügyész, Skultéty Sándor főkönyvvivő, Vá-
rad/ Jenő alszámvevő, továbbá Becsey Ká-
roly dr., Bokor Adolf, Grasselly László, Hol-
tzer Aladár, Kiss Arnold, Lövész Antal, Öb-
löt h Lipót, Weiner Miksa és Wimmer Eülöp 
bizottsági tagok vettek részt. A jegyzőköny-
vet Gera József dr. osztályjegyző vezette. 

Az ülés megnyitása után Balogh Károly 
pénzügyi tanácsos szóvá teszi, hogy az utób-
bi időkben -a város anyagi helyzetéről olyan 
hirek ikerültek a nyilvánosság elé, amelyek 
alkalmasaik arra, hogy a vár-os fizetőképes-
ségét kedvezőtlen szin-ben tüntessék föl. Kö-
telességének tart ja ezekkel szemben kijelen-
teni a pénzügyi bizottság előtt, hogy a város 
anyagilag kitűnően áll, vagyona szaporodott 
és fizetőképességének minden időben eleget 
tud tenni. A bizottság tudomásul vette a 
pénzügyi tanácsos kijelentését. 

Ezután a bátram milliós kölcsön ügyéről 
tett jelentést a pónizügyi tanácsos. A város-
nak a mai visz-any-olk -között olosón-alk í nio-nid-
ható Mtételekkel sikerült három millió ko-
rona kölcsönre szert tenni. -Ez az -Összeg 
azonlblan nieim telég azoknak a berüházásoik-
nalk a fedezésére, amelyeket legutóbb íkoin-
kretiaált a tanács -a -sürgősség sorrendjében. 
Körülbelül hét millió az -aiz összeg, amire ez-
idöszerá-nt szükség© volna a városnak. Téte-
lek szerint -a következő létesítményeik vár-
nak teltóso-rjhaln- ímegvailöslftáisra: iájlliat vásár-
tér 115000, han.véde-s-aipat'kárhiáiz 'kibővítésére 
50.000, ujiszege-díi baraiklk épi-tés-e 20.000, Iköz-
tisztasáigi trágyatetep -64.000, Buv-áirtó feltöl-
tésié 400.000, köztisztasági miunká-sháaak 
320.000, kövezés, városrendezés 700000, iM'-ső-
kjeregkcdelmi Iskolia ibeir-endezós© 60000, zene-
iskola póth-itele 300000, eremlőrla-k tanya épí-
tésié 280.000, tüzérlaktanya építése 2,200.000, 
vasutas palota pót-hitele 350.000, él-eimii lisiko-
lá-k építése 500.000, kiatonaíi ibla-rakk-ök létcsi-
tése 600.000, középülétek javítása 100000, <vé-
roisi építkezéseikhez s-züikséigcis telkeik, épülte-
tek kiis,alj,átiitása 189000 k-o-rona. 

hogy az ujabban- kért területet csak abban 
az esetben engedje át a város, ha a minisz-

1 ter a terület értékét megfizeti. Arról esetleg 
l-ehet sz-ó, hogy 15 holdat mérsékelt áron en-
gedjen át a város, de ingyen- semmi esetre 
sem. 

Wimmer Eülöp elfogadja a pénzügyi ta-
nácsos javaslatát, mindamellett valami kis 
kedvezményt nem kifogásolna az eddigi ál-
dozatok után sem. Azt ajánlja, hogy a ken-
deráztató céljaira kér.t néhány hold területet 
örökáron, a többit pedig -évi bérért engedje 
át a város. Miután a pénzügyi tanácsos ki-
jelentette, hogy ez elől ő sem zárkózik el, a 
bizottság ilyen értelemben határozott. Most 
csak az a kérdés, mit szól -majd hozzá a mi-
niszter, aki negyven hold földért egy krajcárt 
sem akar fizetni a városnak. 

A-z ielőaidó tudomásulvétel végett beje-
ileniti a bizottságn-ak, hogy a báir-cim -ni-lílaó 
kölcsiöniből elsősorban -a tüzér laktanyát fog-
ják fölépíteni, -a maradványt pedl'ig a vas-
utas palota pótibitellének törlesztésére fandíit-
jáik. A többi ifiel-sorolt középi tikezés-ílk-et fcik-o 
zatoisan fogja megvalósítani .a város, A bi-
zottság ezt tudoimáisru! vette, 

-Hosszabb vita támadt ezután a dijinokok 
drága-sági pótlékáról. Balogh iKá-ro-ly azit az 
eliőterjiesiztsét tette, hagy -aizak -a dnj-n-okok 
ka-pjain-ak osialk drága-sági pótlékot, akik 1912-
től visszamenőleg egy év óta. -á1 lainak a vá-
-ros sízoligál-atábain, Wimmer Fülöp -ezzel iszenn-
ben ,a,zt indáitvá-ny-ozza, hogy minden dijlndk, 
akii mától visszamenőleg egy év óta áll a vá-
ros szolgálatában, \kapnolnj idirágasági pótlé-
kot, Bokor lAd-oOlf -Szegedhez csöppet sem .mél-
tó állapotnak t a r t j a a-zt, bogy Ideiglenes 
elijn-ckcikkal élbibéirórt -d-olgoztass-oin a város. 
Az ,ideiglenes dijnolki áHá-sők-at egyáltalában 
még kellene szüntetni. Javasolja, biivja föl 
,a pénzügyi bizottság -a tanács -ügyeimét ar-
ra , bogy a dijnolki .álilás-cíkat is pen-d-szeires ál-
lásiakká szervezzék át. Beosey Károly dir. nem 
helyesli ezt, mert -a dlijmok-ok néhány óvd szol 
gálát u tán úgyis rendszeresített állás-okba. 
jutnak. A bizottság ezmtán elfogadta a pénz-
ügyi tanácsosnak azt az előterjesztését, bogy 
-cs-aik azeik a dlijnokok ka-pj-anak drágasági 
pótlékot, aJkiilk 1912. janluár elsejétől visszame-
nőleg egy évi óta vannak a város szolgála-
tában. Egyben klim-ondotta .a bizottság, hogy 
a dí jnak dk jobb javadalmazása -és ren-ds-ztere-
sités© érdeik-ében átiratot intéz a tanácsihoz. 

Jelentette Balogh Károly, bogy a sze-
gényalap az i-dieli -renldklvüT! föl-sizaporodott 
segélyezések miatt kimerült és 6000 korona 
kölcsönre szorul. Javasol j a az előadó, b o gy 
ezt az ős-szeget az ármentesitési címletből ve-
gyek kölcsön. Bokor Ad-ollf szükségesnek tart-
ja, hogy a sogély-t-kérők -nérv-s-orát alaposain 
revüdiá-lják, mert lehet, hogy cilyan-ak is kap-
tak és kapnak segélyt, akiket m-eg sem illet, 
A bizottság elfogadta ia pénzügyi tanácsos 
előterjesztését. 

Juranovics Ferenc száimlá-t nyúj to t t be 
a városhoz, amelyben kat-oniai ©lis-záliásioiliásidk 
oim-én bárom évre vissza-m-enőleg ötezer és 
.néhány száz k-oranát követéi a várostól. En-
-nék kapcsán hejielienti az előadó, bogy Antó-
niái >pi]-szállásolások elmén tízezer korona pót-
hitelre -v-ain szükség, im-ert az -engedélyezett 
összeget az -elszállá-s-cllási költségeik már ed-
dig Is meghaladták és az év végéig még 
u jabb -költségek merülnek föl. A bizottság a 
pót-hitelhez hozzájárult, fölhívja azonban a 
•tanácsot, hogy -a katonatiszteiknek szál l ást-
ad ó szállló tulajdonosokat hozott határozata 
értelmében szám híjuk negyedévetiként való 

| benyúj tására kötelezze. 
A -városi főkönyvviivő bejelenti a pénz-

ügyi bizottságnak, hogy az a közgyűlési ha-
tározat, amely a város tőkéinek m-egn-evezett 
(bankóikba való elhelyezéséről gon-d-asikodiiik, 
©z év végén .lejár. Sajnos, — monidotta Ba-
logh Károly — h-ogy az év végére ezek -az 
aílapok mind kimerülnek, ugy, bogy jövőre 
nem is lesz már elhelyezni valója a város-
nak. Ezt ,azzal a javaslattal jelenti be az 
előadó, h-ogy a tőkék bo-v-ábetyezése i ránt 
-most ne határozzanak, amennyiben pedig 
imlégis maradnának ö-slsze-gek az alapokból, 
©izéknek az elhelyezéséről a tanálcs a sa já t ha-
tásköréiben gcnidiosjkodjék. A bizottság igy 
határozott. 

A sok sajnálatos ügy után végre kedve-
zőt is jelenthetek — mamd-otta -a pén-zügyi ta-
nácsos-. A iköv-ezésá programból -kifolyólag a 
magán j á r diák IM-épitósére .a. jövőben kölesön-
re les-z szüksége a városinak. A ik-öny vvivőslég 
szieirimt 270.000 korona ©z ,az összeg, -inert 
120000 -korona kell a befejezetlen munkák tel-
jes elkészítésére ós 150.000 ,a jöivőb-en -esedé-
Ikiea m-nnikákra. A Szeged-Csongrádi Takarék-
pénztár ajánlatot tett a városin,aik, amely sze-
r in t bajl-an-dö a 270000 koronát öt évre, elő-
zetes f-eilm-onldlássial, 6 százalékos kamat mel-
lett, százas árfolyammal a város 'rendelke-
zésére bocsátani. U-gy véli az ©dőadó, olyan 
előnyös -ajá-nlat ez a váras közönségének, 
hagy a bankot dicséret ós eli.s-me.res illeti ér-
te. A Szeged-Csongrádi ajánlatát -a pénzügy i 
bizottság egyhangúlag elfogadta. 

Végül a villamos társaság éves jelentését 
mutatta be az élőadó a biz-ottsgán-ak. A jelen-
tés ,a legújabban kiépit-ett vonalakról, a tár-
saság hasznáról, -az uj beruházásokról és ar-
ról számol be, 'hogy a vonalak fokozatos ki-
építésével mennyivel -lesznek majd olcsób-
bak a díjtételek. A jelentéssel kapcsolatban 
szóvá tette .a pénzügyi tanácsos, hogy a vá-
ros meg-növekedett forgalmára való tekintet-
tel uj vonalak létesitésére kellene fölhívni a 
társaságot. Egv olyan forgalmas útvonal- pél-
dául, mint a Szentháromság-útca, az előadó 
szerint nem maradhat hosszabb ideig villa-
mos n-éllkül. Ugyancsak elérkezettnek látja az 
időt ahoz is, hogy a nagykörúti körforgalmi 
villamost is kiépítse a társaság. Mindezek 
alapján azt javasolja a pénzügyi bizottság-
nak. hogy hivja föl a tanács figyelmét, hogy 
a villamoshálózat kiterjesztésének ügyével 
foglalkozzék, tartsa permanenciában és szó-
lítsa föl a villamos társaságot az említett vo-
nalaik mielőbbi kiépítésére. Amennyiben a 
társaság elsőbbségi jogával élni nem akarna, 
abban az esetben a város engedély-okirat 
alapján a saját költségére és 'hasznára épitse 
ki a szükséges vonalakat, esetleg vállalko-
zóval építtesse ki. A bizottság hozzájárult 
Balogh Károly javaslatához. 

Végül a hus- és vásárpénztár ügyeiről re-
ferált az -előadó s -ezzel az ülés véget ért. 

KÍBHÜiBÍÍS**T 
Kirkkilissze a töröké. Konstantinápolyból 

jelentik: A török és bolgár delegátusok teg-
napi üléséről kiadott hivatalos közlés a kö-
vetkezőket mondja: 

— A határkérdést végleg rendeztük. A 
határ a Marica torkolatánál kezdődik és a 
Reznaj-a torkolatánál. Iniadától északra vég-
ződik. Dimoti-ka, Dr-inápoly és Kirkkilissze 
török, Mar-ko, Tiru-ovo, Musztafapasa, Orta-
kőj bolgár kézen maradnak. A nemzetiségek 
kérdésében elvi megegyezés jött létre. 

A delegáció legközelebbi ülés-e ma volt. 
A békedelegáció tegnapi döntő jelentőségű 
ülése rendkívül érdekesen alakult. A tanács-
kozás folyamán Taladt bég, az első török 

ntorVásárlóH 
Telefon 5 1 5 . 

Tisztelettel 
meggyőződhetnek arrói, hogy dúsan m * . . 
felszerelt raktárunkban kizárólag sa- £ § y C S U l l j Y [ í l 3 5 Z I 3 l O 5 0 A 
j t készítésű, elsőrendű bútorok, 
minden versenyt felülmúló árban, JjJUIO l | I í i r a 
— kedvező fizetési feltételek mellett m . » # > • « . * < . 

is - kerülnek eladásra. JZCgClI, T l JZa IZ^Ml 19. 
( K e r t í j z pftftel szemben.) 


