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mai audiencián végleg befejeződtek azok a 
tárgyalások, melyek az ujondétszám emelé-
sével vannak szoros összefüggésben. Az utol-
só ellentétekét is eloszlatták, ugy, hogy a ja-
vaslatok legközelebb őfelsége elé kerülnek, 
előzetes szentesítés végett. 

Tisza István gróf a kihallgatás után az 
újságíróknak a következőket mondotta: 

— A mai audienciám az ujonclétszám-
emelésre vonatkozott s ebben a kérdésben 
megállapodás jött létre. A részletekről ma 
nem nyilatkozom, a holnapi napon azonban 
ezek is nyilvánosságra kerülnek. 

A miniszterelnök kihallgatása a delegá-
ciók ülésével van szoros kapcsolatban. Most 
is Bécsben ül össze a delegáció, de az ellen-
zéki táborban nem elégszenek meg a tüntető 
fölvonulással, illetve botránnyal, ami a mu'jt 
delegáció ülésén előfordult, Bécs meglepeté-
sére. Az a szándék, hogy az ellenzékiek részt-
vesznek a delegáció tanácskozásában. 

Péter király Bécsbe készülődik. Mint 
n Grázer Tagespost belgrádi levelezője diplo-
máciai körökből értesül, Péter király legkö-
zelebb látogatást tesz a bécsi udvarnál. Ez el-
határozás csak abban az esetben változik 
meg, ha az albán események ugy alakulná-
nak, hogy Szerbia 

ismét ellentétbe jönne a 
monarchiával. 

Nagybeteg Enver bég. Konstantiná-
polyból jelentik: Enver bég hirtelen súlyo-
san megbetegedett. Betegségének természe-
téről semmit sem leliet tudni, de állítólag 
a szultán sa já t kezelő orvosai egyikét azon-
nal Enver bég betegágyához küldötte. 

Igazgató VAS Sándor. 
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Csak számozott helyek. 

Jegyek bármikor 
válthatók a pénz-
tárná!, d. e. 10-töt 
1 - i g , d. is. 3 órától 

este 10-ig. 

Pénzügyi kulisszatitkok. 
— Eisikkasziott helypénzek. — A költség-

vetés tárgyalása. — 

(Saját tudósttónktól.) Hétfőn délután 
négy órákor a város pénzügyi bizottsága 
Bokor Pál helyettes-polgármester elnöklésé-
vel ülést tartott, amelyen folytatta a jövő évi, 
költségvetés részletes tárgyalását. Ezúttal a 
költségvetés kiadási tételei kerültek sorra. Az 
ülésen megjelentek a következők: Balogh 
Károly ipénztigyi tanácsos, mint előadó, So-
mogyi Szilveszter dr. főkapitány, Tóth Mi-
hály főmérnök, Skultéty Sándor főkönyvvivő, 
Váradi Jenő alszámvevő, Buócz Árpád gé-
pészmérnök, továbbá Back Bernát, Becsey 
Károly dr., Désy Béla, Kiss Arnold, Lövész 
Antal, Obláth Lipót, Wégmann Ferenc és 
Wimmer Fülöp bizottsági tagok. Az ülésről 
a jegyzőkönyvet Gera József dr. osztály-
jegyző vezette. 

Érdekes pénzügyi kulisszatitkok pattan-
tak ki a költségvetés folytatólagos tárgyalá-
sánál. Becsey Károly dr. bizottsági tag szó-
vá tette, hogy, a helypénzek beszedése körül 
visszaélések történtek, amennyiben öt hely-
pénzbeszedő kezén ezerkétszáz korona tiint 
el. Szigorú vizsgálat indult ebben az ügyben, 
amelynek az eredménye az lett, hogy a pol-
gármester mind az öt helypénzszedőt elcsap-
ta. Az is kiderült — maga a pénzügyi taná-
csos vallotta be — hogy a visszaélésekre a 
tanács laza ellenőrzése adott alkalmat. Az-
óta szigorú ellenőrző intézkedéseket léptetett 
életbe a tanács s azt a bizottság tudomásul 
vette. A sok vita miatt a kiadási tételeknek 
alig a felével tudott csak végezni a bizottság, 
igy az elnök az ülést holnap, kedden délután 
négy órára halasztotta. Az ülés lefolyásáról 
az alábbi részletes tudósításunk szól. 

Az ülés megnyitása után Váradi Jenő 
alszámvevő olvassa a kiadási tételeket. Ja-
vasolja, liogy a bizottság iktassa be a kiadá-
si tételek közé a közúti híd javítására ós a 
híd környékének rendezéséire szükséges költ-
ségeket, amelyek összesen mintegy hetven-
ezer koronát tesznek ki. 

Balogh Károly megemlíti ennek kap-
csán, liogy a tiszai rakodópartnak nemcsak 
ez a része van eliszapolva, hanem toválbb is, 
egészen a vashidig. 

Tóth Mihály főmérnök kijelenti, bogy a 
mérnökség gondoskodni fog az iszap elszállí-
tásáról. 

A városi valmMzak jókarbantartására a 
mérnökség a költségvetésiben megállapított 
2000 korona helyett 7000 koronát kér. A bi-
zottság hozzájárult a többletkiadáshoz. 

Becsey Károly dr. szóvá teszi a hely-
pénizlbeszedések körül történt manipulációi 
kat. Ugy értesült, bogy öt helypénzbeszedő 
kisebb összegeket sikkasztott a várostól. 
Kérdezi a tanálcsot, hogy ezeknek a vissza-
éléseknek nem lehetne-e elejét venni. 

Balogh Károly: Amig emiberek lesznek, 
huncutságok is lesznek. A helypénz-beszedés 
körül való visszaélések nem mai keletűek, 
csak későn jött rá a város. Tény, hogy öt 
helypénzlbeszedő vsszaéléseket követett el, 
a vizsgálatot a polgármester ur lefolytatta s 
miután a vádak bebizonyultak, mind az öt 
helypénzbeszedőt elcsapták, 

Désy Béla: Mekkora a sikkasztott ösz-
szeg? 

Balogh: Ezerkétszáz korona. 
Wimmer Fülöp azt indítványozza, hogy 

a heíypénzbeszedők időszerüleg oly módon 
ellenőriztessenek, hogy a város hatósága ne 
hónapok, de hetek, vagy napok múlva tud-
jon a visszaélések nyomára jörni. 

Balogh Károly kijelenti, bogy a tanács 
a tanultak alapján a legerólyesebb és legszi-
gorúbb ellenőrző intézkedéseket léptette élet-
be. Az ellenőrzés már is jobb ós gyakoribb és 
ki van zárva a lehetőségé annak, hogy a 
helypénzbeszedők ezentúl összejátszanak a 
város ellen. 

A pénzügyi bizottság tudomásul vette, 
hogy -a tanács szigorúbb intézkedéseket tett 
a hely pén ̂ beszedők el lenőrzésérc. 

A „kezelési költségek" cimü tételnél Ba-
logh Károly javasolja, hogy a bizottság a 

költségvetésnek ezzel a részével lényegileg is 
foglalkozzék, annál is inkább, mert a múlt 
éviben a kezelési költségeknél töblb mint 
50.000 korona, póthitel merült föl. Kéri a bi-
zottságot, liogy a mérnökség idevágó előter-
jesztését, amely különféle dologi ós személyi 
kiadásokra vonatkozik, fogadja el. 

Buócz Árpád gépészmérnök felolvassa a 
mérnökség előterjesztését. Eszerint megsza 
vazandók volnának a jövő évben felállítan-
dó városi gépjavitőmühely berendezésért? 
szükséges dologi és személyi kiadások. A 
költségvetés és a mérnökség előterjesztése 
között 8050 korona a különbség, a teljes ösz-
szeg töhát 78000 korona, amelynek a megsza-
vazását kéri . a mérnökség. 

Balogh Károly a „Házak fentartása" ci-
mü tételnél Wimmer Fülöpnek a mult ülésen 
tett kérdezősködésére azt a felvilágosítást ad 
ja a bizottságnak, hogy a bóilház fönmtarásá-
ra tiz év alatt mintegy 230.000 koronát, te-
hát évenként 23000 koronát fordított a vá-
ros.. 

Kiss Arnold indítványozza, hivja föl a 
bizottság a tanács figyelmét, hogy a bér-
házat 1914-ig okvetlenül hozassa rendbe a 
város, illetőleg utasítsa a mérnökséget a 
költségvetés cl készítésé re. 

Wimmer Fülöp: Meg fogunk ijedni tőle! 
Kiss Arnold szerint legitölebb 15000 ko-

ronáiba fog kerülni a bérház rendezése. 
Wimmer: Még hatwmezerbe is, ruret 

ennyiről már eddig is hallottam. 
Kiss Arnold: Ugyan kérem, a fák sem 

nőhetnek az égbe. Kérem az indítványom el-
fogadását. 

Wimmer Fülöp azt hangsúlyozza, hogy 
a bérház helyére egy fényes, modern máso-
dik városházát kellene építeni. 

Becsey dr.: Lehetetlen a mai viszonyok 
között! 

Végül Lövész Antal hozzászólása után a 
•bizottság többsége a bériház 1914-ig való ala-
pos renoválása mellett foglalt állást s ilyen 
értelmű javaslatot tesz a tanácsnak is. 

Élénkebb vita támadt ezután a . városi 
gőzfürdő tételénél. A költségvetés szerint 
67000 korona bevételre lőhet számítani jövő-
re a gőzfürdőből, ezzel szemben 71000 korona 
lesz a kiadás, tehát a város ismét ráfizet a 
gőzfürdőre. Kiss Arnold szerint a gőzfürdő 
tisztántartása is sok kívánni, .valót hagy hát-
ra. Nem érti, hogy a gőzfürdőbe befektetett 
tőkére, h a már az nem h a j t kamatot, miért 
kell ráfizetni a városnak. 

, Wimmer Fülöp: Adják, bérbe! 
Balogh Károly, ha a bizottság ugy kí-

vánja, ő híve a bérbeadásnak is. Kiss Ar-
nold ellenzi a bérbeadást, mert ak'kor a 
fürdő inkább a bérbevevő, mint a közönség 
érdekeit szolgálja. Bokor Pá l szerint redu-
kálni, kellene a gőzfürdő kiadásait. Javasol-
ja, küldjön ki a város egy háromtagú bi-
zottságot, amely megvizsgálná a gőzfürdő ál-
lapotait s a vizsgálat eredményéhez képest 
mondana véleményt, hogy bérbeadják-e a 
fürdőt, vagy maradjon továbbra is házi ke-
zelésben. 

A bizottság ezután ugy határozott, hogy 
•felhívja a tanácsot, hogy a gőzfürdő kiadá-
sának redukálása és a bevételek növelése ér-
dekében minden intézkedést tegyen meg. 
Amennyiben pedig helyesnek vélné a bérbe-
adást, foglalkozzék ezzel az eszmével is. 

A sétányok és fasorok jókanban tartásá-
ra 42635 koronát irányoz elő a költségvetés. 
Ennél a pontnál Obláth Lipót a Stefánia-sé-
tány jobbkarihantartására hívja föl a bizott-
ság figyelmét, A sétány végében lévő gyer-
mekjátszótéren a leglehetetlenebb állapotok 
uralkodnak. A gyermekjátszótéren — Ob-
láth szerint — nagy kamaszok futballoznak, 
angol—bnr háborút játszanak, este (pedig 
cselédek és bakák vihognak, hancúroznak. 
Fölhívja a* jelenlévő főkapitány figyelmét 
ezekre az állapotokra és kéri, hogy állan-
dóan őriztesse a gyermekjátszó teret. 

iSomogyi Szilveszter dr. azt mondja, 
bogy a gyermekjátszótéren 3 évesnél idő-
sebb.' gyermekek is játszhatnak J általában, 
Obláth sötéten festi le a gyermekjátszótér ál-
lapotait. Mindamellett gondoskodni fog ró-
la, hogy a gyermekjátszótér felügyeletét goa 


