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S bizony, sok az olyan elegáns ur Szege-
den, hogy a szabók panaszát meg lőhessen 
érteni . . . 
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Befejezték 
a márciusi közgyűlést. 

— Három órás vita. — Elfogadták az 
1914. évi munkaprogramot. 
850,000 koronás kölcsönt 

város. — 

3 millió 
vesz föl a 

(Saját tudósiffinktól) Szombatom dél-
után negyedszer folytatták a márciusi köz-
gyűlést. Három óra hosszáig tartott a vita, 
amely után végre sikerült a tárgysorozatot 
letárgyalni. Pedig mára — kivéve az 1914. 
évi imiumkaprogramot és a felveendő kölcsön, 
ügyét, — nagyobb horderejű ügyeik nem is 
.maradtak. A városatyák ismét vitatkozó 
kedvükben voltak s a megindult vita-lavina 
Mtartózhatatilainul gördült még a legapró-
cseprőbb kérelmeknél ,is. 'Hat órakor a vá-
rosatyák fele megunta a (hosszas szahna-
csépllést és eltávozott. Az utolsó akkordoknál 
már alig tizenöt-húsz képviselő maradt csak 
a teremben. Háromnegyed hétkor még vagy 
négy szónok jelentkezett, de a hallgatóik tü-
relme is elfogyott ekkorára és nagy zajon-
gással siettették a vita befejezését. Pont hét 
óra volt, amikor az, elnök a közgyűlést végre 
be tudta rekeszteni. 

Részletes tudósításunk itt következik: 
A közgyűlésiem Bokor Pál helyettes-pol-

gármester elnökolt. Jegyzők: Taschler En-
dre főjegyző és Rack Lipót aljegyző. A műit 
ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitele-
sítése után. a közgyűlés áttér a napirend 
folytatólagos tárgyalására. 

Az aisótanyai -plébánia újjászervezése 
ügyében a-tanács beterjeszti az egyházme-
gyei hatósággal: kötött szerződést, amelynek 
a jóváhagyását kéri. Jászai Géza indítvá-
nyozza, hogy precizirozzák a szerződésnek 
azt a pontját, amely a kisebb javítások el-
végeztetésére a plébániát kötelezi. A közgyű-
lés a szerződést azzal a módosítással hagyta 
jóvá, hogy a plébánia csupán azokat a ja-
vításokat tartozik elvégeztetni, amikre a 
lakbér szabályrendelet a lakót általában kö-
telezi. 

(Ezután Szűcs Mihály „Szeged mezőgaz-
dasága" cimü müvének, városi költségen va-
ló kinyomtatását határozta el a közgyűlés. 
Az alsótanvai gondnokságba a lemondott 
Tóth Antalt népiskolai felügyelő helyébe 
Rieger Jánost választották be. Az lEsper,au-
tó Egyesület Szegeden országos kongresz-
szust akar rendezni és erre a célra 1000 ko-
rona segélyt kér. Az egyesület eszperantó 
nyelven kinyomatja a szegedi irók müveit. 
A közgyűlés a kért összeget megszavazta. 

(A négy milliós munkaprogram.) 
Pontosabb ügy következett moslt: a vá-

ros 1914. évi beruházási munkatervére és a 
végrehajtására szükséges kölcsön megszer-
zésére vonatkozó tanácsi előterjesztés. 

Kormányos 'Benő dr.: Ez érdekes lesz! 
Halljuk csák! 

Balogh Károly tanácsos referált az ügy-
ről. Elmondotta, ihogy minit minden _ évben, 
ugy az idén is megállapította a tanács az 
1914. évi munkatervet és intézkedett a fe-
deret ri'/üpromités'P i ránit is. Ennek kapcsán 

kikalkulálták azt az összeget is, amely az 
összes, már tervbe vett későbbi beruházá-
sókra szükséges. Ez az összeg ötvenhét, mil-
lió korona. 

Kormányos 'Benő dr.: Tyhü! 
Balogh Károly beterjeszti .a pénzügyi 

bizottság javaslatát, amely egyben a tanács 
javaslata is. A javaslat a következő: 

— Szeged városának az 1914. évben lé-
tesítendő beruházásokhoz és ideiglen.es köl-
csön. visszatérítéséhez inulhatdtlamul szüksé-
ge van 3.850,000 korona fölvételére. 

Ezenfelül a még szükséges, alig halaszt-
ható beruházások céljaira mintegy itiz millió 
korona, végül kielégítésre váró, már tárgya-
lás alatt ál'ló föladatok megvalósításához 
kellene mintegy 12 millió százezer korma 
kölcsönnek a fölvétele. 

A városnak ezen beruházási program-
ját a pénzügyi bizottság tárgyalás alá vette, 
s azt javasolta, 'hogy csupán az első cso-
portban emiitett 3.850,000 korona kölcsön 
vétessék föl a program itöbbi részével vár-
ni kell! 

Ezelk folytán közgyűlés elé terjesztjük 
azon javaslatot, miszerint'mondja k-i a köz-
gyűlés, hogy ,az 1914. évre a következő hi-
teleket engedélyezi kölcsön utján fedezni: a 
'honvéd tüzér laktanya épitési költségére 
,2.200,000, az 1912. évi kövezést program 
megszavazott kö'lcsönére, aimit a fogadalmi 
templomálapból vontak el, 700,000, a vasúti 
palota pótlköLcsönére, illetőleg .a zenepalota 
épitési alaptól elvont összeg visszatérítésére 
300,000, a zenepalota felépítéséhez még 
szükséges pótkölesönre 300,000, végül: a vá-
góhíd végleges kiépítésére 350,000 korona, 
tehát: összesen. 3.850,000 korona. 

Éhez számit andó még: árfolyamveszte-
ség és bélyegiilleték s a kölcsön beszerzése 
.alkalmával felmerülő .mintegy 450,000 ko-
rona költség. 

Fedezetül kijelöli a tanács a követke-
zőiket: a tüzérlaktanya bértéritménye 110,000 
korona, előirányzat a kövezési hitelre 35,000, 
a vasúti palota pótkölesönéhez az államvas-
utak által visszatérítendő 5.19 százalékos 
annuitás 15,570, a zeneiskola építésiéhez ki-
látásba helyezett évi államsegély 16,000 
koronái '(a vágóhidi kölcsönrq uj fedezet 
.nincs, .mert a vágóhíd több jövedelmét már 
irányozták) összesen tehát 176,570 korona. 
Az egész 4.300,000 koronás kölcsön évi an-
nuitását 5 és fél százalékkal számítva, teher-
ként mutatkozik 236,500 korona. Jelentkezik 
tehát évi költségvetési tehertöbbletként 
59,930 korona, amely teher többletet a költ-
ségvetési emelkedő összjövedelmek terhével 
a közgyűlés engedélyezi és felhatalmazza a 
vá,ros tanácsát, hogy kellő időben a most 
megállapított kölcsön beszerzéséről gondos-
kodjék és a kölcsön, feltételeit elfogadás vé-
gett a .közgyűlésnek mutassa be. . 

A zeneiskola 300,000 koronás épitési 
pótkölcsönét csak azon. esetben, vegye szá-
mításba, iha a kultuszminiszter a kilátásba 
vett évi 16,000 korona segélyt 50 éven át biz-
tosítja. 

Balogh Károly kéri' a közgyűlést, hogy 
ezt a javaslatot egész terjedelmében fogad-
ja el. 

(„Sok hü-hó.. J") 
Kormányos Benő dr. szólt 'hozzá a. ja-

vaslathoz. Shakespearrtíl együtt elmondhat-
juk — mondotta, — hogy „nagy hü-hó sem-
miért. 

Balassa Ármin dr.: Nem tudja Shalk.es-
peart. „So.k" hü-hó,- nem „nagy". 

Kormányos Benő dr.: Annyi és annyi in-
dítván v hangzik el évente a közgyűlésen, de 

végül nem lett belőlük semmi. Tizenhárom 
éve van szerencsém a törvényhatósági bi-
zottság tagjának lenni . . . 

Wimmer Fülöp: No, m-i nem vallhatjuk 
éppen szerencsének. 

Kormányos dr.: . . . és ez alatt az idő 
alatt azt tapasztaltam, hogy semmit sem 
haladunk a hangzatos terveinkkel. A vállal-
kozók érdekében történik itt minden . . . 

Pálfy Antal: Kormányos ur vigyázzon 
,a hazára! 

Kormányos dr.: Én megteszem a köte-
lességemet, csak maga se mulassza el! 

Rátér ezután Kormányos a tárgyra. .El-
ismerem, Ihogy a tanács javasolta építkezé-
sekre szükség van, de nem engedhető meg, 
hogy a tanács kötött marsrutával jöjjön a 
közgyűlés elé. Majd a közgyűlés 'fogja meg-
mondani a tanácsnak, hogy mit kíván. Ez-
után a 'tanácsot védi Kormányos a sajtó tá-
madások ellen s azt mondja, hogy a táma-
dások kilencven százalékában ártatlanul 
szenved a tanács . . . 

Taschler Endre: Jaj nekünk, már me-
gint véd! 

Elnök (megrázza a csengőt) figyelmez-
teti Kormányost, hogy térjen, már a tárgyra, 
mert a végén, elfelejti majd, hogy miről van 
'szó. (Élénk derültség.) 

Pálfy Antal: Ugy se fontos, amit mond. 
Kormányos dr.: Ugy látszik, még min-

dig nem érti .meg, amiket mondok. 
Pálfy Antal: Majd leszállok magához 

arra a bizonyos eszményi nivóra! 
Kormányos Benő dr. hosszasan foglalr 

kőzik még a tanács javaslatával, majd azt 
indítványozza, hogy a kórház, csatornázás és 
vizvezeték elkészítése érdekében tegyen elő-
terjesztést a tanács a közgyűlésnek, mert 
ezek á legsürgősebben megvalósítandó ter-
vek, 

Szmollény Nándor elfogadja a tanács 
javaslatát, csak azt kifogásolja, ihogy a köl-
csön fedezésénél évenként 59 ezer korona 
.hiány mutatkozik, ami sok. Ezit korrigálni 
kell. Szüségesnek tartja, hogy a tanács a 
zeneiskola államsegélye 'érdekében tegye meg 
a szükséges lépéseket. A vágóhidi jövede-
lem-többlet nem fog bekövetkezni, mert a ki-
bővítéssel inkább a 'hus- és vásárpénzltár jö-
vedelme emelkedik majd. Hibáztatja azt is, 
hogy kölesön-ügyleteknél a tanács sohasem 
tud előnyös feltételeket kiszorítani. 

Mivel több szónok nem jelentkezeti, el-
nök a vitát berekeszti. Balogh Károly vála-
szolt a 'felszólalásokra és azt bizonyltja, hogy 
a tanács minden pénzügyi kérdésben a város 
érdekeinek megfelelően járt el. Kéri Kormá-
nyos indítványának a mellőzését és a taná-
csi javaslát leifogadását. 

Kormány Benő dr. a zárszó jogán ki-
jelenti, hogy a tanács működésével ő meg 
van elégedve, az előadó válasza is meg-
nyugtatja, tehát visszavonja indítványát. 
(Derültség és helyeslés.) 

A közgyűlés ezután egyhangúlag a ta-
nács javaslatát fogadta el. 

Zámbó Károly rökusi kánltor kartársai 
nevében, tiz százalék drága sági pótlékot 'kért 
a közgyűléstől. A tanács a kérdem elutasí-
tását javasolja. Lantos 'Béla dr. drágasági 
pótlék megszavazását indítványozza. A köz-
gyűlés a tanács javaslatát fogadta el. 

(Egy szégyen-javaslat.) 
A város a Kertész-féle zárgyár, Kecske-

méti Antal., Körmendy (Mátyás és Landes-
berg Mór részére, gyáralapiltás céljaira, 
iparpártolás cimón telikeiket engedett a feltöl-
tendő Buvártó területén nlégyszögölenkint 
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