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kedvezményeket élvezni jmgastali egységes 
ár mentesít ő-t ár'sulat védelme alá helyeztük. 
61. A városi zenede terveit elkészittettük, azt 
kormány hatóságilag jóváhagyattuk, a föl-
építéséhez szükséges telhet .alkalmas helyen 
'kisajátítottuk, a szükséges államsegély kér-
dése tárgyalás alatt áll. 62. A. honvédcsapat-
kórházait kibővítettük. 63. A gyöngébb tehet-
ségüek részére államsegéllyel külön iskolai 
osztályokat állitottunk föl. 64. A második 
számú tóavatóbizoittságnak Szegedre való 
visszahelyezését a hadügyminiszter által el-
vileg kimondattuk. 65. A kört öltés véderde-
jében a közönség üdülésére uj népligetet lé-
tesítettünk. 

B) A VÁROS ,KÜLTERÜLETÉT ILLE-
TŐLEG: 

66. A város "-tápéi réti birtokában való 
közeledés biztos alapokra helyeztetett. 67. A 
külterületi állattenyésztés ügye intézménye-
sen rendeztetett. 68. A külterületi iskolák ál-
lamosítása által a külterületi iskoláztatás' 
hatalmas arányokban fejlesztettük. 69. A 
föld mi velő nép részére .a; gazdasági szakokta-
tást ugy a bel-, mint a külterületen szervez-
tük. 70. A külterületi postakézlbesités ügyét 
rendeztük. 71. A tájfajta lótenyésztést a kül-
területen államsegéllyel létesíttettük. 72. A 
bodcrni bolgár rendszerű kertészetet állam-
költségen fölállítottuk. 73. Röszkót és Sziant-
Mihálytelket a paprikatermelés, előmozditá-
sa szempontjából ártézi kutakkal államkölt-
ségen el,láttuk. 74. .Külterületen bárom uj 
orvosi; állást szerveztünk. 75. A Szatymaz-
kisteleki, "Domaszék-központi, Királyhallom 
várostianyai, EeketasizéOi-rösizheii, Felsőköz-
pont-halástyai, Polgár László-szatymazi és a 
főfontosságu csorvai-utat müutakká kiépít-
tettük. 75. A Kistelek-szegedi, Horgos-algyői 
müutak állami kezelésbe való átvételét kiesz 
közöltük, ami a városi útalapra nézve 36.000 
korona évi megtakarítást jelent. 77. A .nem 
törvényhatósági utakat képező külterületi 
dűlőutakat szikélés ós javítás utján nagy 
mértékben fejlesztettük. 78. A röszkei tem-
plomot felépíttettük. 79. A tanyai vasútnak 
terveit elkészíttettük, a pénzügyi megoldás 
tárgyalás alatt áll. 80. >A Királyhaflmi vad-
vizek elvezetésére szolgáló muri hátatok fo-
lyamatban vannak. 81. A bettőshatár-lSzaty-
maz, őszeszéh balástyai müut kiépítéséhez 
szükséges 80.000 korona körüli összeg az út-
alap által gondos takarékosság utján össze-
gyűjtetett s a kiépítést még a folyó évben 
megkezdjük. 82. Közlegelőink javítására az 
államtól terveket és államsegélyt eszközöl-
tünk ki. 83. A kormánynál paprika palánta-
nevelő és termesztési kísérleti telep Szege-
den való föl állítását kieszközöltük. 84. A 
közegészségügyi szolgálatára a külterületen 
egy gyógyszertárt állitottunk föl. 

És hogyha mindezekhez hozzávesszük 
azt, hogy 

mint a város országgyűlési képviselője 
o következő ügyeket jártam ki, illetőleg tél-
ies eredménnyel mozdítottam elő; .ós pedig: 

85. Állami •főgimnáziumot, 86. (Röszkei 
Postát. 87. A Szeged-állomás újjáépítését és 
a Rókusi-állomás kibővítését. 88. Jánosszál-
áti megállóhely kibővítését, 89. Eeilsőköz-
Ponti állomásnak .teherfelvevő állomással 
való átalakítását. 90. Felisőközponti postát. 
' Államvasutak Újszeged-állomását. 92. I-
80 osztályú gyermekmenhelyet a kontemplált 
Másodosztályú gyermekmenhely helyett. 93. 
} asárheilyi Pál szobrának Szegeden való föl-
alutasát, 94. Állami fa- és fémipari szakis-
jti'a kibővítését. 95. Süketnémák szegedi in-
tezete fölállítását. 96. Városi muzeum részé-

106.000 korona értékűi műtárgy adományo-
zását. 97. Tisza Lajos-köruton kiviili épüle-

tekre a házadé kedvezmény .kiterjesztését. 98. 
Erzsébet-szoborra 4000 korona államsegélyt. 
99. A szegedi tanítóképzőinek létesítését az 
akkori esanádi püspöknél kieszközöltem. 
100. Keresztül hajtottam azt, hogy a .Szeged-
martonosi ármentesitő társulat megalakítá-
sa és töltéseinek kiépítése által a város nagy-
értékü ibodomi és ballagitói földjei, ármen-
tesittettek és azok értéke ezáltal magasra 
fölemeltetett. 101. Keresztül vittem azt, hogy 
.a város ujsaegedi birtokainak védelmezésére 
fönnállóit Ujszeged-vetiresházi ármentesitő 
társulatnak a Felsőtorontáli ármentesitő tár-
sulatba való beolvasztása által a. városnak 
összes ujsaegedi birtokait egy hatalmas ár-
mentesitő társulat védelme alá helyeztük, — 
akkor ugy hiszem, hegy ezen munkásságom, 
illet ve ezen munkásság vezetés által a polgár-
mesteri állásért való folyamodásomat erköl-
csileg kellőleg megalapoztam. 

Nincs tehát igazuk azoknak, akik a leg-
utóbbi tiz év eredményeit lekicsinyelni igyek-
szenek s most is azt ál! kom, aimit az 1913-ik 
év kezdetén, tartott újévi beszédemben állí-
tottam, hogy haladás dolgában ki merem 
állítani városunkat a főváros leszámításával 
hazánk bármelyik városa mellé azon biztos 
tudatban, hogy .a legutóbbi tiz évet illetőleg 
Szeged .egynek sem maradt ,a háta mögött. 

A város haladásának fönt jelzett mo-
mentumait ugy hiszem .előnyösen kvalifi-
kálja azon. fény, hogy először pénztári ne-
hézségeink soha, még a legutóbbi pénzkrizis 
ideién sem voltak, másodszor, hogy a város 
tiszta vagyona a zárszámadás tanúsága sze-
ri/h az utóbbi tiz év alatt 43 millióról 52 mil-
lió koronára emelkedett s hogy dacára a 
nagyszámú uj létesítményeknek és befekteté-
seknek, a községi pótadót egy fillérrel sem 
emeltük. 

•Gyengélkedő állapotom kényszerít arra, 
hogy jelen, beszámolómból, amely az utótobi 
tiz évi munkásságunk irányát csak nagyban 
van hivatva körvonalazni, a belső adminisz-
trációra vonatkozó intézkedéseket és a vá-
ros jövő fejlődése dolgában; való véleménye-
met kiihagyjam. Örömöm ne biztos kilátás van 
arra, hogy .az isteni gondviselés és az orvosi 
tudomány ereje teljes munkaképességemet 
rövid idő alatt visszaadja, a,miikor is, atneny-
nyiben. az ellőttünk álló tisztujifásnál pol-
gártársaim bizalmát megnyerjem, nem fogok 
késni .azzal, hogy pölgártársairnat ez irány-
ban, is tájékoztassam. 

Addig is álljon itt az a pár szóban kife-
jezett program, amelyet 1904-ben polgár-
mesterré válasz tatásomkor fölállítottam: „A 
város minden irányú haladását elömozdita-
ni, a városi háztartás pénzügyi egyensúlyáé 
a községi terhek emelése nélkül föntartani 
s a város közigazgdtását javítani kívánom." 

Polgártársak! Isten velünk! 
fSMiaaBBKaeiaii 

A mexikói kavarodás. Londonból jelen-
tik: Az ütiollsó mexikói Ihirek szerint Huerta 
belátta, hogy az Amerikával .támadt konflik-
tust nem léhát békésen elintézni és ezért tár-
gyalást kezdett a, f orradalmárokfcaí!. Huerta 
hajlandó megosztani vélük a kormányt, ha 
támogatják az Amerika, ellen váló harcok-
ban. — Washingtonból jelentik: Huerta az 
amerikai ügyvivő előtt megokolta ama kö-
veteilését, Ihogy a mexikói üdVlövésékne va-
ló viszonzásnak közvetettemül a .mexikói üdv-
lövések után !kélil. történnie. Azt mondta, hogy 
ha níemigy történnék, akkor a viszonzás egy-
általán1 elmaradhatna, miáltal a mexikói csa-
patok könnyen megalázó helyzetibe jutnának. 
Mayo ellentengernagy 'a Delphin ágyúna-
szád zászlaját jelölte ki a tisztelgés tár-
gyául. 

Magyarország közgazdasága 
Pénzügyi és közgazdasági évkönyv az 

1913. évről. Irta: Katona Béla. 

(Saját tudósítónktól.) Megjelent egy rit-
ka könyv a piacon; könyv, melyweik minden 
oldala komoly és súlyos igazságok között 
revelálja Írójának lelkes patriotizmusát anél-
kül, hogy egyetlen közhelynek kifejezést ad-
na. Katona Béla nagy tanulmánya, radly az 
ország ellmult évi gazdasági helyzetének tük-
re, .nagyon sokban különbözik .az eddig .meg-
jelent, hasonló tárgyú munkáktól. Mindenek-
előtt széles, perspektívája, .melyet nyújt, ra-
gadja meg a figyelmet. Amikor írónk ,az osz-
trák-magyar monarchia gazdasági aspirá-
cióit mérlegeld, egyaránt figyelmet ford.it az 
Ázsia keletén folyamatban levő nagy állam-
alakulásokra és a Panama-csatorna körül le-
folyó lázas erődítésekre, melyek az amerikai 
Unió és Anglia versienyét tükrözik. Mint egy 
nagy politikai napilap közgazdasági rovatá-
nak vezetője, szerzőnk úgyszólván, benne él 
a kor minden politikai mozgalmának átte-
kintő mérlegelésében és tudományosan .fegy-
verzett elmévél szűri le azokat a tanulságo-
kat, melyek a Kárpátok alján élő nemzet fel-
törekvése szempontjából különösen, becse-
sek. 

Katona Béla nem először fest tiszta ké-
pet Magyarország közgazdaságáról Év-
könyvei, melyekben az elfutó esztendők gaz-
dasági eredményeit sorolta fel, jó ideje héza-
got pótolnak. Legutolsó tanulmánya német 
nyelven, jelent meg s Európa fioyelmét rá-
iiányitotta a zajtalanul imüiködő magyar tu-
dós tevékenytkedésére. Ez a munkája, mely* 
röl szólni akarunk, jóval teljesebb, rendsze-
resebb, kiimeritőbb, mint akármelyik eddigi 
évkönyve. Benne van: az ország kereskedel-
mének iés iparának, hitelviszonyainak, mező-
gazdaságának ós, közlekedésügyének teljes 
képe. Szerzőnk figyelmét .minden leköti, ami 
csak valamiféle vonatkozásban áll egy in-
dusztriális állam .belső kialakulásának nagy 
motívumaival. Nagy súlyt helyez a .szociális 
ügyek .fejlettségére, a legnagyobb szimpátia 
hangján, szól a nőmozgalimakról, külön feje-
zetet szentel .a középiskolai reformnak, a 
munkásmozgalmaknak, a nép szaporodás 
nagy (kérdésének s egyáltalán, figyelme min-
denre kiterjed, ami csak a nemzeti boldogu-
lás útját könnyebben megjárhatóvá teheti. 

A könyv politikai áttekintéssel,, kezdődik. 
A lefolyt balkáni háború sok tanulságot és uj 
helyzeteket nyújt; a bukaresti 'béke után a 
keleti kérdésnek uj képe áll előttünk. A szer-
ző azonban, nem, á l ímeg az önkénytelenül kí-
nálkozó, bőséges (magyarázatokra alkalmat 
adó témánál, hanem belekapcsolja vizsgáló-
dásainak menetébe az egész Világpolitikát; 
szól Japán, csodálatos megerősödéséről és az 
uj kinai álllamalaikul,ásnak .a hánma.s-szövet-
séghez való viszonyáról, szól az általános 
fegyverkezési őrületről s a fejezet konklu-
ziójaképen. megálllapitja' azt a nagy tanulsá-
got, melyet az ujabbkori imagyar Ihistóriairás 
és szociológia tdlj.es hittel vall: hogy a mo-
narchiának nincsenek a saját határain túlme-
nő aspirációi. Ha nem politikai presztízsünk 
kifelé való kétes növelésére fektetnénk fi-
gyelmünket, hanem közgazdaságunk (fejlesz-
tésére ós exportunk növelésére, ugy nem ál-
lana elő az a helyzet, hogy Magyarország 
exportja az .utolsó tiz évben jelentékenyen, 
megapadt. A könyv kimutatja, hogy 1913-ban 
Németország 72.47 millió értéklet hozott be 
Magyarországba és ugyaniakkor Magyaror-
szágnak a némdt birodalom (felé irányuló ex-
portja 155.18 milliót tett ki, léhát töibto, mint 
kétszeresét tette ki a német importnak. Tiz év 

§*gfled város közönségének 

t£gi kedvelt szórakozó helqe 

V A J D A JANCSI zenekara játszik. 

Elsőrendű kongha. Kitűnő homoki és h«flUl forojc naggI ^ s z t é k b a n . 
^ e l m e s kiszolgálás. Minden nap halász által fozott szeged, halaszle. 

féngesen berendezve Húsvét 

napján ünnepélgesen meonuilt 
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VAJDA JANCSI zenekara játszik. 

Kéri a nagyközönség szíves pártfogását 

Horvatn Ferencz, vendéglős. 


