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Szeged város három milliói 
(Saját tudósítónktól.) Egy hete múlt, 

hogy megindult a jegyzés- a harmadik ma-
gyar hiadikölcsönre. Ugy a fővárosból, mint 
az ország min-d-en, hélysiéigéből .arról érkezik 
-hir, hogy az iuj hadikölesön s-ike-r-e a legszebb 
reményekre jogosít-. A 'jegyzésk mindenütt 
-lázasam folynak és derék katonáink vénáldo-
zatával párhuzamosan, -az it-tlhon, levők, a pol-
gárok is imánden áldozatot igyeikezn-ek meg-
hozni a végleges- győzelem -biztosítására. 

Szeged- közönsége, -mely eddig is kivette 
részét 'az áldozatokból, ezután sem aka-r más 
városok mögött elmaradni. -A jegyzések -Sze-
gedén is serén,yen folynak különösen -a főis-
páni hivatalban, ahová -a-tanyaiak is- tömege-
sen, hozzák be féltett és- ös-sz-ekupo-rgatott tí-
zeseiket; jegyeznek sokan a 'bankoknál és a 
hivatalokban is. Természetes tehát, hogy ami-
kor a lakosság -elkövet mindent hazafias ál-
dozaitkészségének teljesítésére, magán-ak a 
városnak a jó példával k-ell -dclljárni. Épen ez-
ért -elhatározta a tanács, h-ogy ,a- sz-erdai -köz-
gyűlés-én javáso-ln-i fogja: jegyezzen a város 
három millió koronát az uj hadikölcsönre. 

Az első két hadikölesön,r-e két-két milliót 
j-egyziett a város és most a közigyülési bizo-
nyára lelkesedéssel és örömmel f-cg hozzájá-
rulni, h-ogy -a bizalomnak -és a jövőbe vet-ett 
megingathatatlan teljesedésének küszöbén-
-még -többet ad-j-o-n a város s ha kell, -mindent 
odaadj-oo. A -szükséges. pénzt a Resti Magyar 
Kereskedelmi Banktól szerzi a vér-o-s, mely-
nél már igen- nagyértélkii pa-pirjait lekötötte 
az első és második hadiköl-osönre. E papirok-
ira a -mostanira kivüil- még három milliót kap-
hat kölcsön a váro-s. 

A jegyzendő össz-eg folyósítására a Sze-
gedi Bank egyes Lilét R.-T.-tól is kapott -ajánla-
tot a t-anáos. A réazivénytársa-ság -fokozatos-an 
4-35, 4-85 é-s 5%, -majd végül az -Osztrák-Ma-
gyar Bank mindenkori ka-maflába mellett fo-
lyószámlára hajlandó hitelezni a szükséges 
összeget. A tanács a Pesti Magyar Kereske-
delmi Banktól javasolja a kölcsönt felvenni. 

Az első magyar hadikötbsön eredményé-
nek -statisztikai összeállítása a j-e-gyzie-tt -ösz-
szegelk -nagyság szerint- való megoszlása 
szem-pontjából -megtörtént. E szer in: -a. jegy-
zések -száma volt (ker-e-k összegben) 382.000, 
a jegyzések névértéke 1175 millió. Ebből kis 
jegyzés (50—9950 K-ig) 3-64.000 volt 333 mil-
lió -névé ri -ékben; -középnagyságú jegyzések 
száma (10.000 K—99.950 K-ig) 1-6.200-ra rú-
gott 332 millió névértékben-; a nagy jegyzések 
száma (100.000 koronás és azon- felüli jegyzé-
sek) száma 1500 volt 510 millió névértékben. 
Ki kerlil emelni még. bogy 'a kis jegyz-asekből 
az apró jegyzés-ek (50—150 K-ig) száma 173 
ezerre rúgott, tehát a kis jegyzéseknek közel 
a felét a legapróbb jegyzések teszik, még pe-
dig összesen- 20-3 millió k-o-roin-a névértékben. 

Ez összefoglaló adutoknál az az örven-
detes tény világlik -ki, -hogy az első hadiiköl-
csönnél sikerült a legszélesebb néprétegeket 
bevonni és kis tételekben olyan-hatalmas (333 
-milllíó kor-ona) összegeket á hadiszükségí-eíek 
céljára összegyűjteni, -a-melly -népünk hazafias-
ságára, áldozatkészségére, helyes gazdasági 
belátására -és jelentós tőkeerejére a 'legszebb 
világot veti. 

Az első kölcsön d-emlokratikus jellegét -kü-
lönösen emeli, hogy az egészen apró jegyzé-
sek (50—150-ig) sz-áma az összes jegyzések-
nek 45 százalékát teszi ki. Igen jelentékeny 
összegre ju-t a -középnagyságú jegyzések név-
érték-e (332 millió). Ez fokmérője középosztá-
lyunk -hazafias készségének és gazdasági ere-

[ jegyez az uj hadikölesönre 
1 j-án-ek. A kis- és középnagyságú jegyzések 

együttes összege (665 millió) felülmúlja a 
nagytőke részvételét a hadikölcsönben. 

A nagytöke 510 milliót jegyzett, tehát 
igen tekintélyes összeget, mély tekintettel 
arra, hogy -csupán 1500 jegyzésből tevődött 
ös-sz-e, világosan mutatja-, ihogy nálunk is 
megindult a tőkekoncentráció korszaka. 

A jegyzések számárnak és nagyságának 
jelzett megoszlása az első hadikölesön n-agy 
belső gazdasági éritékére mutat és 'kétségte-
lenné teszi, h-ogy államh-Meltink -belföldi ellá-
tására -széles és teherbíró gazdasági alap áll 
.rendelkezésünkre. 

A esan ád-egyiházm-egy ei káptalan hétfőn 
iilést tartott dr. Glattfelder Gyula megyés-
püspök elnöklete alatt, amelyen -a püspök be-
jelentette, -hogy a -harmadik hadik öles önre a 
saját sz-emélyére egy millió koronát jegyzett. 
A káptalan kimondotta, ihogy -a csa-nádegylház-
megy-ai alapítványi pénztár szintén egy millió 
koronát, miig a esaaádi széke,skáptal-an 500.000 
-koronát fog jegyezni. 
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Intim akták Szeged 
közéletéből. 

(Saját tudó silónktól.) A véletlen szerencsé-
I je folytán két levél birtokába jutottunk. A 

leveleket báró Gerliczy Ferenc, Szeged néhai 
országgyűlési képviselője és a -város egyik fő-
tisztviselője -váltották egymá-ssal. Az idő nem 
alkalmas arra, liogy bőve-bfo kommentárt fűz-
zünk -hozzájuk, okulására jó lesz mindazoknak, 
akik Szeged ügyeivel szeretettel és buzigón 

.foglalkoznak és mély -sajnálkozással tekintet-
itek bizonyos jelenségekre. A város főti-sztvi-
jselőjének Gerliczy báróhoz intézett levele a 
i következő: 

Méltóságos Báró Ur! 
Tudom azt,, hogy méltóságod Szeged -sz. kir. 

városnak i-g-az. barátja, érdekeinek előmozdí-
tója és minden jogosult törekvés-ét a magyar 
kiirályi kormánynál a legteljesebb beifolyásá-

• Val támogatja. 
Ezen tudat -bátorit .fel engem arra, -liogy 

váro-sunknak -alább részilét-e-sen i-smertetett 
ügyeiben m'agas pártfogását és -befolyását-
kérjem. 

Három -igen -fontos városi érdek kielégíté-
séről van szó, -amelyeiknek sikere-s, a város 
érd ekéiben leendő .megoldása i-gen nagy hatás-
sal lenne városunk közönségére és -háztartá-
sára. 

Ezek a következőik: 
1. A közkórház kérdésének sürgős meg-

oldása. 
2. A fogadalmi templom építéséhez még 

szükséges tőke megteremtése. 
3. Szegednek megye székhellyé tétele, 

illetőleg Szeged megye létesítése. 
Azon meggyőződésben vagyok, hogy 'mél-

tóságodnak közbenjárásával ezen kérdéseket 
a magyar kir. kormánynál kedvezően lehetne 
megoldani anélkül', -hogy az állaim háztartására 
terhek hárulnának. 

A kórház ügy-élben törvényhatóságunk -köz-
gyűlése- felirati kérelmet intézett a magyar kir. 
Belügym-in-i-szter úrhoz, hogy létesítsen Szege-
den is állami kódházat, me-rt a közegészségügy 
állami fel-adat. M-időn még azon reményt táp-
láltuk Szegeden, hogy -a harmadik vagy ne-
gyedik egyetemet megkapjuk, a város áldozat-
készségéneik egyik kötelező része -az volt, hogy 
saját költségén állit fel az egyetem céljaira 
alkalma,s 5—600 ágya-s kórházat. A tervek el-
készülitek, s -annak költségvetése szerint -ezen 
kórház épit-ési költsége 5 millió koronába ke-
rülne. Az egyetemtől -elestünk, a kórház épi-

'. tési terhének szároitási a-lapja, mély az egye-
I temimel járó rendkívüli városi fejlődésből vár-

ta a terhekkel járó ellenszolgáltatást, -szintén 
megdőlt, ennélfogva nem vehetjük magunkra 
a kórház építésének terheit, 

Az állam legutóbb Kassának ígérte meg 
kötelezőleg, hogy állami kórházat épít, s mint-
hogy értesülésem szerint Szeged még soká 
nem számithat arra, hogy az állam kórházat 
épit-sen, vagy az épités-re pénzt kapjon elegen-
dőt, én -azt gondoltaim, hogy airra kellene reá 
hirni a maigyar kir. Belügyminiszter urat, 
hogy a mostani Szeged városi kórházát álla-
mosítsa; ez nem kerülne az állaimnak pénzébe, 
mert -a kórházi költségvetés fed-ez minden ki-
adásokat, sőt az állam vágyon a egy . milliót 
meghaladó értékke-l emelkednék, mi-v-el a vá.ró-s 
szívesen átadná az összes -kórházi vagyont, 
telket, épületeket és felszereléseket. Ezzel -a 
nagy m-agyar alföld végvára éis -ebben az ál-
lam f-entartó magyar faj egy fontos állami 
intézményt nyerne, amelyet fejleszteni, illető-
leg majdan kiépíteni lehetne az államnak azon 
költségvetési bitéiből, amely eddig is kórházak 
építésére előirányozva van. Hiszem, hogy Mél-
tóságod közbenjárására a Belügyminiszter ur 
államosítani ifogj'a kórházunkat. H-a. valami 
kezdeményező lépés kiv-ántat-nék ezen irányban 
városunk -részéről, például uj felirati kérelem 
vagy deputác-ió, ugy kérem -méltóságodat, szí-
veskedjék azt. vélem közöl-ni. 

A fogadalmi templom építése folyik, hiány-
zik azonban -az épit-ési költségből még másfél 
millió korona, ezen -felül kell még a berende-
zési költség, paplak és a környék kisajátítása 
és -rendezése. 

Az ez-en építésihez .szükségéé tőke -amorti-
zációja súlyos, majdnem elviselhetetlen terhet 
jelent háztartásunkra. Igen kérem méltóságo-
dat, szíveskedjék a magas kormánynál bizal-
masan tájékozódni, h-ogy kaphatnánk-e a val-
lás ós tanulmány -alapiból, vagy az interkalá-
rélkból nagyobb -építési segélyt, v-agy' ka.m'at-
me-ntes kölcsönt. H-iszen Szeged az ország leg-
nagyobb k-ath-olikus városa, méltán számithat 

• szent v-allá-s-unk dicsőségére épített temploma-
inál a legilletékesebb lie-lynek támogatására. 
H-a ezen ut éredirnénfhez nem vezetne, ugy a 

i templom építési költségét sorsjegy kiboesájj-
:tása utján léhetne biztosi tani; kérem méltósá-
godat, -szíveskedjék a m. kár. Pénzügyminisz-
ter urnái -bizalmasan megtudni, hogy Szeged 
váro-sa -szánni th-atnu-e -arra, hogy — ugy, mint 
a Bazilika-, jósziv, stb. sorsjegyek kiibocsáj-
tattak, — sorsjegy ki-boosájtási engedélyt kap-
jon -a fogadalmi templomának építési költsé-
geire. 

Végül említem a Szeged-meigye létesítését, 
— itt Szegeden azo-n hiszemben vagyunk, ha 
méltóságoddal -együtt a környékünkben lakó 
történelmi nevü magyar család-ok összefognak, 
ugy a kormány létesíteni fogj-a Szeged me-
gyét; nagyon -kérem méltóságodat, -álljon ezen 
ügy élére is hiszem, hogy a siker -nem m-arad él. 

Ezeket midőn miéltóságodn'ak megírtam, 
tettem azon hiszemben, hogy ez idő szerint 
Szegednek egyetlen igaz önzetlen befolyásos 
barátjához fordultam, akinek támogatására 
városunk mindig -számíthat, — egyébként szí-
ves elnézés-ét kérve, m-aradtaim -méltóságodnak 

igaz tisztelettel 
Szeged, 1914. Január hó 7. 

készs-éges hive: 
Aláírás. 

Gerliczy Ferenc válasza: 1914. J-an. 11. 
Kedves Barátom! 

Budapestre címzett levéled csak -most ju-
tott kezeimihez s ámbár épen útban Vagyok 
Budapest felé, mégi-s siétek -reá válaszo-lni, 
mivel őszintén megvallva, -igazán jóleső ér-
zéssel töltött el Szeged vezető emberei ré-
széről elsőként hozzám fordulva látni -szere-
tett városunkat -érdeklő fontos ügyekben. 

Midőn a szőnyegre hozott három ügyben 
is a legodaadóbb támogatásomról biztosítom 
mindazokat, -kik Szeged -város ügyeit önzet-
nül -szivükön -viselik, — meg kell jegyeznem, 
hogy ,-amit eddig titokban -tettem a váro-st 
érdeklő -s annak boldogulását jelentő tervek 
sikeres keresztül vitele érdekében, — most 
mindazt kettőzött ambícióval fogom tenni 
nyíltan, -egy önzetlen városi tanácsnok köve-
tésre méltó, nyílt felhívására, -a-rö-i eddig 
egyesek indokolatlan pre-ssziója következte-


