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Nem lesz városi tehenészet. 
— A pénzügyi bizottság ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) A pénzügyi bizott-
ság 'Csütörtökön déluitán mégy érakor dr. 
Somogyi Szilveszter 'polgármester elnöklete 
alLat,t ülést tartott. Az ülés tárgyát ifőként a 
Bokor Pál helyettes-polgármester által is-
mertetett yárosi tehenészet képezte, amellyel 
a tfeijin'ségen vé!,t a helyettes polgármester 
se@i;teni. Heves 'vitára adott díkiaHmat a kér-
dés megbeszélése, 'mig 'végre, — ,zajo>s he-
lyeslés köziben — levették .a kérdésit a napi-
rendről. í 

A pénzügyi bizottság üléséről a kővetke-
zőket jelentjük: ' , 

Bokor Pál polgármester-helyettes 'hOsz-
szabb előterjesztést tett, amely igy hangzik: 

— A hus- és vá'Sárpénztár utján került 
napirendre a tehenészet felállításának kér-
dése. Egy bécsi termény- és élőállat elárusító 

"komzoreiiuta á vásárpénztárnak ajánlaJtolt tett 
és közölté, ihogy hajlandó tdhénvételt közve-
títeni a városnak. Ez a konzorcium .a tehén 
niá'termázsá.ját élősúlyban kétszázhatvan ko-
ronáént kínálja. Egy tehén körülbelül 6—7 
.métermázsa, kerülne tehát darabja 1600— 
1800 'koronába. Ifia a város ilyen tdhlenésze-
tet akar berendezni, ugy ó'tven diarab tehén-
re van szükség. Szakemberekkel már meg-
beszéltük, hogy imii1 mindenre van egy ilyen 
tehenészetnek Szüksége, Három ifökérdés van, 
amit 'biztosítani kell: az e'ihellyezés, az élel-
mezés és a kezelés. iHa a Sár-féle telepen Itoei-
lyezztik el a teheneket, — ott száz diarab is 
elfér, •— 'Ugy istálló berendezésről kell gon-
doskodni. Ennél kedvezőbbnek látszik, ha 
a Nagy János-Bélé felken rendezzük be a te-
henészetet a róküsi pályaudvarnál. Eddig a 
honviéd-üteg parancsnoksága volt ott és 2400 
koromla bért fizetett éven'kiint. Az elhelyezés-
nek :itt sincs akadálya. Számítanunk kell ap-
róbb berendezésre, mint például szecska-
vágó, teilhüitő, ötezer koronát, összesen — 
fél élvre, számítva ötven tehén részére — ki-
lencszáz 'métermázsa széna kellene, mázsája 
[13—14 koronába kerül. Naponkint fiz kilót 
véve 180 napra 10.800, vegyesen 12.800, 
erőtlak'armány, négy kilót 'számítva napon-
kint 9900, ailolmlS'Zalma 4500 korona. Kell egy 
fejősgiazda és miág tiz munkás, orosz foglyot 
is lelhet esetleg .alkalmazni. EZelk félévi bére 
4590 'korona. Trágyalkilhórdás és világítás 
2380, fűtés 1500, istálllófelszerelé's. 5000 ko-
rona. Annuitásra három százalékot, a 'tehe-
nek értékcsökkenésére pedig tiiiz 'százalékot 
száimitsünk le. összes, kiadásunk itehát körül-
beliül 41.000 korona. Ezzel 'szemben ia bevé-
tel, egy tehénre,, egy napra nyolc litert szá-
mítva, fél év alatt 72.000 liter tej, '28.800 ko-
rona értékben'. A trágyáért 3240 koronát, a 
borjak eladásából pedig 12.000 koronát remé-
lünk. Negyvennégyezer koronát tenne ki te-
há't ;a bevétel fél év alaitt. Ez a 'minimális szá-
mítás és mégis nyereség mutatkozik. Termé-
szetesen nyereségre számítani nelm lelhet, 
nem is akarunk nyereségét, hiszen köz's'zük-
ségilet kielégítéséről van szó. Ajánlom, hogy 
a bizottság javasolja az ötven diarab 'tehén 
beszerzését egy ideiglenes, egy évre szóló 
kcüesönből, mely körülbelül százezer korona 
légyen. 

Oblath 'Lipót: Tehenészetet hatóságilag 
kezelni nem ajánlatos., mert okvetlen magy 
ösiszeget fizet rá a .város. Nyáron a tejnek 
literje nem lesz 40 fillér és meg is romlik. 
Maga a tehenek beszerzése is nehézségekkel 
jár, olyan megbízható szakember, aki a vá-
rosi tehenészetét vezetné, jelenleg nincsen. 
•A holl'anli tehén bizonyos idő múlva tuber-
kolotikUs lesz, .ugy, hogy sem a marhát , sem 
a tejet nem le'het majdi felhasználni. Száz é s 
száz kebemetleniség fog a tehenészet felállí-
tásából származni és ezt hatóság nem vállal-
hatja magára. .Nem ajánlóim a tehenek be-
szerzését. 

Dr. Somogyi . Szilveszter megjegyezte, 
hogy nrég abban az esetben is. ha ráfizetne 
a város., tenni kellene valamit a tejinség eny-
hítésére, majd Landesberg Mór állott fel 'szó-
lásra és; a következőiket mondatta: 

— Készséggel hozzájárulnék az. alpol-
gármester ur indítványához, ha a lelkiisme-
retem megengedné. A hollandiai tehenek 
70 .százaléka tüdőbeteg. Az ia számítás, hogy 
egy tehén naponta nyolc liter tejet ad, sem 
állja meg (helyét. Ad többét is 'bizonyos ideig, 
de 30—40% egyáltalán nem, a 'többi pedig 
átlag öt liter tejet szolgáltat. Osak gazdaság 
fölött rendelkező rendezhet 'be tehenészetet, 
nem pedig az, iaki drágán vásárolja a szénát. 
Ott számításba lelhet venni, hogy a borjú 
.megmarad, .de városi üzemnél nelm'. Óriási 
veszteségről van szó, .szerényen számítva is 
elvész 40—45.000 korona. Két korona Ihatván 
fillérért, iákkor sem szabadna tehenet vásá-
rci'ini, ha egyáltalán semimi tej sem volna, 
akkor sem szabadna közpénzből lennyit koc-
káztatni. Tiz kilő széna egy tehénnek nem 
eftáfe, legalább 15—18 kilogrami k e l . Csaik ha 
jól táplálják a tehenet, ad rendesen tejet. 
Olyan embert i.s nehéz találni, aki a kezelés-
hez ért . iHa a közérdek megkívánj a, hogy a 
város ilyen tetemes 'összeget áldozzon, (ugy 
a tehenészetet mleg kell csinálni. Egy gaz-
dasággal kelletne megállapodni, liogy a szé-
náért 'a borjú é s trágya neki 'marad1. 

Wimmer Fuilap: A kérdés óriási fontos-
ságú. A JJandeSbeirg bizottsági' tag u'r álltai 
felhozott nehézségek esa'k egy (ember tapas'z-
taíbtaii.- Azt mondani, hogy a tehenészet ve-
szedelmeket rejt magában a városra, nem 
lehet. ,A számításba a vásárlásinál a legma-
gasabb, az eladásnál pedig ,a legalacsonyabb 
ár van felvéve. Hetvehkétez'er liter tej olyan 
nagy dolog, hogy az 'esteiben, iha van egv lel-
kiismeretes szakember, a tehenészetet fel 
kell állit ah i. Ez előfeltétel. -

Oblath Lipót: Indítványozóim, Ihiogy sze-
rezzen be. .ai váro's 40 fillérjévé) tejet, ennyi-
ért lelhet kapni. A tejszükséglet nem '.fog már 
emelkedni. 'Szerintem a 'százezer korona be-
fektetésnek kétharmad' része elvész. 

Vajda Béla,: Elvetni a kérdést míelm lehet, 
ajánlom, hogy m a ne határozzunk, hanem a 
polgármester ur lépjen érintkezésbe néhány 
gazdával, hogy vállalják-e a város tehenei-
nek tartását olyan feltételiek mellett, mint 
Landesberg ur mondta. 

D,r. Somogyi Szilveszter polgármester 
megjegyzi, hogy már megkísérelték, de nem 
akarták vállalni. ' i 

Landesberg Mór: Talán olyanformán le-
hetne 'megoldani, Iha már áldozatokat akar 
hozni, a város, hogy vásároljanak svájci 'te-
heneket és adják ki kisgazdákhoz. A tejet 
aztán egy központba szállítanák, (ahonnan 
eladásra kerülne. Ha a borjú is az övék ma-
radna, szívesen belemennének. A napi 400 li-
ter tejet, amelyet az 50 beszerzendő tehén 
szolgáltatna, könnyen belőhetne ilyen modort 
szerezni. Az indítvány i. ebben a formában Te 
kell venni a napirendről. 

Bokor Pá l . A tanácsnak nem az volt a 
célja, hogy a tehenészet felállításával magá-
nak több dolgot szerezzen, hanem mint a 
polgármester ur és M imrner bizottsági tag 
ur is emiitette, 'közszükséglét kielégítéséről 
van szó. Mindenki tudja, hogy miiilyen ne-
hézségekbe ütközik a tel beszerzése Szege-
den. Ez az oka. hogy a tanács belement a 
kérdésbe. A környéken 5 - 600 liter tejünk-
volt biztosítva, de nem szállították, azt mon-
dották, fizessenek töbnei a városiak, akkor 
adunk tejet. Hollandi teheneket ajánlottak, 
számításokat eszközöltünk. A kérdés jelen-
leg az előkészítés stádiumában van. Tulaj-
donkénen a gazdasági bizottsághoz tartozik, 
csak a financiális részre szükséges a pénz-
ügyi 'bizottság véleménye. ,A tehenet 2 ko-
rona 60 .fillérért vesszük, Iha majd eladjuk, 
akkor is kaprunk 2 koronát kilójáért. A vesz-

teség tehát 15azaz 12—13.000 korona, 
nem pedig 45.000. Ami a kezelési nehézséget 
illeti, a városnak .igenis van hozzáértő em-
bere. Itt van például az állatorvos, aki reg-
gel és .este ellenőrizheti a mennyiséget 'és ,a 
minőséget. A városnak alkalma van az orosz 
hadifoglyok 'közül az 'alkalmasokat kiválasz-
tani. Igaz ugyan, hogy az elsőrendű 'takar-
mány drága, de tavasszal másként lesz. A 
városnak az áldozatoktól nem szabad meg-
riadni. Az esetben, iha a pénzügyi é s a gaz-
dasági bizottság nem fogadja el az indít-
ványt, a tanács visszalép. Kérek a r ra nézve 
határozatot, ihogy a .százezer korona fede-
zése milyen formában történjék. 

Wimmer Fülöp: Nagyjában üdvözöljük 
a felvetett eszmét, bár az a véleményem, 
hogy gazdáknál kell a tehenek elhelyezését 
megkísérelni. A pénzügyi bizottság — a ján-
lom — pántolja az indítványt, dle hivja fel a 
tanács figyelmét aiz itt elmondottakra. 

Dr. Somogyi 'Szilveszter elnök: A pénz-
ügyi bizottság a következő javaslatot teszi: 
Amennyiben a gazdasági bizottság, mint 
szakértő bizottság ez laédtok ismerése 1mel-
lett a veszteséget többre mint tizezclr koro-
nára nem taksálja, ugy invesztálja a százezer 
koronát. 

Kérem azokat, akik az indítványt elfo-
gadják, tartsák fel ia fezüket. 

Az indítványt egyedül Wimmer Fülöp 
bizottsági tag fogadia el, igy a pénzügyi bi-
zottság elhatározta, hogy a tehenészé felál-
lítására szükséges százezer koránét nem in-
vesztálja. 

Más módon keftl tehát tejről', gondos-
kodni. 

H I R E K 
0000 

A török Vörös Félhold képeslevelező* 
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

— Százezerkétszázhuszonhat korona őr-
lési jutalék. A nralt évi gabonaőrlési ju alék 
elszámolását most ej te1 ti te meg a iföldmivelléSi-
ügyi miniszter a gabonarekvirál'ási központ 
és Szeged városa. Tudvalevőleg Back iBeir-
nát mialomitullajdonos a z őrlési jutalékot a 
városnak adományozta. Ebből a gábonarek-
virállási központ ,a Magyar Általános Hitel-
bank ut ján 50.337-54 koronát utalt át a vá-
rosnak, Back ' Bernát pedig közvetlenül 
49.888-87 koronát fizetett be a váno® pénztá-
rába. A jutalék teljes összege tehát százezer-
kétszázhuszonhat korona. Ezt az 'összeget jő-
tékolny egyesületek utján közéllellmezés're fog-
ják fordítani. Az első intézmény, amely az 
őrlési jutalék elengedésének köszönheti lét-
rejöttét az a Ihat városi kifőzőihely, amely e 
hónap tizenötödikén fog megnyílni. A pénz-
ügyi bizotítaság javasolja a Iközgyülésnek, 
hogy Back Bernátnak adományaiért 'köszö-
netet szavazzon. 

— A horvát bán megbetegedett. A Ma-
gyar Távirati Iroda jelenti: Báró Skerlecz Iván 
horvát bán, aki a főrendiházi tárgyalásokra 
Budapestre érkezett, meghűlés következtében 
gyöngélkedik és orvosa tanácsára két-három 
napig kénytelen a szobában maradni. 

— Ötvenezer korona Kisszegedre. A pol-
gármester a pénzügyi bizottság csütörtöki 
ülésén azt javasolta, hogy az elpusztult kár-
páti (falvaik felépítésiére ötvenezer koronát 
adjjon a város .a háztartási alapból. A bizott-
ság az indítványt elfogadta. A polgármester 
megjegyezte, hogy a város nem akar ja gyük 
kárpáti község nevét sem el.venni, ,küilönősén, 
ha történelmi nevezetes-ágii, csaik — lm maid 
a nagy kárpát i magyarosítás megtörténik — 


