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ged újjászületett . . . Aztán elkezdett Sze-
ged népe dolgozni. Isten irgalmasságából 
megnyilatkozott mellettünk az egész világ 
részvéte, nagy anyagi segélyt küldött a vi-
lág minden nemzete. A magyar apostoli ki-
rály, a nemzet, az országgyűlés és kormány 
egyesült erővel jöttek a város segítségére, 
hosszú, fáradságos és kitartó munka után 
újjáépült Szeged, minden szebb és nagyobb, 
mint volt a régiben. Nem siratunk ma már 
semmi vagyonit vissza a régi Szegedből, 
mégis egyet örökre eltemetett a szennyes 
áradat, a régi kedves, jó szegedi magyar er-
kölcsöket és abban az erős polgári öntudatot. 

Ma már üzletté váltak a régi erkölcsök és 
elmondhatjuk az Írással, hogy öröködbe 
Uram pogányok jöttenek. 

A szegedi polgároknak össze kell fogni, 
hogy feltámasszák a régi Szeged eltemetett 
jó erkölcseit. Akkor a város közéletének ve-
zetése visszakerül az arra hivatott szegedi 
emberek kezébe. Mindez azonban csak köl-
csönös megbecsüléssel és megértéssel érhető 
ei. Faragott képet ne csináljunk továbbra is 
magunknak, idegen Isteneket ne imádjunk, 
akkor tudjuk Szeged rekonstrukcióját való-
ban befejezni. i 

Nemo. 

A közélelmezési üzem zárszámadását 
feltételesen tudomásul vették. 

YSaját tudósítónktól.) Viharosnak ígér-
kezett a pénzügyi bizottság szombat délutáni 

ülése, de a körülményekhez képest elég si-

mán folyt le. Az ülés tulajdonképen nem fog-

lalkozott érdemileg a kitűzött tárgygyal, a 

közélelmezési üzem 1915-iki zárszámadásá-

val, hanem — miután a polgármester által 

megindított fegyelmi eljárás még nem nyert 

befejezést — egyelőre tudomásul vette a Ba-
logh Károly pénzügyi tanácsos áltál részlete-

sen ismertetett és a városi főszámvevő által 

hitelesített zárszámadást. A bizottság által 

feltételesen tudomásul vett számadások a 

március tizenhatodikán tartandó közgyűlés 

elé kerül, ahol a bizottsági tagoknak módijuk-

ban lesz másfél órán keresztül számjegyek-

kel balanszírozni. 

Az ülésről: tudósítónk a következőkben 

számol be: 

I)r. Somogyi Szilveszter elnök meg-
nyitja az ülést, amelyre dr. Gerle Imre és 
Pásztor József törvényihatósági bizottsági 
tagokat is meghívta a polgármester. 

Balogh Károly: A január havi közgyű-
lés elrendelte, hogy a közélelmezési számadá-
sok egy hónap alatt elkészíttessenek, de az 
anyag terjedelmére való tekintettel a februári 
közgyűlés március közepéig haladékot adott. 
A városi főszámvevő elkészítette a városi 
közélelmezési üzem mérlegét, amely a szám-
adásokhoz van csatolva; úgyszintén a gaz-
dász indokolása is mellékelve van. 

A referens a közélelmezési üzem 1915. 
évi zárszámadását a következőkben ismer-
tette: 

Március 28-től július 12-ig vásároltak 
részesen 3348.04 mázsa burgonyát 40197.95 
koronáért, a vasúti, .szállítási és egyéb költ-
ségek ki tetteik 4944.37 koronát, az összes költ-
ség tehát 45142.30 korona. Eladtak 1745.8.") 
mázsa burgonyát 12—18 filléres kilónkénti 
''-gyséigárért, az eladási ár alapján l>e kellett 
volna folyni 47.724.35 koronának, ézze'l szem-
ben befolyt 24968.97 korona. Hiány a súly-
ban 160249 mázsa, a veszteség 20.173.33 ko-
r«na. A burgonyából 697.2 mázsát a polgár-
mester rendelt, a többit a tanács. Az indo-
kolás igy szól: 

— A burgonyánál előállott veszteségek 
a burgonya nagymérvű Ireszerzése, a keres-
let hiánya, nemkülönben az uj burgonyának 
korai piacra hozatala idézte elő. A bánatban 
termelt uj burgonya a háború előtti időkben 
külföldre szállíttatott. A szállítási nehézsé-
gek miatt azonban a közeli nagy városokat, 
•kV a szegedii piacot is szokott időnél korah-
l;án ellepte. ,A heteken át tartó nagymérvű 
osőzés folytán a felső kereskedelmi isíkola 
•dneéjéhe a viz betört, a .burgonyát alulról 
aláztatta és ennek folytán a burgonya roh\,-
m o s Pusztulásnak indult. A burgonya válo-
watása állandóan folyamatban volt, a ki-
válogatott burgonya a katonáknak elada-
tott s dacára hogy ebből a pincéből a bur-
gonya ki is szállíttatott, de minden igyeke-

zet dacára a városi tárt e cimen veszteség 
érte. A vizsgálat az ügyben folyamatban 
van. 

iötven mázsa rizsen nyert a város 899.9? 
koronát. Tiz mázsa kávéra ráfizetett 37.14 
koronát, mert egy bála kávét ismeretlen tet-
tes eltulajdonított. A bűnügyi eljárás folya-
matban van. Vásároltak a tanács megrende-
lésére 239.91 mázsa rézgálieot 49774.40 koro-
náért. A költségekkel együtt 50.115.83 koro-
nába került a rézgálic, az eladásból l>efolyt 
49.359.55 korona, hiány súlyban 16.17 mázsa, 
a veszteség 756.28 kciona. Ebez a tételhez az 
indokolási rovatban a következőket fűzi a 
főszámvevő: 

— Egy vaggon rézgálic leázva, nyitott 
kocsiban, egyes hordók széttörve érkeztek. 
Az leimérés nem személyes felügyeletem mel-
lett történt, mert ebben egyéb hiit.talos kö-
,'iélességem meggátolt. A vizsgálat az ügyben 
folyamatban van. 

1492.09 mázsa tengeri 50.90 korona költ-
séggel együtt 44.651.28 koronába került. El-
adtak 1478.31 mázsa tengerit, a többit a vá-
góhídon levágásra készletben tartott sertések 
és hizlalt iiriik élelmezésére használtak. A 
tengerin ennek ellenére 4404.30 korona nye-
reség volt. 20.81 mm. árpán 55.75 koronát, 
194.21 mázsa kenyéren 302.88, 46.66 mázsa 
tengeri liszten 112.35, 45599 darab tojáson 
142.57 és ,1462.76 korona értékű vegyes áru-
kon 157.17 koronát nyertek. Ezzel szemben 
más kisebb árukon 72.48 koronát vesztettek. 

A h dósági élelmiszerüzlet összesen 
169.635.81 koronát fizetett ki árukért, az el-
adási ár alapján be kellett volna folyni 
183.032.89 koronának, befolyt 152.855.36 koro-
na, veszteség 22.945.20, nyereség 6164.74 ko-
rona. 

Vásárolt a város 31 darab marhát 1284.94 
korona költséggel együtt 14.385.74 koronáért. 
Az eladási ár alapán le kellett volna foly-
ni 14385.74 koronának, befolyt 12479.26 koro-
na. a veszteség 1906.48 korona. 287 darab 
nyul 1377.52 koronába került, volt rajta 
161.85' korona nyereség. 1057 darab sertés 
17276.46 korona szállítási és más költséggel 
együtt 340.497.64 koronába került, az eddigi 
eladások után 18268.70 korona veszteség van. 
Ezt a tételt a főszámvevő a következőkkel 
indokolja: 

— A sertésvágásnál jelentkező veszteség 
közvetlenül a hatósági busmérés megnyitása 
idejéből származik, mikor is a sertéshús és 
zsír árának mérséklése céljából az egyes hus-
nemek 1—2 koronával olcsóbban árusittat-
tak, mint a henteseknél,, vagy a piacon. 

Birkát 5451 darabot vásároltak 24.780.06 
korona szállítási és más költséggel együtt 
329.558.16 koronáért. A veszteség eddig 
19.324.82 korona. Ennek a veszteségnek in-
dokolásaid a következőket mondja a főszám-
vevő: 

— A birkák vágásánál jelentkező vesz-
teséget a sertésülus-kimérésnél feltüntetett 
indokok is támogatják, másrészt az Erdély-
ben vásárolt birkák közül mételges betegség-
ben 1915. végéig 98 <hrab eldöglött. A mé-
telye® birkák leromlottak, a hely- és legelő-
változás a jószágoknak ne mvált előnyére és 

igy súlyban veszteség állott elő. Az ügyben 
a vizsgálat folyamatban van. 

Az összesítés szerint a li Jósági bolt és 
h asm ér és költségekkel együtt 855.454.87 ko-
ronát költött árukra, amelyekből 799.336.26 
korona folyt be, a veszteség 56118.61 korona. 
Az eladási ár alapján 869.013.80 koronának 
kellett volna betfcüyni, az elmaradt haszon 
teliát 13.558.93 korona. Az összes reszteség 
ezek szerint 69.677.54 korona. 

Pásztor József Kiss Arnolddal szemben 
azt indítványozza, hogy a bizottság ne vág-
jon elébe a polgármester által elrendelt vizs-
gálatnak és csak a számszerű helyességet 
állapítsa meg. Egyéb részletek, — Pásztor 
szerint — a vizsgálatra tartoznak. 

Dr. Púlfíy József: Miután a vizsgálat 
lefolytatásával én lettem megbízva és azért 
azt a kérdést teszem fel: kivánja-e a bizott-
ság azokra a tételekre is kiterjeszteni a vizs-
gálatot, amelyekre még nem rendeltetett ei. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Természetes, 
hogy awa, ami a vizsgálat folyamán kiderül, 
ki kell terjeszteni a vizsgálatot. 

Landesberg Mór szerint be kell várni a 
vizsgálat lefolyását és csak azután Lehet ha-
tározni. Dr. Becsey Károly viszont azt kí-
vánja, hogy ha a bizottság foglalkozik a kér-
déssel, ugy véleményt is mondjon. Pásztor 
József azt mondja, hogy inkább függesszék 
fe! a számadás megvizsgálását mindaddig, 
amig a fegyelmi eljárás be nem lesz fe-
jezve. 

Dr. Somogyi Szilveszter: A fegyelmi 
különálló dolog. 

Bokor Adolf: Nem lehet kívánni, hogy 
egy 25—30 tagból álló bizottság minden 
egyes mellékletet megvizsgáljon, amikor egy 
vizsgálat már úgyis folyik. 

Obláth Lipót: A hiány megmarad, akár-
hogy is vizsgálódunk. Inkább azt kellene ki-
kutatni, hogyan keletkezett a hiánv. Ami a 
számszerű vizsgálatot illeti, az nem a pénz-
ügyi bizottság dolga, hanem a főszámvevőé, 
aki már hitelesítette a számadást. 

Dr. Gerle Imre: Azt iszenetném meg-
tudni, miért nem árusította a város a rézgá-
lieot a makszimáiis áron. mikor tudtommal 
a német kormány ezzel a feltétellel engedte 
át az államnak. 

Dr. Somogyi Szilveszter: A makszimáiis 
áron adtuk, de két vaggonnal volt és a má-
sodik vaggon nem volt hatósági. 

Dr. Becsey Károly: Mi van az elfolyt 

zsirrai? 
Balogh Károly: A polgármestertől hal-

lottam, hogy egy pár kiló tényleg kifolyt. — 
Miután a zárszámadást a közgyűlés elé keil 
terjeszteni, méltóztassék a zárszámadásokat 
a számvevői vizsgálat ulapjún egyelőre tudo-
másul venni és azt javasolni, hogy véglege-
sen csak akkor fog a számadás tudomásul 
vetélni és a felmentvény megadatni, ha a fo-
lyamatban levő vizsgádat mindent rendben 
talál. 

A bizottság igy határozott. 
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Két pompás dráma. 
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erkölcsdráma 2 felvonásban. 
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i mii szeretet nemül 
társadalmi dráma 3 felvonásban. 
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( •] Előadások délután 2 órától kezdve. Gyermek- y y 
rjjjj jegyek csak az első előadásra érvényesek. 
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