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A közgyűlés tagjai tiszteletére a iBack-
malom ia Tisza-szálló nagytermében este 
nyolc órakor társasvacscrát rendezett, ame-
lyen -a városi 'hatóság képviselői is megje-
lentek. A banketten mindvégig kedélyes han-
gulat uralkodott. A társasvacsora folyamján 
elsőnek Aczél .Géza vezérigazgató üdvözölte 
a vendégeket a következőkből]: 

— Engedjék meg, hegy röviden, de szjv-
ből üdvözöljem első sorban azon tisztelt ven-
dégeinket, akik nem tartoznak egyesületünk 
kebelébe és mégis .megjelenésükkel diszitik 
körünket; 'üdvözöljem budapesti kartársai-
mat, akiik velünk testvériesen, vállvetve egy 
földön szántanak és most is részt akartak 
venni komoly munkánkban; végre, hogy üd-
vözöljem. egyesületi tagtársaimat és mindnyá-
jukhoz e gy szívélyes isten hozott-at intézzek. 
iHia visszatekintünk a lezajlott év .eseményei-
re, öröm.mel konstatálhatom, liogy ha tanács-
kozásainkban sokszor össze is mértük .kard-
jainkat, ha a pengék összecsapása sokszor 
szikrát hányt is, .végeredményben mégis ösz-
ezebirtuk egyeztetni a sokszor ellentétes ér-
dekeket és igy .mindig eredményre jutottunk. 
Ezt a megértést egyedül az összetartozamjó-
eág érzete szülte és, hogy ez a szolidaritás, 
ez a szép egyetértés a jövőben nemcsak liogy 
meg aie lazuljon, de erősbödjék a .malomipar 
összes képviselői között, erre, valamint ked-
ves vendégeink egészségére üríteni pohara-
mat. i 

Dr. Somogyi Kzilveszer fel köszön tője 
után iSchöoker vezérigazgató Bock Bernátot 
és Aczél Gézát éltette, majd Hoffmann Ignác 
szólalt fel. Aczél Géza a sajtóról emlékezett 
meg, .méltatta a sajtó működését, amelynek 
révén a hasznos és fontos határozatok a nagy-
közönség elé kerülnek és igy a laikusoknak 
ptodjukhain áll a ni álomi párosok hazafias mű-
ködéséről fogalmat ,al.koni. IBosányi Endre fő-
titkár tetszéssel fogadott beszéde után Ba-
lassa Annán tartalmas felszólalásban foglal-
kozott a malom iparosok működésével. 

A szépen sikerült banketnek csak'.a kö-
telező egyórai zárás tudott véget vetni. 

Szegedről - Szegednek. 
— A tanya! vasut. — 

A márciusi rendes közgyűlésre indít-
ványt nyújtott be Újlaki Antal, törvényható-
sági bizottsági tag, a „Friss Újság" sze.-
kesztője, .hogy a tanyai vasut élőmunkáik-, 
tait a város tanácsa a háborús idők alatt 
fejezze te, ugy, 'hogy a háború befejezése 
után a vasut építése azonnal megkezdhető 
legyen. 

A tanyai vasut iigyét az indítvány ugy 
állítja a nyilvánosság elé, mintha az elő-
munkálatokat a hatóság meg sem kezdette 
volna, pedig a valóság az, hogy dr. Wég-
mann Ferenc indítványa folytán 1907-beo 
a törvényhatóság közgyűlése által hozott 
egyhangú határozat alapján, az alsótanyai 
kesikenyvágányu gazdasági vasut iigyét 
műszakilag és pénzügyileg teljesén elkészít-
tették a vonatkozó kiviteli terveket, költség-
számítást a közgyűlés elfogadta, a keres-
kedelemügyi miniszter pedig ezeket a terve-
ket és költségszámításokat tudomásul vette 
és annak folytán a közigazgatási bejárás 
megtartását elrendelte. 

A közigazgatási 'bejárást még 1913 ta-
vaszán megtartották, itt a tárgyalásra meg-
hívott érdekeltek között egy vonalszakasz 
irányára nézetkülönbség merült föl. A köz-
igazgatási bejárásról felvett jegyzőkönyvet 
a miniszteri kiküldöttek a kereskedelemügyi 
miniszter elé terjesztették, aki a jegyző-
könyv alapján a terveket kivitelre elfogadta, 
felhívta azonban a város közönségét, hogy 
az alsótanyai központtól a város tanyájáig 
terjedő vonalszakasz irányára vonatkozólag 
hozzon végleges döntést és amennyiben a 
bejárás során felvetett Tüsök-sori uj irányt 
fogadná el. ugy arra készíttesse el a kiviteli 
varians terveket és utána a vasut ügyét az 
engedélyokirat kiadása végett terjessze föl. 

A kereskedelemügyi miniszter urnák ezt 

a rendeletét a tanács a közgyűlés elé ter-
jesztette, a közigazgatási bejárás eredmé-
nyét a közgyűlés tudomásul vette és elfo-
gadta, a központtól a város tanyájáig ter-
jedő vonalszakasznál pedig a Tüsök-sori uj 
irány mellett döntött és utasította a taná-
csot, hogy ezen vonalszakasz varians tér-
veit készíttesse el, annak megtörténte után 
kérje az engedélyezési tárgyalásnak kitűzé-
sé; a kereskedelemügyi miniszternél, a tár-
gyalás eredményeként a tanyai vasut épí-
tési engedélyokiratát szerezze meg. 

Ezzel a közgyűlési határozattal, az alsó-
tanyai gazdasági vasut építésének előkészí-
tési ügye aktaszerüleg befejezést nvert, kö-
vetkezhet a legelső lehető alkalommal a ki-
vitel dolga. Meg kell itt emliteni a történeti 
igazság kedveért, hogy a közgyűlés által 
elrendelt varians tervek készen vannak, 
bármely percben felterjeszthetők a kereske-
delemügyi miniszterhez, liogy a vasut épí-
tési engedélyokirata, — az engedélyezési 
tárgyalás nyomán, — kiadassák. 

Ezekből megállapítható, licg.y nincs hi-
vatalos akadálya annak, hogy a tanyai gaz-
dasági vasut építése a legközelebbi lehető 
időben kivitel alá kerirjön, mégis abban a 
hiszemben vagyok, hogy még igen sok idő 
fog eltelni, amig a tanyai vasut megépül és 
a közforgalomnak átadatik. 

Harminc éve már körülbelül annak, 
hogy néhai Lipcsey Ádám indítványa foly-
tán a szegedi közéletet a tanyai vasut kér-
dése foglalkoztatja. Hogy ez a hasznos és 
nagyfontosságú kérdés megoldást nem nyert, 
annak oka az volt, hogy a közérdekekké 
ellentétes érdekeknek mindig sikerült az 
ügyet elodázni, vagy a kivitel elé akadályo-
kat gördiíeni. 

'Egv időben ugy alakult a tanyai vasut 
iigye, hogy két vállalkozó irány volt a fel-
színen. Az egyik vicinális, rendes nyom-
távolságú vasutat akart építeni, amely mint-
egy 36 kilométer hosszban szelte volna át 
a Központon alsótanyát és bekapcsolódott 
volna Halason a pesti-zimonyi vasaiba. Az 
igy felépített vasutat az államüzem kezelé-
sébe adták volna át. Ezért kértek engedmé-
nyes vállalkozók 300.000 korona készpénz-
hozzájárulást a várostól. A másik vállalko-
zás a keskenyvágányu gazdasági vasut 
megépítésére fett ajánlatot a városnak. Ez 
épitett volna a városból kiindulva az alsó-
tanyára haladva, két felé elágazva, tisztán 
'he'yi érdekű vasutat 56 kilométer hossza-
ságban. Ebez kért a várostól 500.000 koro-
na hozzájárulást. A város hatósága rendes 
nyomtávolságú vicinális vasut megépítése 
mellett döntött és azt javasolta a közgyű-
lésnek, jiogy a kért 300.000 korona hozzá-
járulást szavazza meg e célra engedményes 
vállalkozóknak. 

A város törvényhatóságának közgyűlé-
se elvetette a tanács javaslatát, a keskeny-
vágányu gazdasági vasut mellett döntött és 
arra utasította a város tanácsát, 'hogy a 
tanyai vasut ügyét kivitelre készítse elő. 
Nyolc évi ujabb és ujabb akadályok után u 
tanyai vasut ügye a kivitelre készen van, 
azonban sehol sem látom a szükséges áldo-
zatkészséget, amelvet az Hv vasut építésé-
nél joggal elvárhatnánk. Ellenkezőleg: a 
vasútépítésből akar mindenki hasznot húzni 
és ezzel az építést megdrágítani. Pedig el-
vitáz,hatatlan tény. hogy ott, ahol a vasut 
halad, a földek értéke óriási mértékben 
emelkedik, mégis az érdekelt gazdák nem 
liogy az építési költséghez hozzájárulnának, 
hanem tulcsigázott áron akarják a szüksé-
ges földet a vasut céljaira átengedni. Ezen-
felül még külön kártalanítást is követelnek. 
Akik igy gondolkoznak, azoknak nem kell 
a vasut, azok annak létesítése elé akadályo-
kat gördítenek. Azután meg újra feltámadt 
az a gondolat, hogy helyesebb lenne az, ha 
a rendes nyomtávolságú vicinális vasut épít-
tetnék. 

Ily körülményék 'között joggal állítha-

tom, hogy Szegeden csak kávéházi ür€S 

beszédként kezeltetik a tanyai vasut kérdé-
se. nem Pedig annak igáz értéke szerint, a 
közcél kielégítésére. Vigyázzunk, nehogy 
drágán fizessük ineg ezt is, mint más ki-
adott koncessziót, amelyet most drága pénz-
ért sem vagyunk képesek megváltani. 

Ncrno. 

A Vörös-Kereszt közgyűlése. 

(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délután 
négy órakor végre megtartották a Vörös-
Kereszt közgyűlését, miután a választmány' 
ülésen már szombaton szerencsésen tul«s" 
tck. Izgalmas viták, a tisztikar lemondás", 
gyanúsítások előzték meg a közgyűlést, 11 

mely a várakozás ellenére, — a körülit 
nyekfl.ez képest — elég simán folvt le. • 
tisztviselői kar természetesen megkapta aZ 

óhajtott felmentvényt, de minden egyebet 's 

tudomásul vettek, mindent rendben talált"* 
és maradt minden a régiben. 

Veress Károly elnök megnyitja nz i'df8 

és felkéri a főtitkárt, liogy nz évi j e l e n t é s t |s' 

mertesse. Weiner 'Miksa indítványára a k°z" 
eyiilés kimondotta, hogy miután az évi jcK"' 
test mindenki i-mori, felolvasottnak tok'"' 
tiik és tudomásul veszik. Dr. 'Lugosy Dö"11 

bejelenti, hegy az évi jelentésben sajnálat"" 
nyomdahibák vannak, amelyeket helyre k®' 
igazítani. Weiner Miksa kötelességének tart-
ja kijelenteni,, liogy :;.z elszámolásban az <>- 1' 
szegek helyesen szerepelnek. 

Dr. Lugosy Döme jelenti, hogy dr. Pál" 
József neve sajnálatos téved,ősből k e r ü l t " 

számvizsgálói jelentés alá. Dr. Pálfy levele 
intézett a vezetőséghez és ebben ímegendit'; 
hegy ő a jelentést nem irta alá. Dr. Somegié 
(Szilveszter társelnök: — A gyaniisitások el-
oszlatása. céljából megjegyzem, hogy a Pálf> 
neve tényleg véletlenségből került a 

jelent®9 

alá. iA jelentés ugyanis már 'két héttel az ül"'9 

előtt ki volt nyomtatva és ezen a Pálfy nev« 
szerepelt, mintán ő is számvizsgáló volt. M 
ülésre nem mehetett el, igy a jelentést nj" 
nem Írhatta, de a nyomtatványok ékkor i)'ár 

készen voltak. 
Weiner Miksa megjegyzi, hogy ő Told-

va y ellenőrrel alaposan átvizsgálta a szán1' 
adásokat és azokat a legnagyobb rendben t"' 
Iáit i . Kéri, hogy a pénztárnoknak nemcsak 3 

felment vényt adja meg a közgyii lé*, 'hanoii 
szavazzon köszönetet is. 

Báró Gerliczy Félix: Ebben az évben 
ellenőrzést, — b á r én vagydk a megválasztó'! 
ellenőr — nem gyakorolhat tani. "iKiilönköz0 

tételekre kérek felvilágosítást. Igy például 3 

vagyonkimutatásban 12.000 korona hadik1'1' 
csönikötvény van felvéve, a másik rovatit11'1 

előforduló 14.000 koronával szemben. TavaF 
az iratszekrény 45 korona volt, most 50 k0' 
rona becsértékü. A kassai osztag 3500 koron"8 

leltári vagyonát csak értékcsökkenéssel SZ'9' 
had na felvenni. Ilyenformán a tiszta vagy0/1 

43.174/28 korona lenne. ,A gyiijtőkocsinál 13 

hibák vannak. Kérek magyarázatot 
Rózsa (Béla: 12.000 korona értékű ha^ ' 

kölesönkötvényünlk van. lEz az összeg füg-
getlen a vashonvéd szobor alap 3000 és s 

gyüjtőkocsi 7000 koronás vagyonától, amd* 
összegeket szintén hadikölcsönbe fektettük :>í 

elnöki tanács határozata alapján. A vasho'1' 
véd-szoboralap összeadásába tollhiba csus/re 
he. 

Miután báró Gerliczy a felvilágosításo-
kat tudomásul vette, Weiner iMiiksa iámét®!' 
ten kijelentette, bogy a számadások ren dbeö 
vannak. 

A közgyűlés a választ tudomásul rctV-
Dr. Lugosy Döme előterjesztésére a köz-

gyűlés 1916—.1.7—(18. évre Wimmer iFülöppf 
ós Bartusbu iMiksánéva 1 egészítette 1 ki a v i l ' 
lasztim ányt. 

Dr. Lugosy Dönus felolvassa a lovag 
Worzikorszky Knrolyne által lett alapitvá'ré 
oklevelét. Az alapítvány kamataiból seliesm' 
katonák részesülnek minden karácsonyk"'1' 


