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ros ajánlatát, ihogy a gazdasági épületek 
fölépítéséhez 80 ezer koronával járul hoz-
zá. Végül kívánja a miniszter, vállalja el a 
város az élő- és holt- gazdasági leltár költ-
ségeinek viselését, vállalja magára a gaz-
daság vitelének összes évi költségeit. 'Ez-
zel szemben ,a gazdasági népiskola gazdasá-
gi jövedelmének 80 százaléka a várost fog-
ja megilletni. A tanács némi változtatással 
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek a 'mi-
niszter föltételeit. Az átengedett ingatlano-
kat azonban azzal a telekkönyvi megterhe-
léssel javasolja átadni, hogy az esetben, ha 
az átengedett ingatlanokra a városnak vá-
rosfejlesztési okokból szüksége lenne, az 
ingatlanokat köteles a kormány minden 
kártérítési igény nélkül átengedni a város-
nak, amely viszont más. közösen megálla-
pított helyen hasonló teriiletet köteles az 
államnak átengedni az iskola céljaira és 
köteles ugyanolyan térfogatú épületeket is 
csináltatni. 

Dr. fíec&ey Károly tudni szeretné, 
mennyibe kerül á városnak ez a közhasznú 
intézmény. Dr- Gaál Endre előadó a kiváró 
felvilágosításokat megadja. A közgyűlés el-
fogadta a javaslatot. 

Dr. Gaál Endre jelenti, hogy a városi 
közkórház évek óta deficittel küzd és ebből 
kifolyólag tetemes csszegii tartozásai van-
nak. Az adósságok fedezésére, — az orszá-
gos hetegápolási alap terhére — kétszáz-
ezer koronás kölcsönre van a kórháznak 
szüksége. A kölcsönt a Szeged Csongrádi 
a Pesti Magyar Kereskedelmi iBank és a 
Kereskedelmi és Iparbank hajlandó rendel-
kezésre 'bocsátani. A pénzügyi bizottság a 
Kereskedelmi és Iparbank ajánlatát találta 
a legkedvezőbbnek. A Kereskedelmi és Ipar-
bank 1916-ra 4'/*»-ot. 1917-re 5%-ot, az-
után pedig az Osztrák-Magvar 'Bank min-
denkori kamatlába fölött sA%-ot szármit. 
Félév: felmondást is kikötött a bank Az eset 
ben, ha a Kereskedelmi és Iparbank a fel-
mondástól eltekintene, ugv ajánlata előnyö-
sebb volna, mint a Szeged-Csongrádié- A 
bank azonban erre nem mutatkozott haj-

landónak, imiért is javasolja, hogv a köl-
csönt a Szeged-Csongrádinál vegyék fel. 

Igv határoztak. 
Balogh Károly pénzügyi tanácsos be-

imutatia a hatósági közélelmezési üzem áp-
rilis és május havi nyersmérlegét, amely 
szerint ez alatt a két hónap alatt az ösz-
szes forgalom 500.944 korona volt. Egyedül 
május hóban 164.757 korona volt a hatósá-
gi üzem forgalma. 

A bejelentést tudomásul vették, 

(A húszmilliós beruházási kölcsön.) 

Balogh Károly tanácsos ismerteti a ta-

nács javaslatát a 20 milliós beruházási köl-

csön felvétele ügyében. Előterjesztésében 

részletesen kifejtette, mely indokok késztet-

ték arra, ihogy a tanácsnak most tegyen ja-

vaslatot a kölcsön felvételére vonatkozólag. 

Kifejtette, hogy a iháboru befejezése után 

nagy állami rekonstrukció fogja kezdetét 

venni, nagy alkotások korszaka fog bekö-

vetkezni, amikor a városok hiteligényei hát-

térbe fognak szorulni a nagy állami szükség 

letek és feladatok előtt. Városunknak már 

készen lévő tervei vannak a csatornázás, a 

vízvezeték, utcaburkolatok kiépítése, városi 

nagy közkórház, fogadalmi templom, vásár-

csarnok, tanyai vasút létesítésére nézve. 

A tanács azt a javaslatot terjeszti ,a köz 

gyűlés elé. adjon felhatalmazást a tanács-

nak arra nézve, hogy egy 20 milliós beru-

házási kölcsön felvételére -vonatkozólag a 

tárgyalásokat indítsa meg és annak ered-

ményéről a közgyűlésnek annak idején elő-

terjesztést tegyen. 

Dr. Papp Róbert: Első sorban ^azt a 

Szempontot kell figyelembe venni, milyen 

célokra szolgál egy a város által felveendő 

kölcsön. A tanácsos ur felolvasta mire kell 

a kölcsön, ezek közt olyan is van, amelyek 

évtizedek óta várnak megoldásra, miért 

épén a legkedvezőtlenebb viszonyok közt 

gondolunk -a kivitelre- A mostani közgazda-

sági viszonyok nem alkalmasak erre. A vá-

ros háztartásában 20 millió nagyon lénye-

ges, különösen, amikor vissza kell fizetni. 

Ha felvesszük ezt a 20 millió koronát, azt 

sem tudjuk, miihez kezdjünk, hiszen például 

a tanyai vasút sincs annyira előkészítve, 

ihogy az épitése nyomban megkezdhető le-

gyen. Nem fogadja el a tanács javaslatát. 

Dr. Kovács József osztja dr. Papp ag-

gályait. A napirendről való levételt javasol-

ja. Lcjidvay Sándor a tanács javaslatát 

ajánlja elfogadásra. Dr. fíec&ey. Károly tel-

jes egészében osztja dr. Papp nézetét- A 

napirendről való levételt javasolja. Balogh 

Károly felvilágosításokkal szolgál a beru-

házási 'kölcsönt illetőleg. A tanács javasla-

tát ajánlja elfogadásra. 

A közgyűlés szavazás után 21 szava-
zattal 13 ellenében a kanács' UiméitiM tájié 
magáévá, 

Dr. Somogyj Szilveszter, aki időközben 

az elnök!ést a főispántól átvette, a közgyű-

lés folytatását pénteken délután négy órám 

tűzte ki. 

íri i R E !K 
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A tündér 
rózsákat árusított a korzón jótékonycélra, a 

hadiárvák javára, dia azok a dőrék magyar 

hősök, akik életüket áldozták a hazáért, va-

sárnap estefelé letekintettek a menyország-

'ból és látták, hogy a jóságos tündér meny-

nyit fáradozik, megnyugodhattak, mert lát-

ták, hogy a hősöik árváit nem hagyják el a 

jóságos emberek. 

A tündér kosárszámra árusította a ró-

zsákat, darabját — a jótékonycél érdekében 

— hatvan fillérért. A bájos tündér hófehér 

kezéből olyik ezért az árért olcsónak találta 

a virágot. Akadt olyan, aki tiz koronát és 

akadt olyan, aki még többet adott egy szál 

rózsáért. 

Egy (csukaszürke mundéros' őrnwstér 

órákig kerülgette, amig megmerte szólítani 

a tündért, aki pedig egyforma szivélyősség-

gel állt szóba' mindenkivel. Az őrmester 

végre odalépett, — zavarát alig birta palás-

tolni — és megszólította a tündért: 

— Nagyságos kisasszony, tessék nekem 

is adni egy rózsát. 

A tündér mosolygott és egy vörös ró-

zsát tűzött az őrmester mellére, a nagy ezüst 

vitézségi érem szalagja mellé. Az őrmester 

boldog volt, (feszes liaptákba' vágta magát, 

aztán megkérdezte: 

— Kezét csókolom, mit fizetek? 

— Hatvan fillért, — válaszolt a> tün-

dér. 

Az őrmester egy papig két koronást vett 

elő és a tündér felé nyújtotta, aki' a vissza-

járó pénzt át akarta adni, de az őrmester 

akkor már sehol sem volt található.:. 

Végül egy szál fehér rózsája, maradt, a 

tündérnek. Szeged" arany ifjúsága ós az ősz-

szes fegyvernembeli tisztek törték magukat 

az utolsó szál rózsáért, de különösen azért, 

hogy a tündértől vásárolhassanak. A tün-

dér, akinek ezért a virágért ötven koronát 

is kinálta'k, nem is figyelt az ajánlattevők-

re, hanem átadta a rózsát egy szerény ifjú-

nak, — a legbájosabb mosolya kíséretében 

két koronáért... A tündér a szivére hall-

gatott . . . 

(tr.) 

A király a hadseregről és Olaszor-

szágról. Bécsből jelentik : A király kihallgatáson 

fogadta Anni .Wall svéd írónőt, aki az audi-

encia után a legnagyobb elragadtatással nyi-

latkozott. A király — mondta a svéd írónő' — 

feltűnően frissnek látszott és elegáns test-

tartását mindmáig megőriztél Anni Wall be-

számolt a felségnek Olaszország és Róma 

hangulatáról a háború kitörése előtt, majd 

midőn az osztrák-magyar flotta rendkívüli 

és hősies teljesítményeire tért át, a király 

megjegyezte: rf-' Az én hadseregem s flottára 

vitéz és kötelességtudó. Olaszországot — foly-

tatta a király — nem szabad lebecsülni. ,Be 

kell látni, bogy az olaszok vitézül vereked-

nek. A svéd irónő bámulattal emlékezett 

meg a király lovagiasságáról. 

— Szegedi tisztek kitüntetése. A király 
Korbuly Lászlónak, egy repülőszázadhoz l>e-
osztott 3. honvédhuszárezredbeli főhadnagy-
nak vitéz magatartása elismeréséül a liadi-
diszitményes 3. osztályú katonai érdemke-

resztéi adományozta. — A k i r á l y az ellen-

séggel szemben kitűnő szolgálata elismerése-
id a vaskoronarend 3. osztályát adományozta 
a hadiékítménnyel, díjmentesen lil/j/r Ignác 
7. utász zászlóaljbeU ezredesnek. Megparan-
csolta, hogy Filder Péter 46. gyalogezred-
beü hadnagynak az ellenséggel szemben vi-
téz magatartása elismeréseid legfelső elis-
mei.ése újólag tudtul adassék. 

— Megkezdődnek az aratások. Az arany-
sárga, dúsan termő bnza kai ászok teljesen 
megérve várják a kasza pengését. Junius 
utolsó heteiben az egész országban megkez-
dődnek az araiások. Szegeden, a homokós 
földeken már a jövő héten megkezdik az 
aratást. Az aratási munkálatok augusztus 
végén fejeződnek be. 

— Lőcsey Károly őrnagy temetése. Lőcsey 
Károly 5. bonvédgyalogezredibeli őrnagyqt, 
az uzsoki hőst, aki 1914. októberében az uzso-
ki szorosban vívott harcokban zászlóaljának 
élén vitézül küzdve, hősi halált halt, ideigle-
nesen az egyik kárpáti faluiban hantolták el. 
Családja bazahozatta és á Rókus-állomáson 
szerdán délután katonai pompával és impo-
záns részvét megnyilvánulása melleit folyt 
le a gyászszertartás. Az állomásról a gyász-
menet sz alsóvárosi temetőbe indult, ahol a 
bős őrnagy holttestét a családi sírboltban 
temették el. 

— Az elemi iskolák évzáró vizsgálatai. 
A szegedi eleiig iskolák ötödik ós hatodik 
osztályaiban befejezték a ^vizsgálatokat. A 
többi osztályokban csütörtökön kezdődnek; a 
vizsgálatink az igazgató-tanitók osztályaival. 
A vizsgálatok junius 20-áut érnek véget. 

— Köszönetnyilvánítás. A következő sorok 
közlésére kértek föl bennüli ket: A Szegedi 
Katolikus Nő védő-Egyesület nevében bála-
telt szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak az igen tisztelt jóakaróinknak és bará-
tainknak, akik a junius 4-én hadiárva-ala-
punk alkalmával annak rendezésében köz-
reműködni, jótékony célját adományaikkal, 
avagy másirányu támogatásukkal előmozdí-
tani szívesek voltak, valamint városunk ne-
mesen érző nagyközönségének a népünne-
pélyünk hathatós támogatásáért A népünne-
pély tiszta jövedelme 5817.73 korona, amely 
összeget felerészben hadiárva-alapunk, fele-
részben pedig Napközi-Otthonunk fenntar-
tási (költségeinek fedezésére fordítjuk. 
Szeged, 1916 junfus 14. Raskó Istvánná ül-
nök. Hauser Sándor pénztáros. 


