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emelkedése nem a háborúra vezethető vissza. 
Az egyéb kölcsönök kamatánál előirány-

zott 248.000 korona többlet a I I . és I I I . liadi-
kölcsön-kötvényiekre felvett lombard kölcsö-
nök kamatainak előirányzásából állott elő. 
Megjegyzem, az I., II., III . és IV-ik Ihadiköl-
csönből összesen jegyzett 10,000.000 korona 
után a cselekvő tőkék kamatai elmén bevé-
telre összesen 585.000 korona van előirányoz-
va, mig kiadásra mind a négy hadi kölcsö-
nökre felvett lombard kölcsönök kamataira 
470.891 korona 48 fillér, vagyis e elmen 114108 
korona 52 fi l lér kamatkülönbözet marad ren-
delkezésre. A közgyűlés határozat^ szerint a 
kamatkülönbözet, a hadikölcsön-kötvényekre 
felvett lombard kölcsön tőke törlesztésére 
lenne elszámolandó. A mai viszonyok mellett 
azonban a közgyűlés határozata nem foga-
natosítható, mert a költségvetés egyensúlyá-
nak fentartása érdekéből, a jelzett kamat 
különbözetek a mini hatatlanul szükséges 
egyéb kiadások fedezetére igényeltetnek. Mi-
után a lnidikölcsön kötvényekre felvett lom-
bardkölosönök tőke törlesztésére idő nincs 
kikötve, kérem eljárásomat tudomásul venni 
és azt a költségvetés tárgyalása során hozzá-
járulás végett a közgyűlésnek is bejelenteni. 

Az iparostanonc iskolai költségeket 6000 
koronával emelni kellett, mert az 18S4. évi 
XVII . te. 87. §->á szerint az iparos tanonc-ds* 
kölni költségekre a város részéről a kivethető 
2%-os pótadónak megfelelő összeg fordítan-
dó. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
jövőben a törvényben előirt kötelezettségek 
teljes végrehajtását rendelte .el, igy a mult 
évi előirányzatot emelni kellett. Az óvodák 
hitele 13.000 korona emelkedést mutat . .Ezen 
émelkedés a ki'il- és belterületien létesített u j 
óvodák dologi kiadásainak fedezetére igé-
nyelt összegnek előirányzásából állott elő. A 
városi tisztviselőd nyugdijalap részére az évi 
hozzájárulási dij tényleges szükségletnek 
in egf el előleg 24.000 koronával emelkedett. A 
város rendezési alap gyarapí tására éven,kint 
előirányozni szokott 10.000 koronát mint nem 
feltétlenül szükséges kiadást a költségvetés-
ből az 1917. évre töröltem. 

Az armentő társulati járulékok ujabb ki-
rovások folytán 8000 koronával emelkedtek. 

A kövezési költségekre az 1916. évi elő-
irányzatba .200.000 korona volt beillesztve, az 
1917." évi költségvetés egybeállításánál, a 200. 
ezer komából 195.000 koronát töröltem és 
csak 5000 koronát irányoztam elő kiadásra. 
Ezen összeg keretében fedezhetjük azokat a 
kiadásokat', amelyek az aszfaltozási munkák 
után esedékes évi hozzájárulási dijban a há-
zipénztárnál vannak előirva. iMdg a kövezési-, 
állandó jellegű kiadások a kövezési alap ren-
delkezésére álló hitele terhével kielégítést 
nyerhetnek, igy mai súlyos viszonyok mel-
lett mint minden nélkülözhető kiadást, a kö-
vezési költségekre előirányzott hitelt is az 
1917. évre 195.000 koronával mérsékelni kel-
lett. Tisztelettel megjegyzem, hogy a folyó 
évben is a köztörvényhatóság akként rendel-
kezett, hogy az előirányzott 200.000 koronából 
csak 30,000 koronát utalt á t a kövezési alap 
javára, mig a többi összeget egyéb szükség-
letek1 fedezetére póthitelként más célra jelölte 
ki. A mezei közdüllő-ntak javítására elő-
irányzott hitelt 10.000 koronává,! mérsékel-
tem, mivel az általam előirányzott összeg 
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Végül jelentem, hogy az előre nem lát-
ható kiadások fedezetére az 1916. évi hitellel 
szemben az 1917. évre 21.000 koronával több 
lett előirányozva. 
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— A király születésnapjának megünnep-
lése Szegeden. A király születésnapját méltó 
módon és meleg bensőséggel ünnepelték meg 
Szegeden. A rókusi templomban ünnepélyes 
szentmise volt, amelyen, Várhelyi József pré-
post-plébános celebrált. A város hatósága 
képviseletében megjelent dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester és Bokor Pál, polgár-
mester-helyettes. A szegedi helyőrség tiszti-
kara Perneczky Jenő altábornagy vezetésé-
vel vett részt az istentiszteleten. Ünnepé-
lyes misék voltak a többi templomokban is. 
A zsidó templomban dr. Löw Immánuel f--
rabbi emelkedett szellemű beszédet tartott, 
amely a hívőkre nagy hatást tett. A hármas 
honvédhuszárok laktanyájában tábori mise 
volt, amelyen az indulásra váró menetszá-
zadok teljes fölszereléssel jelentek meg. — 
A király születésnapja alkalmából szép ün-
nepély volt a vakok intézetében elhelyezett 
Vöröskereszt-hadikórházban is, a melyen 
Koncz Ákos tanár méltatta a nap jelentősé-
gét. Az ünnepélyen a kórház vezetősége, 
élén Nónay Dezsőnével, jelent meg. Az ün-
nepély után a sebesült katonákat gazdagon 
megvendégelték. Délben a tiszti étkezőben 
díszebéd volt. — A berlini-körúti u j honvéd-
laktanyában elhelyezett rokkant és lábadozó 
katonákat a szegedi honleányok egyik lelkes 
csoportja megvendégelte. — A dermatoló-
giai intézetben is szép ünnepség keretében 
emlékeztek meg a király születésnapjáról. 
Reggel 7 órakor tábori misét tartottak. Dél-
ben, diszebéd volt, amelyen, a társ-tartalék-
kórház orvosai is megjelentek. Az ünnepi 
ebéden dr. Forbát Leó ezredorvos, a dernia-
tológiai intézet főnöke nagyhatású felköszön-
töt mondott a 'királyra. — A katonai kór-
házakban is istentiszteleteket tartottak a be-
teg katonáknak. Délután két órakor, a pá-
ran,cskiadások alkalmával a kaszárnyákban 
a "legénységnek előadást tartottak a nap je-
lentőségéről. 

— Az ellenzék bizalmi f ét fiai újra 
audienciára mennek. Budapestről jelenti tu-
dósítónk: (Gróf Andrássy Gyula a mult hé-
ten Bécsben, volt, közvetlen azután, hogy 
Bethmann-Iiollweg birodalmi kancellár és 
Jagow külügyi államtitkár elutaztak Bécs-
ből. Gróf Andrássy Gyula pár napig tárgyalt 
Bécsben az illetőkes tényezőkkel és haza-
jövet. szerdán, [délelőtt hosszabb megbeszé-
lésre jelent meg nála gróf Apponyi Albert és 
Rakovszky István,. A bizalmi tanács tagjai 
a ' megbeszélés eredményekép szükségesnek 
látták, hogy a király elé járuljanak és ta-
nácskozásuk végeztével kihallgatásra jelent-

keztek. Gróf Andrássy Gyula és Rakovszky 
István Budapesten kapták meg a kabinet-
iroda távirati válaszát, gróf Apponyi Albert 
pedig Eberhardra. Gróf Andrássy Gyula 
hétfőn délután, félegykor, gróf Apponyi Al-
bert hétfőn délután félkettőkor, Rákovszky 
István hétfőn délután félhárom órakor járul 

a király elé Schönbrunnban. — Budapesti 
tudósítónk jelenti telefonon: Gróf Andrássy 
Gyula és Rakovszky István csütörtökön hosz 
szas tanácskozást folytattak gróf Károlyi 
iMiihálylyal, amelynek során meggyőzni igye 
keztek állásfoglalásának tarthatatlansága fe-
lől. Hir szerint Andrássy és Rakovszky in-
tervenciója nem járt eredménnyel. A tár-
gyalást pénteken éjjel folytatták. 

— Miniszterek kitüntetése. A hivatalos lap 
pénteki száma közli, hogy a király a hadra-
ke'lt sereg (liadikészültségének ,f ön tar tására és 
emelésére irányi tett sikeres működésük újó-
lagos bálás elismeréseül báró Krobatin ve-
zérezredes közös hadügyminiszternek, báró 
Georgi vezérezredes osztrák Londwehr-mi-
ndsztiernek ós báró Hazai Samu gyalogsági 
tábornok, magyar llionvódelemügyi (minisz-
ternek a Lipót-rend nagykeresztjéhez a hadi-
ékítményt adományozta. 

— Szegedi tisztek előléptetése. Nack 
Károly 46. gyalogezredben, helyi alkalmazá-
sú századost őrnagygyá, Perícsevics Márián 
46. gyalogezredben főhadnagyot, Rödl Rt z f>, 
Staar Lipót és Stemmcr László 7. utászzászló-
aljbeli főhadnagyokat századosokká nevezte 
ki a király. Főhadnaggyá lépett elő Katona 
István tart . hadnagy a 7. árkászzászlóaljhan. 
továbbá bozovitsi Manojlovits (Mihály és 
Dobó Ferenc tart. hadnagy a 46. gyalogez-
redben. 

— Felrobbant egy srapnel a Széchenyi-
téren. Súlyos szerencsétlenség történt pénteken 
délben a Széchenyi-téren a fahonvédszobor 
mellett. Elek Zoltán szegedi posta-segédtiszt 
a hivatalból jövet a fahonvédszobor mellett 
kiejtett a kezéből egy srapnelnfejet, amelyet 
egy postaszolgától kapott. ,A srapnel az asz-
faltra esett és hatalmas detonációval fel-
robbant. A srapnel egyik darabja Eleket a 
bókája fölött és a combján megsebesítette. 
A postatisztet nyomban elborította a vér. 
Bevitték a városi bérházban 'levő rendőrőr-
szobára, ahol dr. Baneth Samu kerületi or-
vos részesítette első segélyben. Pár perc 
nrulva a mentők is megérkeztek é s a városi 
közkórházba szállították a szerencsétlenül 
járt postatisztet, akinek a sérülése nem élet-
veszélyes. A felrobbant srapnel egyik darab-
ja a városházán keresztül pattant és a Hét-
választó előtt esett le, anélkül, hogy a járó-
kelők közül valakit megsebesített volna. A 
Délmagyar ország munkatársa az őrszobában 
beszélt a postatiszttel, aki elmondta, hogy 
a srapneHejet egy postaszolgától kapta. 
Haza akarta vinni, hogy legyen valami (há-
borús emléke. A korzón rá akart gyújtani, a 
srapnelt a hóna alá vette, ahonnan kiesett 
és felrobbant. 

— Újvidéken is megszűnt a cenzúra 
Újvidékről jelentik: Az előzetes katonai cen-
zúra Újvidéken megszűnt. 

— Kitüntetés. A király elrendelte, hogy dr.. 
Műm-Mészáros Dénesi 46. gyalogezredül i 
ezredorvosnak az ellenséggel szemben vitéz 
és önfeláldozó magatar tásáér t a legfelső di-
csérő elismerés tudtul adassék. 

— A polgármester utasítása a kereske-
dőknek és a pékeknek. Amióta a lisztellátás 
u j remijére megtörténtek az előzetes intézke-
dések, néhány kereskedő és ipék csak azok 
na'k szolgáltat ki lisztet és kenyeret, akik hoz-
zájuk iratkoztak ellátásra. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester ezúton ds figyelmez-
teti a kereskedőket és a pékeket, hogy amig 
a lisztellátás uj rendje életbe nem lép, min 
den jelentkezőt kötelesek liszttel és kenyér-
rel ellátni. Az utasítás ellen vétő kereskedők 
és pékek elzárással büntethetők, 


