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Húszmilliós kölcsön felvétele mellett döntött 
a közgyűlés. 

tozátlaniul 'kötelességünk a "harcot nem csök-
kenő eréllyel folytatni ós a mindeniható Isten 
segítségével uj győzelmeket aratni ellensé-
geinken, amíg ezek megértették, 'hogy ide-
gen országok leigázására irányuló törekvé-
seik az igazságos isten támogatásában nem 
részesülnek és igy kudarcra vannak i tél ve. 
Éljen az egységes Bulgária! 

Szófia, december 14. Az itteni 'kormány 
és politikai körökben pártállásra való tekin-
tet nélkül általános megelégedései konstatál-
ják, hogy a központi 'hatalmak jegyzéke igen 
fontos lépés a béke felé. 

Spanyolország békét közvetit? 
Kriszitiánia, december 14. Minden ok 

megvan arra a föltevésre, hogy a békeaján-
lat után a semleges államok, különösen Spa-
nyolország, megindítják a hónapok óta elő-
készített békeközvetítési kísérletet. 

A Csernánál összeomlot-
tak a szerb támadások. 

BERLIN, december. 14. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A szerbeknek a Csernátől 
délkeletre ellenünk Intézett támadásai a 
bolgár állások előtt az ellenség súlyos vesz-
teségei mellett összeomlottak. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

B U D A F E S T , december 14. (Közű a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: Lényeges esemény nem történt. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Bolgár hivatalos jelentés. 
SZÓFIA, december 14. A bolgár vezér-

kar jelenti: Macedóniai front: Monasztir 
környékén szórványos tüzérségi tüz. Egy 
ellenséges léghajót Monasztlrtól délre tüze-
léssel felgyújtottunk. A Cserna-ihajlásban az 
ellenséges tüzérség tevékenysége különö-
sen Paralova körül heves volt. A Csorná-
tól keletre visszavertünk ellenséges táma-
dást. A Vardar mindkét partján az ellensé-
ges tüzérség szórványos tüzelése és élénk 
ellenséges légi szolgálat. A Strumánál az el-
lenség szórványos ágyulövésel. 

Román front: Dobrudzsában gyenge 
tüzérségi tüz; járőr-csatározások. Oláhor-
szág keleti részében a szövetséges seregek 
előrenyomulása folytatódik. Csapataink elő-
retolt osztagai, melyek Tutrakannál, Szi-
lisztriánál és Csermavodánál átkeltek a Du-
nán, elérték a bukarest—fetescil vasutvo-
nalat. 

A Fekete-tenger partján ellenséges ha-
dihajók ágyúzták Balcslkot. A polgári la-
kosság közül négyen meghaltak, öten meg-
sebesültek. 

Francia járőrök kudarca. 
BERLIN, december 14. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja: A Somme-arcvonal egyes szaka-
szain átmenetileg erös tűzharc. 

A trónörökös hadcsoportja: Le fort de 
Parisnál, az Argonneolkben heves előkészítő 
tüzelés után előretolt francia járőröket vísz-
szavetettünk. A Maas jobbpar.tján délután a 
tüzérségi tevékenység fokozódott. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 

(Saját tudósítónktól.) Csütörtökön foly-
tatták a decemberi közgyűlést. Adél-
után öt órakor kezdődött tanácskozás 
java részét a hadikölcsön és a városi 
kölcsön ugye foglalta le. A hadikölcsönbő! 
két millió koronát jegyez a város. A beruhá-
zási kölcsön régóta vajúdó ügye végre el-
intézést nyert. Husz millió korona mellett 
döntött a közgyűlés, nagy megelégedésére 
mindazoknak, akik koncepciót, stílust és 
lendületei szeretnének látni a városfejlesztés 
munkájában. 

A közgyűlésen dr. Cicatricis Lajos elnö-
költ. Taschler (Endre főjegyző felolvasta a 
szerdai ülés jegyzőkönyvét, amelyet a tör-
vényhatósági bizottság hozzászólás nélkül tu-
domásul vett. 

Az állam kisegitő-iskolát szervezett Sze-
geden, amely annyira fejlődött, hogy nem 
fér el mostani helyiségében. A közgyűlés a 
tanács javaslatára a kisegítő-iskola elhelye-
zésének megváltása fejében évi 4000 koronát 
szavazott meg. 

Dr. Gaal Endre referálta, hogy tizennégy 
kisegítő-tanítónő, akik havonkinti ,90 korona 
fizetésért helyettesitik a hadbavonult tanító-
kat, fizetésük 35 százalékának megfelelő drá-
gasági segélyt kértek a várostól. A tanács 
méltánylandónak találta a tanítónők kérel-
mét és javaslatára a közgyűlés havi 30 koro-
na háborús segélyt szavazott meg. 

iA házbérfillér-szabály rendel etet jóváh a gy-
ta a belügyminiszer, csak azt a módosításit 
kívánta, liogy a lakó tartozik a lakásválto-
zást. 15 nappal annak megtörténte előtt be-
jelenteni. Ezt a módosítást a közgyűlés most 
beillesztette a szabályrendeletbe. A szabály-
rendelet 1917 január 1-én életbe lép. 

(Vita a hadikölcsönről.) 
A' város Ihadikölesönjegyzése ügyében 

Balogh ,Károly pénzügyi tanácsos tett elő-
terjesztést a közgyűlésnek. A Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank hajlandó a város 'hadi-
kölcsön jegyzését két millió korona értékben 
lombardirozni. A feltételek ugyanolyanok, 
mint az előző badikölcsönöknél. Ezúttal ju-
nius 30-ig lesz négy és fél százalék a kamat-
láb és junius 30-ika után emelkedik fel öt 
százalékra. A tanács javasolja a közgyűlés-
nek, liogy a város két milliós jegyzéssel ve-
gyen részt az ötödik hadikölcsönben. Öt ós 
fél százalékos hadikölcsönkötvények jegyzé-
sét indítványozza. 

Valihora István szólal fel elsőnek. ,A vá-
ros eddig öt százalék kámaitot fizetett a lom-
bardkölcsön után a Pesti Magyar Kereske-
delmi Banknak, — mondja — miért nem szál-
lította le a bank a kamatot négy és fél szá-
zalókra? A hadikötcsönkötvényeknek lom-
bard-kölesön utján való fedezése után a ka-
mat ma a pénzpiacon csak négy és fél szá-
zalék. Ennek következtében veszteségek érték 
a várost, amely már ma is elég tekintélyes. 
Azonkívül ha nem bankok utján, de közvet-
lenül az államipénztáraknál jegyezne a város, 
nem ötven, de hatvanöt fillér térítést kapna. 
iA kamatkülönbség és ezek a 15 filléres diffe-
renciák eddig 50.500 koronájában vannak a 
városnak. Ennyit veszített a város. Az ötödik 
hadikölcsön jegyzésénél már gondoskodni 
kell arról, hogy ezek a differenciák megszűn-
jenek. Indítványozza, mondja ki a közgyűlés, 
Ibogy a százalékok és 15 fillérek, megtakarítá-
sáról a tanács gondoskodni tartozik, valamint 
gondoskodni kell arról is, hogy ekek a vesz-
teségek megtérüljenek. 

Dr. Kószó István arra a körülményre kí-
vánja felhivni a közgyűlés figyelmét, hogy 
az előző hadikölesönöknél a város már túl-
lépte azt. a határt, amelyet háztartása meg-
bír. Azt indítványozza, hogy csak egy milliót 
jegyezzen a város. , 

Dr. Becsei Károly mind a két milliót 

megszavazza. Minden áldozatot meg kell 
hoznunk ügyünk sikeréért. De kénytelen 
felszólalni, mert Valihora közlései meglepték, 
támogatja is indítványát. A maga részéről 
csak azt kívánja megjegyezni, inem kell ne-
künk Pestre mennünk, ha hadikölcsönt aka-
runk jegyezni. Minden szegedi pénzintézet 
hajlandó lombardirozni a város jegyzéseit. In 
ditványozza, utasítsa a közgyűlés a tanácsot, 
bogy szólítsa fel a szegedi bankokat, adjanak 
be ajánlatot, milyen feltételek mellett lenné-
nek hajlandók a város jegyzéseit lombardi-
rozni. Jegeyzzen a város a Szeged-Csongrádi 
Takarékpénztár utján. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos a fel-
szólalások rendjében, reflektál az elhangzot-
takra. Valihora azt mondja, ha közvetlenül 
jegyezne a város, nem 50, hanem 65 fillér té-
rítést kapna. Megfeledkezik azonban arról, 
hogy a prospektus utasításai szerint az ál-
lampénztár, vagy Osztrák-Magyar-Bank csak 
akkor fogad el jegyzést, ha Készpénzben fi-
zetnek. Azt is mondta Valihora, hogy a lom-
bard-kamatláb négy és fél százalék a pénz-
piacon. Ilát ez tévedés. A pénzügyminiszter 
által jóváhagyott prospektus csak 5 százalé-
kos lombard-kamatlábról tud. Egyébként, ha 
jelentkezik egy bank, amely olcsóbban haj-
landó megcsinálni az üzletet, szívesen átvál-
lalja az egész .12 milliót. Dr. Kószó aggályai 
túlzottak. A városnak abból a kamatkülönb-
ségből, amennyit a kötvények után kap és 
amennyit a lombard-kölesön után fizet, mór 
eddig 128.000 korona haszna volt. Ez óvta 
meg a várost attól, hogy a közben felmerült 
kiadósokat nem pótadóból kellett fedezni-
Becsey felszólalására azt válaszolja, hogy 
Szegednek volt 2 és fél millió korona értékü 
értékpapírja, erer a Pesti Magyar Kereske-
delmi Bank a hadikölcsönkötvények lombar-
dirozásával eddig 10, az ötödik jegyzéssel 
együtt 12 millió korona kölcsönt folyósított. 
Szegeden csak ugy jegyezhetne a város, ha 
valamelyik banknál folyószámlahitelt nyitnff 
ez a jegyzés azonkívül sokkal drágább lenne, 
mint ahogyan most van. A Pesti Hazai nem 
kiván ujabb biztosítékot a pénzre, megelég-
szik a nála lévőkkel. 

Valihora István közli, hogy csak azért 
szólalt fel, inert értesült róla, hogy a s z e g e d i 
intézetektől egyáltalán nem kértek ajánlatot. 
Pedig több szegedi bank hajlandó négy és fél 
százaiékas lombard-kamatfizetés mellett a 
város egész hadikölcsön jegyzését átvállalni. 
A tanács járjon közben, hogy a tizenöt fillé-
rek differenciális összegét is visszakapja. Dr. 
Becsey Károly elfogadja a pénzügyi tanács-
nok felvilágosítását és indítványát vissza-
vonja. 

A közgyűlés nagy többséggel a két milli-
ós jegyzés mellett döntött és elfogadta a ta-
nácsi előterjesztést, de azzal, hogy a tanáré 
négy ós fél százalékos lombard-kölesön meg-
szerzése iránt tegyen lépéseket és a 15 filléres 
differencia megtérítését is kísérelje meg. 

(A 20 milliós kölcsön.) 
Balogh Károly pénzügyi tanácsos ismer-

tette a 20 milliós beruházási kölcsön ügyét-
A legutóbbi közgyűlés megbízta a tanácsot, 
hogy az ajánlatot tett bankokkal folytass!] 
tovább a tárgyalásokat a milliós beruházási 
kölcsön folyósitására vonatkozólag, össze' 
sen három bank ajánlott kölcsönt a városnak 
Elsőnek érkezett a bécsi Bodenkreditanstalt 
ajánlata, amely december 25-ig marad ét' 
vényben. Hajlandó a bank 20 millió koron1 

kölcsönt folyósítani a városnak. 923/«-ado$ 
árfolyam és 5.425 százalék kaimat mellett 
az előbbi feltételek szerint. H a a pénzt az i"' 
tézetnél hagyja a város, öt százalékkal k r 
matoztatja a város javára. A Pesti Ház? 
Takarékpénztár, Pesti Magyar Kereskedem 


