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Myok mííiios építkezést kezd a város a békekötés után. 
—- Munkaalkalmak a hazatérő hősöknek, — A Fehértó 
jövedelmezősége, — Szegeden nem tesz lakáshiány. — 

t Saját tudósítónktól.) A Délmagyaror-
szág szerdai számában részletesen beszá-
molt a r rór a jelentésről, amelyet Scultéty 
Sándor városi főszámvevő terjesztett Ugrón 
Gábor belfiigyniniszterihez egy, a városihoz 
intézett leirat kapcsán. A miniszter ugyanis 
érdeklődött a város vagyoni viszonyai és a 
halaszthatatlan beruházások, valamint a vá-
rost a háborús viszonyok által terhelő ki-
adások iránt. Az erre küldött jelentésiben, 
amely teljes részletességgel beszámol a vá-
ros vagyont; viszonyairól és a háborús ki-
adásokról, megemlíti a főszámvevő, hogy 
két, illetve három nagy munkának bevégzése 
immár halaszthatatlan. Az ilyen legsürgő-
sebb- munkák közé sorozta a főszámvevő a 
fogadalmi templom épitésének teljes befeje-
zését és megjegyezte, hogy ez 1918 tavaszá-
nál tovább mar alig halasztható. Ellenkező 
esetben a várost nagy anyagi károsodások 
érhetik. Ugyancsak rendkívül sürgős és fon-
tos a közúti Mid kijavítása, amely szintén 
alig halasztható tovább. Harmadik munká-
nak a Fehértónak halastóvá való átalakítá-
sát jelölte meg a főszámvevő. 

Kérdéssel fordultunk dr. Somogyi Szil-
veszter polgármesterhez, hogy mi a vélemé-
nye ezeket a munkákat illetőleg. A polgár- j 
mester válaszát a következőkben adjuk: 

— Tény, hogy a fogadalmit temiplcjtn 
építése rendkívül sürgős. Az építkezés tel-
jesen félbeszakadt s most ott áll a hatalmas 
épület tető' nélkül, kitéve az idő viszontag-
ságainak s veszélyeztetve, hogv amit eddig 
építettek, jórészt tönkremegy. Ezért termé-
szetesén nyomban megkezdjük az építkezést, 
amint az lehetséges. Azonban — sajnos — 
erre semmi kilátás sincsen. A háború befe-
jezése előtt abszolút lehetetlen az építkezés 
folytatása. Szerződési sem tudnánk kötni az 
ép'tkezés befejezésére, a régi szerződést 
pedig a vállalkozó az első alkalmas pillanat-
ban fölbontotta. 

— A közúti hidat illetőleg az a helyzet, 
hogy a híd tényleg gyönge ú.lapotban van. 
röiirtunk a.kereskedelmi min mz terhez, hogy 
adjon engedélyt a hid kijavítására, azonban 
a miniszter ezt nem tette meg. Ehelyett ki-
küldött egy szakértőt a Ind megvizsgálásá-
ra. Az aztán megállapította, hogy a javttás 
még késhet egy ideig, rriert a szegecselések 
bírják, s csak a hid befesíését ielölle meg 
sürgős munkának. Erre — miután festeni 
csak festékkel telhet, amit viszont Német-
országból kell hozatni, — fölirtunk a keres-
kedelmi miniszterihez, hogy szerezzen ífesté-
Ket. A miniszter azonban erről a kérdésről 
még tudomást som vett. Igy a közúti hid ki-
javítása is a háború utánra marad. 

— Hogy melyek lesznek azok a mun-
kák, melyéket nyomban a békekötés után 
el kell végeznünk, arra a kérdésre nam 
könnyű a felelet. Azonban bizonvos, hogy 
a fogadalmi templom és a közúti hid kijaví-
tása mellett nyomban megkezdjük a Fehér-
tó kiépítését is modern halastóvá. Elodázha-
tatlanná teszik ezt azok a terhek is. amelyek 
a békekötést követőleg egyszerre rászakad-
nak a városra. Utána kell nézni a jövedelmek 
szaporításának és erre semmi sem alkalma-
sabb, mini a halastó. De ezekkel a munkák-
kal párhuzamosan kJ; kell tavi tanunk a há-
ború okozta pusztulásokat is. az épületeket, 
köztereket, utafet , amelyre a háború ideje 
Alatt gondolni sem leshetett. 

Arra a kérdésre, hogv a lakáshiány meg-
szüntetése érdekében nem szándékozik-e 
valamilyen intézkedéseket tenni a város, igy 
válaszolt a polgármester: 

— Nem, mert arra semmi szükség nem 
lesz. Abban a pillanatban, amint megtörtént 
a leszerelés, a lakáshiány meg fog szűnni. 
Legalább 6—8000 katonacsalád hagyja el a 
várost, olyan katonacsaládok, amelyeknek 
itt is van lakásuk és abban a városban is, 
ahol békében laknak. Sőt, lakáshiány helyett-
arra lehet számítani, hogv lakásbőség lesz. 

Megkérdeztük Scultéty Sándort is, hogy 
körülbelül milyen összeget vész igénybe az 
a munka, amelynek elvégzését tovább ha-
lasztani nem lehet a háború végével. A fő-
számvevő válasza a következő: 

— A fogadalmi templom kiépítése majd-
nem mégegyszer annyiba fog kerülni, mint 
amennyire jtervezték., Egy feiillió 800.000 
korona helyett három milliós költségre keit 
számítani. A közúti hid kijavítása fél millió-
ba fog kerülni. Ugyancsak fél millióra tehető 
az az összeg is, amely a háboru-okozta pusz-
tulások kijavítására kell, A Fehértó halas-
tóvá való átalakítása négy millióba kerül, 
A városi jövedelmek kívánatos mértékű 
gyarapítása elodázhatatlanná teszi iaz átépí-
tés mielőbbi megkezdését. Ezzel nem azt 
akarom mondani, Ihogy imár most kezdjük 
el az átépítést; ez abszurdum volna, hanem 
azt, hogy a , legelső pillanatban, amint lehet-
séges. mintegy adott jelre hozzá kell kez-
deni a szükséges építkezéshez és nem sza-
bad egy pillanatot sem késni. A halászat 
eddigi jövedelmeinek alapján állíthatom, 
hogy két korona ötven filléres egységár 
mellett egy évben háromszázezer korona 
tiszta hasznot fog hajtani a Fehértó, tehát 
harminc százalékát a befektetett tőkének. 
Ez pedig olyan szép haszon, hogy nem 
szabad egyetlen pillanatig sem hevertetni, 
hanem meg kell ragadni a legelső kínálkozó 
alkalmat. Megjegyezni kívánom még, hogy 
a háromszázezer koronás tiszta haszon már 
akkor előáll, ha egy évben 490.000 méter-
mázsa halat dolgozunk föl és dobunk a Piac-
ra. Ez pedig igazán nem nagy dolog, hiszen 
egy holdnyi területre csak 225 kilogramm 
esik belőle. Megemlítem itt azt is. hogy a 
városi halászat ezidei tiszta haszna előrelát-
hatólag 120.000 korona lesz. Jelenleg ugyaiu 
is már van százezer korona tiszta hasznunk. 

A nyilatkozatokból örömmel állapíthat-
juk meg, hogy a város megtalálta a helyes 
megoldása' anódot arra, hogy miként fokozza 
jövedelmét. Megnyugtatóak a nyilatkozatok 
azért is, mert megállapíthatjuk belőlük, hogy 
a háborúból hazatérő hőseinknek megfelelő 
munkaalkalmakat tudunk biztosi tani. De 
egyet már most erősen figyelmébe kell 
ajánlani a tanácsnak és pedig, hogy épen a 
hazatérőkre való tekintettel és a mostani 
állapotok megszüntetése végett, első felada-
tának tekintse az uj kórház felépítését, to-
vábbá, hogy a Fehértó ügyét hamarosan, 
még mostanában dűlőre juttassa. Be kell 
vinni a közgyűlés elé, meg kell szerezni rá 
a miniszter jóváhagyását, hogy amikor el-
következnek a 'boldogabb idők, ne kelljen 
ilyen formaságok miatt késleltetni a meg-
valósítást, hanem elég legyen a közgyűlés-
nek egy határozata, amely utasítja a taná-
csot az épitkezés megkezdésére. Már hóna-

pok óta benn van a tanácsbari a főszámvevő• 
nek egy beadványa, amely döntést sürget 
ebben az ügyben. Azt nrost elő kell keresni 
az iratok alól és végig kell hajtani a 'köz-
igazgatás sokféle tortúráján. Egyszer már 
megkezdheti a produktív munkát is a tanács 
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LEGÚJABB. 
BERLIN: A birodalmi gyűlés ma déli 

után 3 órakor kezdte meg újra üléseit és 
a költségvetési javaslatot kezdték tárgyal-
ni. A kancellár a pénteki plenáris ülésen 
fog felszólalni a pápa békejegyzékére vo-
natkozólag, fejtegetései azonban aligha hoz-
nak meglepetést. Küthlemann külügyi állam-
titkár is nyilatkozni fog a fiiggö kérdések-
ről. A szocialisták interpellácóú terjeszte-
nek elő a napokban alakult Deutsche Vater-
land Partei agitációjáhak a polgári és né-
hány katonai hatóság részéről való elő-
mozdítása ügyéhen. 

PÉTERVÁR: Oroszország összes élel-
mezési bizottságainak együttes ülésé® Gro-
mann elnök kijelentette, hogy Oroszország 
az élelmezés rossz szervezése miatt ka-
tasztrófa előtt áll. 

MADRID (Reuter-jelentés): A király 
elrendelte, hogy a be'ga udvarnál levő spa-
nyol kövelet visszahívják. 

WASHINGTON: Wilson aláirta a ti-
zenegy milliárd hadihitelröl szóló törvény-
javaslatot. 

BERLIN: A Wolff-ügynckség jelenti: 
A flandriai csata Langemarck és Vollebeck 
között (15 kilométer) még folyik. Helyeu-
kint az ellenség egy kilométernyi mély-
ségben behatolt harci zónáinkba, ahol elke-
seredetten folyik a küzdelem. 

STOCKHOLM : Pétervári jelentés sze-
rint a Di'ma-fronton való előnyomulás P é -
terváron a helyzetet ismét kritikussá vál-
toztatta. A minisztertanács permnnenciában 
van. Csapatokat 'helyeztetett készenlétbe 
a zavargások elnyomatására. 

LUGANO: A Corriere de'la Sera je-
lenti, hogy a pápa nyilatkozatot kér Né-
metországtól Belgiumra nézve,, amelyről a 
váiaszjegyzék hallgat. Megcáfolják azt a 
hirt, hogy á- pápa a spanyol. király t felkéri 
békefcözvetitésre. 

BERN: A Vatikán ©gyík főfutikcloriá-
riusa a központi hatalmak válaszjegyzéké-
nek megérkezése után a következő nyilat-
kozatot tette; Miután Németország hajlati-
dó a két fittéi tételbe: a döntőbíróság és a 
leszerelés kérdésébe belemenni, őrület és 
bífn volna a háború további folytatása. 

Francia lap a német eionyomu-
fásról . 

Zürich, szeptember 26. A Matin írja a 
németek jakobstadti áttörésével kapcsolat-
ban, hogy a németek valószínűleg át akarnak 
kelni a Dunán és körül akarják zárni Düna-
burgot. Jakobsíadt elfoglalása csak első 
mozzanata ennek az akciónak és máris az-
zal az eredménnyel járt a németek számára, 
hogy hatalmukba adta a jakobstadti hidat 
és a Mitaubó! Ríetjicsábi vezető vasutat. 


