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Rendkívüli közgyűlés három uj gyár alapítása ügyében. 
— A gyáripari bizottság üiése. — 

(Saját tudósítónktól) A gyáripari bizott-
ság szerdán délután dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester elnöklésévcl bárom u j gyárala-
pitás ügyében ülést tartott. A gyáralapító sok 
kérdésében egyébként legközelebb, november 
2-án már dönteni fog az a rendíkivöli városi 
közgyűlés, amelyet a poigármestar hív össze 
a. tanáos indítványára, A gyáripari bizottság 
üléséről a következő tudósításunk számol be: 

Balogh Károly: Három gyáralapitási 
ügyben kérném a gyáripari bizottság határo-
zatát. Első ezek között Schorr Ottónak gyár-
•álapitás úránti kérelme. iSÓhorrék tudvalevő-
leg textiláru és Iklitfeszövő gyára t kivánnaik 
föl állit ani, amelynek egész berendezését (Ro-
mániában vásárolták. A gépek már mind 

Szegeden vannak é-s Schorr Ottó most épít-
kezést akar kezdeni a gyártelep részére, mi-
után semmi alkalmas kész épületet nem ta-
lált. A gyártelep épitkezéséndk céljaira össze-
sen nyolc katasztrális hold földndk teljesen 
ingyen valló átengedését és 25 évi adó- és kö-
viezetvám-mentességet kért. Előadása szerint 
a gyártelep a kövektező gépekkel rendelkezik: 
egy darab 120 lóerős gőzgép, két nagy íkazán, 
4 darab 80 lóerős dinamó motor, 200 darab 
kisebb munkagép, 60 kézi és segédgép stb. 
Ez a berendezés békéért ékben tiz millió ér-
tékű á ra t termelt évenként és teljes munka-
idény ben 600, állandóan pedig 3—400 mun-
kást és 40 'irodai alkalmazottat foglalkozta-
tott. Heh orr Ottó a gyárat Szegeden is ilyen 
nagyszabásúvá kívánja fejleszteni, 2.600.000 
koronás tőkebefektetéssel. Egyelőre csak bá-
rom hold földnek átengedését kéri, amelyet a 
fokozatos kiépítés során kér 8 holdra föl-
emelni. Balogh Károly javasolta, hogy eze-
ket a kéréseket .megfelelő kikötések .mellett 
teljesítse a gyáripari hiztotság. A föltótelek 
gerince, hogy a gyár mindemkor Szegedem 
tartozik adózni, tartozik állandóan legalább 
300 munkást és 80 munkavezetőt és irodai al-
kalmazottat alkalmazni; amennyiben a gyár 
két esztendeig szünetelne, tartozik a városnak 
-az üzem átadására nézve opciót, biztositami, a 
kért területek telekkönyvi átírását, csak akkor 
követelhetik, h a az épületeket már tölépitet-
ték a gyártelep területén. 

A bizottság hosszas vita után ugy hatá-
rozott, hogy javasolni fogja a közgyűlésnek 
a kért kedvezményeiknek az emiitett kiköté-
sek melletti átengedését, 

A második tá rgy a Cziinner-féle szalámi-
gyár kérelme volt. A Czinner-gyár azt kéri! 
hogy az állat vásártérből adjon á t neki a vá-
ros kát hold földet négyzetölenkint ha t ko-
ronáért. Ha ezen a területen öt éven belül 

Amerika szerint az osztrák-magyar 
kormány ma már üres cim 
Genf, október 30. Hivatalosan jelentük 

Parisból: Andrássynak Wilsonhoz intézett 
válasza hétfőn este érkezett tneg Washing-
tonba. A francia kamarában a jegyzék rieni 
keltett meglepetést, csak azt kérdezik, hogy 
a monarchia belső helyzete mellett a magyar 
és osztrák kormány nemcsak fi rés cim-e és 
hogy tekintetbe lehet-e venni egy olyan bé-
kejavaslatot, amelyet az egymással harcban 
álló népek kormánya tesz, 

A németek elkeserdése 
Magyarország ellen 

Berlin, október 30. A külügyminisztérium 
hivatalos kommünikéjében kifejezésre jutta-
tott beállítással szemben berlini politikai kö-
rök rámutatnak arra, hogy az osztrák-ma-
gyar khlügyminiszteriurn a német kormányt 
befejezett tények elé állította a jegyzék köz-
lésével. Politikai körök véleménye szerint 
MitgyaÁorázág nyomása alatt cselekedett 'a 
bécsi külügyi kormány és ennek a nyomásnak 
engednie kellett. A lapok a legsúlyosabb tá-
madásokat intézik Magyarország ellen és 
hangsúlyozzák, hogy Németország Magyar-

egy nagyszabású, modem szalámigyárat és 
húsfeldolgozó telepet nem létesít munkás! a-
fkásokkal, kötelezi magát arra, hogy az egész 
területet ingyen visszaadja a. városnak. Ba-
logh Károly a kérelemmel kapcsolatban kö-
zölte 'a bizottsággal, hogy a városnak a iHins-
és Vásárpénztárral 30 évre kötött kizáróla-
gossági szerződése érelmében a város húsfel-
dolgozó telep létesítésére engedélyt a körtöl-
tés, vasüti töltés ós a Cserepes-sor által hatá-
rolt területre nem adhat, Balogh a r r a kérte 
a gyárat, hogy erre való tekintettel más tel-
ket szemeljen .ki az ipartelep céljaira. A bi-
zottság ugy határozott, hogy ha a gyár n\eg 
tud egyezni a, vásárpénztárral, hajlandó el-
adni: a kérfc telket, de nem hat, hanem négy-
zetölenkint húsz koronáért. 

Végül a Bondyj-féle cipőgyár létesítésé-
nek ügyét referálta Balogh Károly. A gyár 
tudvalevőleg már 1919 januárjában meg akar 
ja kezdeni üzemek abban az esetben, ha a 
város a kérelmeit, amelyek alább következ-
nek, teljesiti. Bomdyék tudvalevőleg kérik, 
hogy a város adjon az építkezéshez 2 hold 
földet, önköltségi áron téglát és cserepet. 
Minden munkás után fizessen a város szemé-
lyeink int és óvenkint tiz éven át 50 koronát. 
Kérnek ezenkívül: adó-, vám- és illetékmentes-
séget 15 évre, a vízdíj elengedését miindemlkior-
ra kérik. A csatornázást a város saját költsé-
gén készíttesse el. A világítást és hajtóerőt 
olcsó árban kívánják kapni és a vezetékeket 
a. telepig a város készitettesse efl. A gyáripari 
bizottság elé a kérelem már a cipő, csizma és 
papucsipari szövetkezet beadványával kerül t 
A szövetkezet beadványában fölhívta a város 
figyelmét arra, hogy ő a bábonu után nyom-
ban cipőgyárrá kívánja- fejleszteni az üzemét. 
Miután azonban finom cipők gyártásához gé-
peket csak kölcsön lehet kapni egy erre a cél-
ra alakult részvénytársaságtól, azt kéri a szö-
vetkezet, vizsgálja meg a. város, hoinmanr ven-
né az uj cipőgyár gépeit, nehogy kizárólagos-
sági szerződést kössön az említett részvény-
társasággal és igy megakadályozza a, már 
meg/lévő eipfezövetkezet fejlődósét, 

A gyáripari bizottság a cipőszövetkezet, 
beadványának megsaivlelése mellett hajlandó 
inunkásonkint tiz koronát fizetni tiz évig a 
vállalatnak, hajlandó 3200 négyszögöl földet 
átengedni és a kért adó- és vámmentességet 
-.megadni, de esak abban az esetben, ha a gyár 
nem biztosított magának a gépgyár részvény 
társaságnál Szeged területére nézve kizáróla-
gossági jogot. 

A bizottság illése ezzel véget ért. 

ország részéről más bánásmódot várt volna, 
mintán a világháború folyamán a németek 
Magyarországot két ízben is megvédték az el-
lenséges inváziótól. 

A Lokalanzeiger igy ir: Magyarország 
állami exisztenoiá.fát két izben mentették meg 
a. németek, először a Kárpátokban, azután 
Erdélyben. Árpád lovagias fiai azonban meg-
szegik a hűséget és igy a lovagiasságróf szóló 
li agyomá nynak egyszeranri mi en k o r r a véget, 
kell vetni. A német nép sohasem felejti el ezt 
a hiiségszegést. Ami a magyar államból előre-
láthatólag megmarad, az csak egy kis orszá-
gocska lesz és ezzel Magyarország jelentő-
sege egyszersmindenkoréa megszűnt, 

Ausztriában megint merénylet 
készül Magyarország ellen 

Budapest, október 30. A Nemzeti Tanács-
nak tudomására jutott, hogy Ausztriában a 
Icggyitkízattísa.hb merénylet készül Magyar-
ország területi épsége elten. Hivatalos osztrák 
körök tárgyalásit folytatnak tv 'különböző nem-
zetiség'ékiket, hogy igényeiket Magyarország 
•rovására elégítsék ki. A cél az, hogy ezeket 
a nemzetiségeket minden módon, még ma-
g.mrfírssági területek felMdOftám <Wh> is 
megUrrfsák a Habsburg-dinasztia •uralma 

aktit. Külső jeleik is igaznak: bizonyítják a 
Nemzeti Tanácsnak ezt az értesülését. Nem 
kerülte el a Nemzeti Tanács figyelmét, hogy 
a horvát bán Bécsben já r t és eszeágában se®, 
volt., hogy Budapesttel is érintkezést (keres-
sen, tudja, Iiogy a budapesti katonai parancs-
nok már hosszabb idő óta nem tartózikodik 
itt, .megfigyelte, hogy a zágrábi katonai pa-
rancsnok látogatása után történt a horvát-
országi (katonai parancsnokságoknak a hor-
vát nemzeti tanácshoz való csatlakozása, to-
vábbá Fiume átadása a horvátoknak. Biztos 
értesülése van a Nemzeti Tanácsnak arról, 
•hogy nemcsak Horvátország, hanem n Mura-
iköz, a Drávaszög és Bácska szerb részének 
átengedése dolgában ás tárgyalás folyik Bécs-
bein, Az 1848-iki gyalázatos árulás megismét-
lésére szítanak Bécsben. 

A budapesti központi távirda 
csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz 

Budapest, október 30. A budapesti köz-
ponti távirda tisztviselői a hétfő esti véreng-
zés áldozatainak emlékére tegnap délután fél-
négytől négy óráig beszüntették a mimikát 
ós elhatározták, hogy csatlakoznak a. Nemzeti 
Tanácshoz. 

A Déli vasút megszüntette 
horvátországi üzemét 

Budapest, október 30. "A Déli vasút Hor-
vát- és Szlavonország felé teljesem beszüntet-
te a forgalmat, összes (mozdonyait és (kocsijait 
kivonta. /Mindössze Verőcén (sikerült, a horvát 
Nemzeti Tanácsinak bárom mozdonyt vissza-
tartania. 

Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- és ékszer* 

üzletemben. S z o l i d á ra k : 
Órákban és ékszerekben nagy raktár. 

v . v . F I S C H E R K. . v . v 
Korzó-kávéház mellett. 

Őszi és téli nőikalap újdonságok 

megérkeztek. S Z 3 í ü l á r í 
női-kalap üzlete Szeged, Kárász-u. 6. 

•
Alakitások gyorsan és ^ 
jutángosan készi.tetnek. • 

Aranyat kap a pincéjéből 
ha sampignon gomba termesztéssel foglalkozik. Sem-
mi befektetés nem szükséges, Bármely pince, kamra, 
üres szoba alkalmas. 50—60 korona napi mellékkere-
set. Télen nyáron állandóan űzhető. Gombacsirát ki-
lónként 7 koronáért, öt kilót 27 koronáért haszná-

lati utasítással küld: 
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Mindszentre Baszoruk nagy trálasztekban. 

Margit-utca 28. sz., ajánl mindennemű 
nyelv- és zeneismerettel biró tanerőket, 
melynek elintézését őszintén vállalja 

Havas jenőné. 


