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• Uj gyárak Szegeden, 
— Véget ért a rendkivüii közgyűlés. 

(Saját tudósítónktól.) Szeged törvényha-
tósági bizottsága (kedden 'délután folytatta 
szombaton félbeszakított rendkivüii közgyű-
lését. A keddi közgyűlésnek minidössze négy 
lárgya volt; valaanennyi gyáripari ügy; ket-
tóközíilök gyárfejlesztési, ketitő pedig u j gyár 
Blapdtá&i kérelem elintézése. 

A közgyűlést kevéssel mégy óra után. nyi-
totta meg dr. Kelemen Béla főispán, a köz-
gyűlés elnöke. ELső tárgy Berkes József ké-
relme volt. Berkes bejelentette, hogy üzemét 
fejleszteni kívánja és ebből a eélbó! szüksége 
van 205 négyszögöl városi földre a budapesti 
országút mentén.,Ennek a területnek négyszög 
őlenkint négy koronáért való átengedését 
kérte. A Itanáes javaslatára a közgyűlés a ké-
relem fölött, napirendre tért, miután ezt a 
területet már eladta a város. 

Schorr Ottó szegedi gyártulajdonos Bo-
luániában egy nagyszabású textil-gyárát vá-_ 
sárolt. A gyártelep építéséhez a közvágóbid-
Jal szemben 12.800 négyszögöl városi földnek 
ingyen való átengedését kérte 15 évi adó- ós 
vámmentességgel. A itanáes javasolta ennek 
a kérelemnek teljesítését és ebhez a közgyű-
lés is hozzájárvli. 

A Pálfy testvérek vasgyár 2123 négyszög-
ölnyi városi területitek tiz esztendőre való 
bérbeadását kérte gyárfejleszt és céljaira bol-
dankinti és évenkinti 250 koronás áron. A 
.tainaes a gyáripari bizottság javaslata alap-
ján javasolta a kérelem teljesítését. A, köz-
gyűlés itt is hozzájárult a tanács javaslatá-
hoz. 

(A cipőgyár ügye.) 
Végül a Bondy-féle cipőgyár ismeretes 

kérelmét referálta Balogh Károly. A tanács 
tudvalevőleg javasolta, liogy 3000 négyszög-
ölnyi területet adjon á t egyelőre a város, á 
további 7000 négyszögölnyi területet a gyár-
telep fejlesztéséi) ez mérten adják csak a 
gyártelepnek. Ezt a támogatást is csak akkor 
biztosítja, ha a gyár alapitói kijelentik, hogy 
nc'm kivannak Szeged területére kizárólagos-
sági jogot. 

Schüffer Vilmos ellenzi a tanácsi javas-
latot, ahhoz nem járul liozzá. Nemsokára 
olyan kedvező helyzetbe kerülünk, liogy 
minden külön támogatás nélkül is özönével 
jönnek .Szegedre a gyártelepek. Azt kéri, az 
ügyet pótlás miatt ad ja vissza a közgyűlés 
a gyáripari t ize ti súgnak. 

l)i'. Tonelli Sándor kijelenti, hogy a vá-
rosok egymás közti versengése miat t kell a 
városnak kedvezményeket adni az u j gyárte-
lepeknek. Ez a. verseny pedig nem fog meg-
szűnni. 35 koronás prémiumot kér a gyár ré-
szére éven kint és nmnkásonkint számítva, tiz 
éven át, ugy hogy az évi támogatás 10.000 ko-
ronánál nagyobb legyen. 

Schüffer Márton: A tanácsi javaslatnak 
csak azt a részét fogadja el. amelyik arról, 
szól, liogy az u j gyártelep csak telket kapjon. 
Az évenkinti tízezer korona támogatásra 
semmi szükség nincsen. 

Rózsa Mihály: Nem fogadja el a tanácsi 
javaslatot. Bondyt nem ismeri senkii ebben a 
városban, nem látja az alaptőkét sem, amely-
tyel az u j gyártelepet létesíteni akarják. Azt 
pedig nem lehet tűrni, hogy a város adjon — 
•igy — alaptőkét egy u j gyártelepnek. 

Fogéi Ede kijelenti, hogy Seb affér Már-
tonnak az álláspontján van, mert. azt t a r t j a 
igazságosnak. A telek adományozásával .min-
den kötelességének eleget tett a város. 

Wimmer Fülöp: Tudjuk, hogy a tanácsi 
javaslat kimondja azt is, hogy csak akkor 
adja meg ezeket a támogatásokat, ha az u j 
gyártelep telep létesítésébe másfél millió ko-
ronát befektet. Ha ezt megteszi, akkor a 
gyártelepet kicsinyességibol eli rányit ani Sze-
gedről nem szabad, bűn. Gondolni kell arra, 
hogy 15 év multán, amikorra a vállalat adó-
mentessége megszűnik, súlyos százezrekkel 
fogja gyarapítani adóban a város .bevételeit. 
Elfogadásra ajánlja á gyáripari bizottság 
illetve a tanács javaslatát, 

Kiss Gyula: Nem járul hozzá a tanács 
javaslatához. Nagyon könnyelmiien bánt a 
város a telkekkel mindig, pedig amikor ő ma-
ga vesz, nagyon drágán tud. csak hozzájutni. 
Ott vau a fürészgyár, amelynek területét egé-
szen más célokra használják föl, mint amire 
adományozták. 

Dr. Balassa Ármin azzal kezdi, hogy nem 
szól ilna fői a szakemberek felszólalásai után, 
ha nem láina nagy zavart az ügyben. A tárgy-
sorozat mini Bondy részvénytársaságot emlí-
ti még a kérelmezőt, i t t meg azt hallja, hogy 
Bondy (Simon bőr és gépsizij bizományosról: 
van szó. Ha tényleg egy .részvénytársaság, 
tehát, égy megbízható cég kéri a kedvezménye 
ke", megadja, Bondy Simonnak azonban nem 
ad ajándékot, hogy az m a j d ennek az aján-
déknak alapján ósszegrundoljoin egy részvény 
társaságot. Napirendretérést javasol a ta-

ács javaslata fölött. 
Balogh Lajos hosszasam érvel a tanácsi 

java-lat ellen, nagyobhára az előző szónokok 
érveivel. Nem fogadja el a tanács javaslata!, 
dr. Balassa javaslataim? járul hozzá. 

Kosótzkg Pál hosszan érvel az uj cipő-
gyár ellen, amely szerinte megakasztja fej-
lesztésében a ci.pő, csizma és papuesipari szö-
vetkezetet és amely iparosok helyett majd 
munkásokat fog nevelni, amire .nincsen szük-

ség és amely meg fogja ölni a kisipart. 
Schwartz Manó kijelenti, hogy miniden 

gyárahipitásiiak híve és a tanács javaslatát 
ugy, amint van, elfogadja. Rámutat azonban 
arra, hogy Sehorrék sokkal kevesebbet kap-
tak mini Boadyé,k holott Scliorrék ajánlata 
kedvezőbb, jobb a városra nézve is. Azt kíván 
ja, hogy a kért. évi 10.000 koronás hozzájáru-
lás összeget tényleg a munkásoknak adja a 
város, még pedig ugy hogy ezen az összegen 
vásároljon munkás1.".sásokhoz telkeket. 

Reitzer Lipót azt kéri), hogy abban az 
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esetben, ha a tanács javaslatát elfogadja a 
közgyűlés, kötelezze a gyárat arra, hogy 
minden városnegyed ben létesítsen raktárát . 

A zárszó jogán tett felszólalások után a. 
közgyűlés névszerinti szavazással elfogadta a 
tanács jaca.sInUíi, 

A. közgyűlés ezzel véget ért. 

Jönnek a menekültek 
— A forradalom áldozatai. — 

<Saját tuddsitóiiktól.) Az utóbbi napokban 
megdöbbentő hirek terjedtek el, hogy a 'kör-
nyéikbeM és a távolabb fekvő községekben 
fosztogatnak, gyújtogatnak, sőt néhol még a 
vérontástól sem riadnak vissza. E .birok egy 
része túlzottaknak bizonyult, viszont meg kell; 
állapi tani, ihogy egyes helyeken a történtek 
borzairnassálgban még fölühuulják a szárny-
rakelt hirek adatait. A megvadult csőcselék a 
védtelen községekben és kisvárosokban fosz-
togat. rabol, pusztít vagyont és veszélyeztet 
életet. ! , 

Beszédes bizonysága ennek az állapotnak 
a lakosság tömeges .menekülése a környék-
belit községekből. Szegedre, már százával ér-
keznek a menekültek, akik között sokan van-
nak a vagyonukból teljesen kifosztottak, ek-' 
zisztenciájukban megsemmisültek. A .legtöb-
ben csak az életüket menthették meg, házu-
kat fölgyújtották, bútoraikat összetörték, ösz-
szekuporgatett vagyonukat elrabolták. Csak 
kevesen vannak olyanok, akik pénzzel a zse-
bükben menekülhettek. Az intelligencia egy 
része a kisebb helyről sietve .menekül, mert 
nem érzi biztonságban magát. A kereskedők, 
akik ellen különösen irányul a gaz csőcselék 
boszuja, örülnek, ha legalább vagyonuk egy 
részével meg tudnak menekülni. 

A környékbeli vármegyékből ilyen, lesúj-
tó hirek érkeznek és mindenünnen karhatal-
mat kérnek a garázdálkodó elemek megféke-
zésére. Eddig ez lehetetlen volt, mert ' min-
denekelőtt nagyobb városokban kellett rendet 
teremteni. Ez is csak roppant eröfeszitésse. 
sikerült, amiben jelentős része van a polgár-
őrségnek gyors megalakításának' és a Kato-
natanácsok erélyes intézkedéseinek. Most 
•már a községekre kerül a sor, a garázdálkodó 
csőcseléket kiméietlen kézzel fogják megfé-
kezni a karhatalmi készültségek. Statáriúüs* 
uton fognak elbánni a vad hordákkal, ame-
lyek szennyes kezükkel bemocskolták a de-
mokratikus forradalom tisztaságát. A torra-
dalom rablói nem menekülhetnek majd a 
megtorló hatalom súlyos csapásai alól. A bűn-
cselekményeket ki fogják nyomozni, a tette-
sekre a legsúlyosabb büntetés vár, rablott va-
gyonuk eik o b z á s á v a!. 

Amig azonban a megtorlás órája elér-
kezhet és a rend helyreáll, gondoskodna kell 
a menekültekről. Gondoskodni kell elhelyezé-
sükről. ellátásukról. De ne alácsonyitsuik cse-
lédekké a menekülő nőket és ne -használjuk 
ki az ideszakadt munkaerőt — tisztességes 
elbánást a forradalom áldozatainak. Antim 
hírlik, a szegedi zsidó hitközség konyhát állfit' 
föl, a menekülteknek, azt a példát követni kell. 
Gondoskodni kell a menekültekről, legalább 
addig, aíroig a népkormány némileg kártain-
ni that ja majd őket. Szervezni kell menekült 
testvéreink ellátását, intézményeseit kell, biz-
tosítani elhelyezésüket, 
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