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Váltsa meg a város a légszeszgyárat. 
— Balogh Károly javaslata. — 

(Saját tudósítónktól.) Régóta kisért már 
Szegeden a .gázgyár megváltásának gondola-
ita- Legutóbb, hogy a vállalat a gáz- és vil-
jjuiy-egységárakat emelni .akarta, a város az-
z a] utasította el a kérelmet, hogy az áreme-
lésbe 'belemenni nem hajlandó, kész azonban 
a gázgyárnak azoniyili átvételéről tárgyalá-
sokat kezdeni. iA gázgyár persze nem vette 
komolyan a tanácsnak ezt a határozatát, ugy, 
hogy az hlyen irányban megindult tárgyalá-
sok csakhamar megszakadtaik. .Most hamaro-
san konkrét formában fog szőnyegre ikerülni 
a légszeszgyár megváltásának ügye, amelyre 
nézve Balogh Károly pénzügyi tanácsos hét-
főn a következő előterjesztést tette a város 
tanácsának: 

— Tekintetes Tanács! A szegedi légszeszvi-
lágitási részvénytársasággal 1012 november 
7-én kötött viliágitási-szerződés második pa-
/ragrafnsa értelmében az engedély tartama, 
negyven évre terjed, vagyis életbelépett 1895 
november l-én és minden felmondás nélkül, 
teljesen megszűnik 1935 október 31.-én. Ugyan-
ezen világítási szerződés negyvenkilencedik, 
paragrafusa ugy rendelkezik, hogy Szeged 
város fentartja magának azt a jogot. — és az 
engedélyes tűrni tartozik — liogy az engedé-
lyes összes jogait és teljes üzemét a 40. éri 
lejárat előtt és az engedélyidő huszonötödik 
évének lejárta után, megválthassa.. A megvál-
tási módot a szerződés a következőképen ál-
lapítja meg: ,VA város mindenekelőtt fizeti 
készpénzben az összes beruházások könyvsze-
rinti még nem amortizált értékét, továbbá tel-
jes kárpótlás cimén engedélyesnek a megvál-
tási évet megelőző öt évből a legjobb és leg-
rosszabb üzleteredmény leütése után megma-
radó bárom év tiszta jövedelmének átlagát, 
szorozva a hátralévő evek felének számával. 

Az én megítélésem szerint e szerződés 
alapján a város megváltáéi joga megnyílik 
1920 november l-én. A megváltási összeg ki-
számításának alapjául szolgál a beruházási 
tőkének nem amortizált összege. 1020 október 

31-én ehhez hozzászámítandó a szerződéses 
egységárak alapján hitelesen kitüntetett há-
rom évi átlagjövedelemnek a hét és félszerese. 
Számítás alapjául szolgál az 1915—1910. évi 
üzleteredménynek tiszta jövedelme. Természe-
tes, hogy a jövedelmet nem szabad mestersé-
gesen fokozni, ugy hogy a fentartási költsé-
gekkel, amortizációval, vagy egyéb renides évi 
üzemi kidásókkal a bruttó bevételt nem ter-
helhetik meg, vagy íredig a szerződéses árak-
tól eltérő önkényes magasabb egysógi árakat 
nem állithatnak be az elfogyasztott világítá-
sokért. A gyárnak minden része pedig a Le-
hető legjobb karban tartva adandó át. 

(A város tanácsa már a háborút megelőző 
időben .közölte az engedményes részvénytársa-
sággal a törvényhatóság nevében, hogy szer-
ződéses megváltási jogával élni kíván s egy-
idejűleg felhívta a részvénytársaságot, liogy 
a megváltás alapjául szolgáló évek üzletered-
ményét és vagyonmérlegét hiteles alakban 
évenkint mutassa be. A háború alatt pedig 
.közölte a részvénytársasággal a város taná-
csa, liogy a világítási egységárakat nem eme-
li, hanem kész bármikor a részvénytársaság-
nak még nem amortizált tőkéjét kifizetni és 
az üzemet azonnal átvenni. A háború előtt is 
készek voltunk az, üzem megváltására, azon-
ban az engedményes részvénytársaság több-
szöri megkeresésünkre azt a választ adta, 
hogy az üzemet nem adja el, a háború alatt 
pedig .10 millió koronának azonnali lefizetése 
mellett és a leltári ingóságoknak .a háborús 
árak mellett leendő kifizetése ellenében lett 
volna hajlandó az üzemet eladni. 

Ezek ismertetése után a tekintetes ta-
nácsnak azt az előterjesztést teszem, hogy az 
.1018 szeptember havi rendes közgyűlése elé 
terjesszen elő javaslatot, miszerint 

mondja ki a közgyűlés, hogy a világí-
tási szerződésben biztosított megvál-
tási jogával élni kiván 

és felhatalmazza a város tanácsát, hogy a 
megváltás körül a szükséges intézkedéseket 
tegye meg, a város jogait és igazait a szerző-
dós értelmében érvényesítse s az eredményit a 
közgyűlésnek jelentse be. 

függésben, még pedig külügyi vonatkozásai-
ban is. Hétfőn, délelőtt a király Windisch-
graetz Lajos herceg közélelmezési minisztert 
fogadta. 

Budapestről .telefonálja tudósitónk: Dr. 
Töry Gusztáv igazságügyminiszter kihallga-
tása háromnegyed óráig tartott. Mint A Nap 
beavatott helyről értesíül, az igazságügymi-
niszter Bosznia-Hercegovina, Dalmácia és 
Horvátország államjogi helyzetéről nyilatko-
zott az uralkodó előtt, kapcsolatban azokkal 
a jórészt a magyar állam mai szervezete el-
len irányuló törekvésekkel, amelyek a dél-
szláv kérdés úgynevezett rendezése körül föl-
merültek. 

— Bosznia és Horvátország jövő helyzete 
Budapestről telefonálja tudósitónk: Bosznia-
Hercegovina és Horvátország jövő helyzete 
dolgában Wekerle .miniszterelnök és Hussa-
rek osztrák miniszterelnök beható tárgyalást 
folytattak Budapesten. A tanácskozáson báró 
Karkotits vezérezredes, Bosznia és Hercego-
vina tartományfőnöke, Unkelhauser horvát 
miniszter, Skerlecz Iván volt horvát bár és 
Jekelfalussy Zoltán íiunjei kormányzó is részt 
vettek. 

— Talaat basa bécsbe utazik. Bécsből 
jelentik: A hét első napjaiban .Bécsbe várják 
Talat basa török nagyvezért. Itteni diplomá-
ciai .körökben igen nagyjelentőségűinek tartják 
a török államférfi látogatását. 

— Razzia a vonatokon a jegy nélkfil 
utazók ellen. Heteken keresztül hirdették a 
lapok, hogy szeptember l-étől kezdve a vas-
utakon szigorú intézkedések lépnek életbe és. 
a menetjegy nélkül vagy a váltott menetje-
gyeknél magasabb kocsiosztályba beszálló 
utasok az eddiginél jóval magasabb illetéket 
tartoznak fizetni még akkor is, ha a maga-
sabb osztályú kocsinak csak a folyosóján tar-
tózkodnak es akkor is, ha a váltott menet-
jegynek megfelelő alacsonyabb kocsiosztály-
ban hely inem volna. A legkisebb illetéjc, me-
lyet fizetni kell, tiz korona, de megfizettetik 
a jegynélküli utassal, ha meg nem állapitha-
tó, hogy hol szállt föl, a vonat kiindulási ál-
lomásától szóló jegy kétszeresét is. Vasárnap 
és hétfőn az összes fővonalakon a legszigo-
rúbb jegyellenőrzést folytattak az államvas-
utak ellenőrző közegei és valóságos! razzia 
folyt az utasok között. A vasutasok termé-
szetesen kötelességszerűen jártak el az uj 
rend értelmében, mig a közönség körében ál-
talános volt a megbotránkozás. De fizetni 
kellett a leckepénzeket, amelyek remélhetően 
némi rendhez fogják szoktatni az utazó kö-
zönséget. A beszedett büntetési pénzek ösz-
szege, mint értesülünk, a szegedi vonatok 
utasai között több ezer koronát tett ki az első 
két nap alatt. 

— Budapesti detektivek nyomozása Sze-
geden elrejtett élelmiszerkészletek után. 
Városszerte keltette a legnagyobb érdeklődést 
a Délmagyarország vasárnapi számában meg-
jelent az a cikk, amely beszámolt arról, liogy 
az Országos Közélelmezési Hivatal detdktiv-
jei elrejtett szükségleti cikkek után kutatást 
indítottak helybeli rövidáurkercskedőknéil. 
Mint most utólag közli a rendőrség, kutatást 
tartottak még a budapesti detektívek a követ-
kező helyeken: A Magyar Folyam- és Tenger-
hajózási. Részvénytársaság raktárában talál-
tak egy 59 hektoliteres hordót búzával tele 
és- egy Mindszentre címzett ládát 40 kilo-
gramm kristálycukorral. Szántó Sándor Kál-
vária-tér 2. sz. alatti üzletében lefoglaltak 80 
kilogramm búzát és 150 kilogramm burgo-
nyát. A Máv. raktárában bárom láda szap-
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— Vilmos császár Berlin városához. 
Berlinből jelentik: Berlin város képviselőtes-
tületének táviratára Vilmos császár a követ-
kező választ küldte: 

— örömmel fogadom a birodalmi székváros 
csüggedetlen bizalmának .kifejezését és me-
leg köszönetet mondok elszántságukat feltün-
tető erőteljes szavaikért. Sziklaszilárdan va-
gyok én is meggyőződve, liogy semmiféle el-
lenség .nem tudja a német birodalom acélos 
szerkezetét elpusztítani. Sohasem volt Né-
metország legyőzhető, ha egységes volt. Én 
Egységesnek tudom az egész elszánt, áldozatra 
kész német népet velem együtt abban a szi-
lárd ós megingathatatlan akaratban, hogy ki-
tartsunk, Isten segítségével legyőzzük a ne-
hézségeket, végigíküadjük a liarcot a becsüle-
tes békéig. Amit a mérnetek az arcvonalon és 
otthon áldozatkészség és tetterő tekintetében 
teljesítettek, ami hűséget létünk s legszentebb 
jogaink védelmében . tanúsították, páratlanul 
all és egyik más oiép sem tudja megtenni. 
•Hegingathatatlanul, elszántan, aeélkemény-
teggel nézünk mindnyájain egységesem a. jövő 
etebe, amelynek viharain szerencsésem és di-
esőségesem úrrá aJkarumk és fogunk lenni. Ad-
ja a Mindenható. Vilmos I. R. 

— Madzsar Gusztáv főigazgatói kineve-
s s e . Mint értesülünk, Madzsar Gusztávot, a 
a uiákói állami főgimnázium régi, érdemes 
igazgatóját, a kiváló pedagógust az újonnan 
telállirtiandó .temesvári tankerület főigazgató-
ivá szemelték ki és erről szóló kinevezése leg-

közelebb meg fog jelenni a hivatalos lapban. 
A temesvári tankerület első főigazgatója a 
magyar pedagógiai mozgalmak és irodaloni 
terén sok értékes gondolattal és tettel műkö-
dött közre a hazai tanügy előmozdításán. Ré-
gebben egy komoly irodalmi értékű regény-
tárt. is szerkesztett, nemkülönben egy az ifjú-
sági olvasmányok tartalmi és formai meg-
értését elősegítő tanulmánysorozatot is, mind 
a kettőt Szegeden adta ki. Jelentős és ered-
ményes pedagógiai munkásságának méltó 
megbecsülése a főigazgatói kinevezés,. amely 
számára nem csupán elismerést, de egyúttal 
még szélesebHkörii tevékenységet, ujabb alko-
tásokat jelent. Áz uj főigazgatói tankerület a 
szegedi kettéválasztását jelenti, amelyről már 
régebben gondolkoztak a kultuszminisztérium-
ban. 

— Wekerle Bécsben. Bécsből jelentik: 
Wekeble Sándor miniszterelnök hétfőn éjjel 
Bécsbe érkezett. Kedden kihallgatáson jelenik 
meg a királynál. 

— Kihallgatások a királynál. Bécsből je-
lentik: A király vasárnap délben fél tizenket-
tőkor kihallgatáson fogadta báró Szterényi 
József kereskedelmi .minisztert. Szterényi au-
dienciája ötnegyed óra hosszat tartott. A 
kereskedelmi miniszter tárcája körébe tarto-
zó ügyekről tett előterjesztést. Beavatott bé-
csi forrás szerint a kihallgatás túlnyomórészt 
az általános politikai helyzettel volt össze-


