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Fizessen elő a Szegedre, mert ez az egyetlen 
fegyvere a liberális polgárságnak és munkásságnak. 
A jogügyi bizottság letárgyalta az alsótanyai gazdák 

v vasúti hozzájárulásáról szóló szabályrendeletet. 
Szeged, február 18. (Saját tudósitónktól.) 

Megírta annak idején a Szeged, hoejr milyen 
nigy feltűnést keltett a tanács előtt Berzenczey 
Domokos műszaki főtanácsosnak, a mérnöki 
bivafal vezetőjének az a szabáiyrendeletterve-
zete, amely az alsótanyai vasutmenti magán-
tulajdonú földek vasúti hozzájárulását szabá-
lyozza. A tanács jogásztagjii ugyanis hibelet-
lennek tartották, hogy Berzenczey Domokos, 
mint műszaki ember, képes jogi szempontból 
is teljesen kifogástalan siabályrendelet alko-
tására. 

A tanács a szabályrendelettervezetet aztán 
változtatás nélkül elfogadta és elhatározta, hogy 
a jogügyi bizottsággá is letárgyaltatja. A jog-
ügyi tűoifság szerdán délután öt órakor ült 
össze, hogy letárgyalja Berzenczey Domonkos 
szabályrendelettervezetél, amelynek dr. Rack 
Lipót pénzügyi tanácsnok volt az előadója. 

Reck Lipót részletesen ismertette a szabály-
rendeleitervezetet. Elmondotta, hogy a város 
joggal kiván vatu'fenntsrWsi hozzájárulást azok-
tól az ingatlantulajdonosoktól, akisnek földje a 
vasútvonal megnyitásával értékben jelentékeny 
százalékkal növekszik. Berzenczey Domokos 
terveiete szerint a vasútépítési hozzájárulás 
ku'csa a következő lenne: A vasúti megálló-
helyek körüli ötezer méteres körzetben általá-
ban minden fö dbirtofc tuUjdonosa hozzájáru-
lásra köleies. Akiknek ingatlana kétezer méíetes 
körzeten belCl van, huszonöt éven kérésztől 
toldsnkint évi öt aranykoronát, « 2000 - 3 0 0 0 
méteres körzetben négy, a 3000—4000 méte-
res körzetben három, a 4000—5000 méleies 
körzetben két eranyfecronát fhetcek vasúti 
hozzájárnia cimén. Ugyancsak két aranykoro-

nát fizetnek azok is, akiknek birtoka a vasú'-
von«l mentén két kilométeres zónán belül van. 

Taschler Endre főjegyző szólalt fel röviden, 
utalt arr*, hogy az alsótanyai városi földek 
bérlőivel kötött szerződésben van egy záradék, 
amely bizonyos többletbér fizeésére kötelezi a 
bérlőket arra az esetre, ha a kisvasút megin-
dul. Ez a sáradék csak négy kilométeres kör-
zetről szól, tehát az ingatlantulajdonosokra — 
a lervezet értelmében — súlyosabb teher esne 
az ő/kilométeres körzetekkel. 

Bokor Pál helyettes polgármester ezzel szem-
ben egy szerződésmintából megállapítja, hogy 
a bérlőket a bérleti öiszeg 20—25 srázaléka 
terhelné a vasút üzembehelyezése esetén, ami 
fSlté'lenűl súlyosabb megterhelés, mint a tu-
lajdonosoké, hiseen ha csak egy mázsa buza a 
holdankinti bér, a többlet már akkor is több 
öt aranykoronánál 

Bírzenczey Domokos ezután ismerteti a kis-
vasút fantartására vonatkozó valószínűség-
számítások eredményét, amely szerint a vasút 
fönntartása az épitési költségek annuitásával 
együtt évi tizennyolcezer aranykoronával több, 
mint a várható bevé elek és a gazdák fönn-
tartási hoz ájárulása együttvéve. 

A jogügyi bizottság ülésén hosszabb jogi 
vita tamadt akörül, vájjon a hozzájárulással a 
föld tulajdonosát, birtokosát, haszonélvezőjét, 
vagy pedig magát az ingatlant terheljék-e meg. 
Végül is dr. Cserő Ede álláspontja győzött és 
a bizottság elhatározta, hogy ez ingatlan szó-
val helyettesíti a szabályrendeletben az ingatlan 
tulajdonosa megjelölést. 

A bizottság a tervezetet egyébként lényeg-
telen módosításokkal elfogadta. 

H Í M E M 
H/ l g ) Csütörtök, hóm. Aat. es protestáns Zsu-

/ • • » « zsánna. üör Kat. Bukol. Na? kel 7 óra 
O perckor, nyugszik 5 óra 28'perctco.'. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem i. emelet) nyitva 
délelőtt 8-tól l - ig és délután 3-tól 8 óráig. 

A szinházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárui 61 (telefon 996), Barcsay 
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon i l25) , Moldvány Lajos Új-
Szeged (telefon 846). 

A l b r e c h t f ő h e r c e g S z e g e d e n . 
Szeged, február 18. A ma esti gyorsvonattal 

érkezett Szegedre a Vöröskereszt Egyesület 
holnapi ünnepélyére Albrecht királyi herceg 
báró Orczy szárnysegéd kíséretében Az állo-
máson fogadtatására megjelentek dr. Somogyi 
Siilveszler polgármester és felesége, dr. Aigner 
Károly főispán és dr. Bottka Sándor rendőr-
főtanácsos, a szegedi cserkészek cs?patai 
Mayer Antal cserkésztiszt vezetésével és nagy-
számú közönség. A termeskocsijából kiszálló 
főherceget a siegedi ifjúsági Vöröskereszt Egye-
sület nevében dr. Somogyi Stilverz er polgár-
mester nejs üdvözölte, majd az ifjúság nevében 
Veres Szilárdka urleány nyújtott át kedves sza-
vak kíséretében egy virágcsokrot. A főherceg 
ezután végighaladt a tisztelgő cserkészszakasz 
előtt, majd a püspöki rezidenciára hajtatott, 
ahonnan kíséretével a szinházba ment és végig-
nézte a Jókai-ünnepélyt. 

A díszelőadás után a királyi herceg dr. 
Glaitfelder Gyula megyéspűspöknél vacsorázott, 
akinek szegedi tartózkodása alatt vendége lesz. 

A királyi herceg holnap délelőtt résztvesz az 
Ifjúsági Vöröskereszt Egyesületnek a színház-
ban délelőtt 11 órakor tartandó előadásán, 
majd déli 1 órakor a Kass-szállodában a vá-
ros által rendezett diszebéden vesz részt. Dél-
után a Ml Asszonyunkról nevezett nővérek 
növendékeinek műsoros előadását és iparmű-
vészeti kiállítását tiszteli meg látogatásával. 
Estére ismét a megyéspüspök vendége lesz s 

a fő .'árosba 20 án a gyorsvonattal tér vissza. 
A kir. herceg ellátogat a Vöröskereszt bál-

jára, amelynek választmánya kéri az érdekelte-
ket, hogy legkésőbb fél 10-ig megjelenni szí-
veskedjenek. 

— Cseh reá lg imnázium lesz az é r sekú j -
vár i magyar gimnázium Prágai jelentés sze-
rint a közoktatásügyi kormány utasítására meg-
szüntetik az érsekújvári magyar gimnázium 
autonómiáját. Március 1-től kezdve a gimná-
zium csehszlovák reálgimnáziummá alakul át 
és csak egyes párhuzamos osztályokban fog-
nak magyarul tanitani. 

Kérjen pécBváradl csemegevajat . Kiváló 
minőségben Giücknél kapható kg. 85.000. 843 

— Csütörtökön fo ly t a t j ák a s zabadon-
bocsá to t t t ün t e tők kihal lgatását . Budapest-
ről jelentik: A főkapitányságról kedden délután 
elbocsátották azokat a főiskolai hallgatókat, akik 
hétfőn este a Vigadó előtt, továbbá a Rákóczi-
uton és a város más pontjain rendezett tün-
te'ésben vettek részt. Az ügy rendőrségi refe-
rensei kimerítve látták cselekedetükben a ható-
ság és magánosok ellen elkövetelett erőszak 
kritériumát és ezért noha dr. Martinovics Jenő 
főkapitány intézkedésére szabadlábra helyezték 
őket, az eljárást folytatják ellenük. Kihallgatá-
sukat csütörtökön folytatják. A rendőrségi nyo-
mozás most azt igyekszik megállapítani, hogy 
kiknek az érdekében állott a fiatalkorú tüntetők 
felbujtása. 

— A Szegedi Magyar If júsági Vöröskereszt 
Egyesület Albrecht kir. herceg őfenségének, a 
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület fővédnö-
kének tiszteletére 1925. évi február hó 19-én dél-
előtt tiz órai kezdettel a városi színházban dísz-
előadást rendez gazdag műsorral. Délután öt óra-
kor a Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek 
alsóvárosi zárdájában az összes helyi ifjúsági cso-
portok által készített munkák kiállításának meg-
nyitása. Műsoros előadás az ottani növendékek 
által bemutatva. Jegyek előre válthatók a Szent 
István Társulat könyvkereskedésében és az előadás 
napján a szinházi pénztárnát. Rendes szinházi 
esti helyárak. 

— A s z e g e d i cs izmadiák a pénzügyminisz terhez 
fordulnak a f orga lmi a d ó á t a l á n y l e szá l l í tásáér t . 
A szegedi csizmadiaiparosok - mint ismeretes — 
h o s s i u harcok árán kivívták azt, hogy a forgalmi adót 
a blokkrendszer helyett átalányban fizethetik. Az áta-
lányt azonban olyan magasan állapították meg, hogy 
az egzisztenciájukban támadja meg a csizmadiákat. 
Ebben az ügyben szerdán délelőtt Körmendy Mátyás 
kamarai alelnök és Cserzy Mihály fogalmazó vezeté-
sével küldöttség kereste fel a pénzügyigazgatót. A 
pénzügyigazgató kijelentette, hogy tisztában van az 
iparosoK nehéz helyzetével, de saját hatáskörében nem 
redukálhatja az átalányösszegeket. A szegedi csizmadia-
iparosok ezért a pénzügyminiszterhez fordulnak és 
előtárják fenyegetően nehéz helyzetüket. Remélhető, 
hogy lehetővé teszik az iparosoknak, hogy iparukat 
továbbra is folytathassák. 

A Szegedi Polgár i Dalárda je lmezes 
b á l j a rendezési munkálatai már befejeződlek 
és az aRilis rendező bizottság elérle azt, hogy 
a dalárda bál ismét a báli szezon nagy társa-
dalmi eseménye lesz. Jegyek telmeaben meg-
jelenőknek csakis meghívó e lenében m«i nap'ÓI 
kezdve Vénig Gyula, Gizella-tér 3 és ifj. Metzger 
Péter, Feketesas utca 18. siám alatti üzletében 
válthatók. Ugyanott meghívók is igényelhetők. 623 

— Népszerű előadások az egyetemen. A 
m. kir. Ferenc József-tudományegyetem Barátai 
Egyesülete által rendezett szabadegyetemi előadá-
sok második sorozatának befejező elődása csü-
törtökön (ma) délután hat órakor az egyetem böl-
csészetkara III. számú tantermében (Dugonics-tér 
13., I. em) lesz megtartva. Előad dr. Laky Dezső 
egyetemi tanár az Elválások a háború előtt és a 
háború után cim alatt. Belépti-dij 5000 korona. 
Felülfizetéseket a kulturális célra való tekintettel, 
köszönettel fogad az egyesület. 

I Telefon 
irodai 258. BELVÁROSI MOZI Telefon: 

pénztari 582. 

Február 19-én, csülör.ökön 

| Csak fe lnőt teknek! ! 

' Ramon Novarró es 
Barbara La Marr 

főszereplésével: 

Asszony a neved...! 
Dráma 8 felvonásban. — És a 

Legújabb H Í R A D Ó . 
Előadások k e z d e t e ^ , 7 é s 9 órakor. 

Telefon: 
11-85. K O R Z Ó M O Z I 

Telefon: 
11-85. 

Február 19., 20 án, csütörtökön és pénteken * 

Dinty, az árvák atyja, j 
\ történet 6 felvonásban. 

DINTY. j 
Fogj meg, ha tudsz. I 

Víg történet 6 felvonásban. 

Főszereplő: 

Amerikai burleszk 2 felvonásban. 

Fix & Fox | 
a főszerepben. 

Előadások k e z d e t e 5, 7 é s 9 órakor. 


