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DÉLMAG YARORSZ ÁG 1927 február 26. 

Nagyfokú szabálytalanságok 
a város dollárköicsönénél. 

Tekintetes Szerkesztőség! Teljesen távol-
állok attól az ügytől, amelyei itt szóvá akarok 
tenni és távolaitok valamennyi szegedi pénz-
intézettől is, amelyek közül egyiknél sem va-
gyok se igazgatósági, se felügyelőbizottsági 
tag, se betétes, se adós. Egyszerűen arról van 
szó, hogy figyelemmel kisérem az eseménye-
ket s minthogy a Délmagyarországot minden-
kitől s mindentől független, szókimondó új-
ságnak ismerem, ahol meg lehet mondani az 
igazságot, az itt következő érdekes dolgok 
elmondásával néhány sorom részére igénybe 
szeretném venni az önök hasábjait. 

A város tudvalevőleg igénybe akarl venni 
és igénybe is vesz egy 500.000 dolláros köl-
csönt. Értesülésem szerint felhívta az összes 
szegedi pénzintézeteket, hogy adják l)e aján-
lataikat, még pedig igen helyesen, zári borí-
tékban. Két szegedi pénzintézet adoll be aján-
latot. Az egyiket az Angol-Magvar Bank illeni 
fiókja 6.750/0, a másikat pedig a Kereskedelmi 
és Iparbank, a budapesti Hitelbank képvise-
letében 6.25o/o kamatozás mellett. A kél aján-
lat átment a szokásos közigazgatási tortú-
rákon, a pénzügyi bizottság és a tanács elé 
került, az ember már azt hitte volna, 
szabályszerű versenytárgyalásról lévén szó, 
hogy az ügy aktái le fognak záratni azzal, 
hogy az olcsóbb ajánlattevő, tehát a Keres-
kedelmi és Iparbank fogja a városnak a köl-
csönt nyújtani. 

De nem így történt, talán éppen azért, 
mert ez lett volna a természetes. Huszonnégy 
órával a közgyűlés előli megjelent a város-
házán a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
és azzal az indokolással, hogy ö azt hitte, 
hogy nem dolláros, hanem pengős kölcsön-
ről van szó, elkésve beadott egy nyilt ajánla-
tot, inosl, amikor a zárt ajánlati versenyen 
nem vett részt és amikor már jóidéje ismere-
tes volt, hogy azok a bankok, amelyek a 
zárt ajánlati versenyen résztvettek, milyen 
feltételek mellett hajlandók a városnak a kér-
déses kölcsönt nyújtani. A Pesti Magyar Ke-
reskedelmi llank 6 százalékos kölcsönre tett 
ajánlatot, a város ezt a kölcsönt el-
fogadta és ezzel az ügy aktáit ilyen módon 
lezárta. Mondanom se kell, hogy ez az el-
járás a legnagyobb mértekben helytelen és 
elitélendő. A város, az erkölcsi testület, így 
még sem dolgozhat. A Pesti Magyar Keres-
kedelmi Bank ajánlatát vagy egyáltalán nem 
lett volna szabad figyelembe venni, mert az 
mégsem megy, hogy a zárt versenytárgyaláson 
nem vesz részt és akkor adja be az ajánla-
tát, amikor a feltételek pontos betartásával 
ajánlatot tevő pénzintézetek feltételei már is-
meretesek. De ha a város tanácsát meggondo-
lásra késztette, hogy a 6.25 százalékos köl-
esönnel szemben 6 százalékos dollárkölcsönt 
is tud esetleg szerezni, akkor a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank ajánlatával a kezében 
vagy tárgyalnia kellett volna azzal a két bank-
kal, amelyik formailag is szabályos ajánlatot 
tett, vagy uj versenytárgyalást kelleti volna 
hirdetnie. De ha így jár el a hatóság, mint 
ahogy most eljárt, akkor nem fog akadni 
egészséges jogérzékü ember, aki vele tartson 
és esetleg el fogja érni, hogy fütyülni fognak 
a versenytárgyalási hirdetményeire. Tessék 
csak elképzelni, mi történne, ha a város 
ugyanígy járna el például az egyetemi épít-
kezések kiadásánál és ha ezzel az ilyen meg 
nem engedett gyakorlatot átvinné ipari tér-
re is. 

Megismétlem, a szegedi bankokkal a leg-
kisebb érdekeltség sem fűz össze, de szót kel-
lett emelnem ez ellen az eljárás ellen, amely 
jogilag helytelen és közéletileg legalább is 
éretlen. 

Tisztelettel: (Aláírás.) 

ízléses báli 
és estélyi 

c i p ő i k meg-
é r k e z í e h 1 ! ! 

82 Tartósságban, 
minőségben, árbom 
felülmulhatatlanai 

jcifiőA+Sz&g&cl 

Egy berlini munkás borzalmas családirlása. 
Az ágyakhoz kötötte gyermekeit és kinyiíotla a gázcsapokat. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Berlinből jelenlik: Az egyik berlini külvá-

rosban borzalmas családi dráma játszódott 
le. Paul Schultz ipari munkás feleségét, 13 
éves fiát és 12 éves leányát ágyukhoz kötötte, 

majd belömtc szájukat, azután kinyitotta a 
gázcsapot és alá feküdt. Beggelre mind a 
négyüket holtan találták. A munkás tettének 
oka: hosszú időn át tartó nyomoruk és fele-
ségének gyógyíthatatlan betegsége. 

Jl hullámverés matró&oKat sodort le 
asz óceánjáró fedélzetéről. 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n-
I és e.) Brüsszelből jelentik: A S u e w i c r belga 
gőzös tegnap indult cl Newyorkból Antwerpenbe. 
A hajó nem messze Newyorktól óriási viharba ke-
rült és a n agy h u l l ám ve rés ké t l i s z t é i 

és t i z m a t r ó z t l e s o d o r t a f e d é l z e t r ő l . 
A tengerészek mindannyian odavesztek. A hajó 
gépei is annyira megrongálódlak, hogy útját sem 
folytathatta Antwerpenbe, hanem kénytelen volt 
visszatérni a newvorki kikötőbe. 

Ujabb botrányote a belgrádi sss&zipsiiná-
ban a tegnapi véres ember után. 

Belgrád, február 25. Az egész politikai köz-
vélemény a szkupslinában lejátszódon tegnapi 
botrány hatása alatt áll. Az ellenzék a bel-
ügyi apparátust teszi felelőssé s azl állítja, 
hogy a hatósági túlkapások a jelenlegi rend-
szer melleit mindennaposak. A kormány 
és a radikálisok amiatt vannak felháborodva, 
hogy az ellenzéki képviselők Bisztics beveze-
tésével a szkupslina tekintélyét megsértették. 
Ezek hatása alalt az eddig különálló ellen-
zéki csoportok szoros együttműködésbe léptek 
s a mai ülésen közösen hevesen tüntettek a 
belügyminiszter ellen. Uzunovics tegnap este 
egy nyilatkozatában kilátásba helyezte a 
szkupstina feloszlatását, illetőleg uj válasz-
tás kiírását arra az esetre, ha az ellenzék 
a parlament működését lehetetlenné tenné. 

A mai ülésen Maximovics belügyminiszter 
iolytalta tegnap félbeszakított beszédét. Vé-
dekezését sokszor szakították félbe viharos 
jelcnclek. Az ellenzék »pfuj«-1 kiáltott, mire 
a radikálisok »kurr« kiabálással felellek. 

Maximovics foglalkozott ezután az urna-
őrök eltávolítására vonatkozó vádakkal. Egy 
esetben büntetett előéletű őröket távolítottak 
el szerinte, másszor az urnaőrök nem jelen-
tek meg, harmadszor az urnaőrök közben ki-
léplek a horvát parasztpárlból. A belügymi-
niszter élesen támadta a Badics-pártot, hogy 
büntetett előéletű urnaőröket alkalmaz, mire 
Iíosutics azzal vágott vissza, hogy viszont 
olyan kerületi főnökök vannak, akik két és 
félévig ültek börtönben. 

Elkészült Sszeged világítási terveszete. 
227 uj villanylámpát KapnaK a KülvárosrészeK. — Újszeged 

teljes Kikapcsolása. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A kül-
városi népkörök és érdekeltségek sok depu-
tációzásának és panaszának, meg a lakosság 
érdekeiért harcoló független sajtóorgánumok 
kitartó munkájának, ugy látszik, mégis csak 
lesz foganatja. Nem mintha a hatóságban 
nem lett volna semmi jóakarat a külváro-
siakkal szemben, de bizonyos, hogy a sok 
unszolás közelebb vitte a közvilágítás meg-
javítását a megvalósuláshoz. A februári köz-
gyűlés első napján már jelezte Somogyi Szil-
veszter polgármester, hogy a külvárosrészek 
világítási tervezete a légszeszgyárnál készen 
van és a költségelőirányzat már a legköze-
lebbi napokban elkészül és a tanács elé kerül. 

Tekintettel arra az érthelően nagy érdek-
lődésre és azokra a rendkívül fontos érde-
kekre, amelyek ehhez a kérdéshez fűződnek, 
szükségesnek láttuk, hogy érdeklődjünk az 
ügy állása iránt és a következőkben ismertet-
hetjük a külvárosrészek világításának ügyét. 
A városi mérnökség a légszeszgyárral együtt 
egy közvilágítási térkéjKit készilett, amelybe 
felvették a város területén létező valamennyi 
közvilágító alkalmatosságot. Ebből megállapí-
tottuk, hogy ezidőszerint Szegeden csténkint 

D e l - K u harisnyák fogalommá l á l i a h 

1002 lámpa ég 
és pedig villany és légszesz együttesen, nem 

számítva be Újszegedet, aminthogy a vilá-

gítási tervezetbe ezidőszerint 

Újszeged egyáltalán nincs felvéve. 
Ezenkívül van még üzemen kívül 600 lámpa, 
kandeláber és falikarra erősített vegyesen. 

A tervezet szerint az üzemen kivül álló 
600 lámpát ismét felszerelik és pedig nem 
Auer-égőkkcl, amilyenek a mostani gázlám-
pák, hanem gombaégőkkel. Ezeknek az a 
nagy előnyük az Auer-égőkkcl szemben, hogy 
a jármüvek okozta rázkódások nem okoznak 
bennük kárt, mint azt a vasúti kocsikban 
elhelyezett ilyen égők is mutatják, azonfelül 
minden lámpára három ilyen égő kerül ösz-
szesen 170 gyertyafény erősségben, ami az 
Auer-égők 50 gyertyafényével szemben pazar 
világításnak mondható. A 600 helyreállítandó 
gázlámpa közül összesen 270 a nagykörúton 

.kívüli városrészre esik és ezeken kivül 

kapna a nagykörúton kívüli vá-
rosrész még 227 uj villanylámpái 

és i>edig minden uccakeresztezésre egyet. Ezek 
gyertyafénye aszerint fog változni 100-tól 450 
gyertyafényig, hogy milyen messze van az 
egyik uccakeresztezés a másiktól, azaz milyen 
nagy területet kell megvilágilania az illető 
lámpának. 

A nagykörúton belül uj lámpát nem akar 
elhelyeztetni a hatóság, miután szerinte a 
használaton kívüli lámpák felszerelésével a 
közvilágítás kielégítő lesz. Hiányossága a ter-
vezetnek, hogy Újszeged ki van belőle kap-
csolva. Ez teljesen érthetetlen, hiszen Újsze-
ged világításának megjavításához a világítási 
térkép szerint mindössze 17 u j vil lanylámpa 
felszerelésére lenne szükség, természetesen an-
nak feltételezésével, hogy a város rendbeho-
zalja azl a 49 lámpát, amely minden panasz 
ellenére érthetetlen módon üzemen kivül van. 

Az uj lámpák üzembehelyezése után a köz-
világítás 50 százalékkal lóg a városnak többe 
kerülni, mint amennyibe most kerül. 

Kerékpárok kedvező részletre beszerezhetők 

M i rmtm- M t t 
Eredeti Opel német kerékpárok 
egyedüli képviselője, Dunlop gum-
miK és alkatrészek nagy raKtára 

J a v í t ó m U h e l y . 

Kelemen Márton 
Sxegea. Ktírásx ucca 16., D u g o n i c s tér. 

T e l e f o n 1 3 — 2 2 . 497 

Amerikai Royal legújabb rendszerű Pilaszter 
írógép 1 évi 
részletre kap-
ható. Amerikai 
írógép szalla-

gokCarbonok 

beszerzési for 

rása, használt 

Írógépek nagy választékban. Javító műhely. 

— Uj könyv a Délmagyarország kölcsönkönyv-
tárában. II. G. Wells: A halhatatlan tüz. 


