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A tanács nem Qajlandó nagyobb árat 
adni asz ipartestület székházáért. 

A közgyűlés előkészítése. 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

juniusi közgyűlést előkészítő hétfő délelőtti 
tanácsülésen először a juniusi közgyűlés in-
terpellációi és indítványai kerültek tárgyalásra. 
Dr. Kormányos Benő indilvónyában azt kéri, 
hogy a városi nyugdíjas tisztviselők a jövő-
ben postacsekken kapják meg illetményeiket. 
A tanács az indítványt pártolólag terieszti a 
közgyűlés elé. Dr. Marlinyi László indítvá-
nyában Selmeczy József volt adótiszt reakli 
válását kéri a közgyűléstől. Rack Lipót ta-
nácsnok az indítvány elulasitását kérte, mivel 
Selmeczy végkielégitett tisztviselője volt a 
városnak és igy a rendelkezések értelmében 
városi szolgálatba többet vissza nem vehető. 
Mihájiouics Dezső a közüli villamos vitel-
dijainak leszállítása ügyében jegyzett be in-
dítványt. A polgármester az indítvány tárgya-
lásánál kifejtette, hogy a villamos vasul for-
galma ma kicsi és a társulat oly nagyarányú 
beruházásokat eszközöli, hogy a viteldijak 
leszállítása ma nem lenne indokolt. Az indít-
ványt elulasiló javaslallal terjeszti a közgyű-
lés elé a tanács. 

Nagyobb vitát csupán az ipartestület házá-
nak megvétele provokált. Bejelentésre került, 
hogy a tanács a mérnökség javaslata alapján 
199.180 pengőre becsülte az iparlestület há-
zának értékét, amely összegben a vételár és 
a lebontott anyag értéke is benne foglaltalik. 
A polgármester kifejtelte, hogy a város ezért 
az összegért hajlandó megvásárolni az épü-
letei. A város igy is erején felüli áldozatot 
hozott és igy joggal kikötheti, hogy az ipar-
testület a hozolt áldozatok fe jében az épí-
tendő uj épületében kiállítási iparcsarnokot 
létesítsen, amely alkalmas lenne arra, hogy a 
szegedi iparosok ott állítsák ki készítményei-
ket. 

— Abban az esetben — mondotta a pol-
gármester —, ha a közgyűlés nem fogadja 
el a tanács ajánlatát, a város a tárgyalásokat 
megszakítja az ipartestületlel és kisajátítási 
jogot kér az ipartestület házára. 

A gázgyár ismeretes ajánlatának letárgya-
lása ulán néhány kisebb jelentőségű ügy le-
lárgyalására kerüli a sor, majd végei ért a 
közgyűlést előkészitő tanácsülés. 

Érdekes valorizációs pör az Ítélőtáblán 
A Belvárosi Mozi pörnyertes lett a Rósa-örökösökkel szemben. 

C-l Üélnuigyarország munkatársától.) Meg-
írta már a Délmagyarország, hogy néhai özv. 
dr. Itfisa Izsóné örökösei bepörölték a Belvá-
rosi Mozi részvénytársaságot, amely 1919 ja-
nuárjában 200.000 koronáért megvásárolta 
azt a kerthelyiséget a Deák Ferenc-ucca sar-
kán. amelyen a mozipalota épült. 

Az eladók azt adták elő keresetükben, 
hogy a 200.000 korona vélelárat, amelyei hát-
ralékként a szóbanforgó telekre bekebelezlek, 
csak 1922 februárjában fizette vissza a Bel-
városi Mozi rí., amikor a korona esése folytán 
csak igen csekély részben kapták meg a vétel-
árat A Rósa-örökösök képviseletében dr. Sin-
gé r István járt cl, aki 61.000 pengőben meg-
jelölt kár mellett 40.000 j>engő kárösszeget ér-
vényesíteti keresetében. 

A törvényszék az örökösök követelését rész-
ben valorizálta, amennyiben nevezetteknek 
2().7t»0 pengőt, tetemes kamatokat és költsé-

gekel ítéli meg. A Belvárosi Mozit dr. Szivessy 
Lehel képviselte, aki arra a joggyakorlatra 
hivatkozott, hogy az eladók a vételári össze-
gei fentartás nélkül felvették és igy az ügylet 
teljes befejezése ulán 5 évvel nem követelhetik 
a vételár ujabb kifizetését, hiszen azt fentartás 
nélkül felvették. Egyébként, a szerződés sze-
rint, a/, eladók kölötték ki a vételár hítele-
zé; él. 

Az ítélőtábla két izben tárgyalt e pörbeii és 
dr. Murityán István táblai tanácselnök taná-
csa hétfőn hozott ebben a nagyérdekességü 
pörber Ítéletet. A Rósa-örökösök keresetét a 
lábla túlnyomó részben elutasította, kimond-
ván, hogy a szerződés mindkét fél érdekében 
állapította meg a későbbi visszafizetési ter-
minust és csak arra kötelezle a Belvárosi 
Mozi részvénytársaságot, hogy mintegy 3000 
pengői fizessen az örökösöknek arra az időre, 
amellyel lényleg késedelemben volt. 

Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár Szegedre érkezett 
az országos rendőrünnepségekre. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ma és 
holnap dr. Szalag József kerületi főkapitány 
25 évco szolgálali jubileuma alkalmából nagy-
szabású országos sportversenyek zajlanak le 
Sztrangavszky Sándor belügyi államtitkár je-
lenlétében Szegeden. Az ünnepségek hétfőn 
esle a Szeged-pályaudvaron kezdődtek a fő-
városi és vidéki vendégek fogadtatásával. A 
belügyi államtitkár a fél tíz órai gyorsvonattal 
érkezeit meg kíséretével a szegedi állomásra. 
A szalonkocsi lépcsőjéről lelépve dr. Aigner 
Károly főispán, dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester, dr. Szalag József kerületi főkapi-
tány és dr. fíuócz Béla fogadták. Az államtit-
kár ellépet a rendőrdiszszázad előtt. Itt Gyar-
matin- János rendőrfőfelügyelő jelentkezett az 
államtitkár előtt és megtette jelentését. Ezulá'i 
a vendégek autókba szálltak és a Kass-szálló'ia 
hajtatlak. Tíz órakor vacsora volt a Kassbau. 

Az államtitkár kíséretében Szegedre érkez-
tek Tomesángi Kálmán miniszteri tanácsos, 
Issekutz Aurél helyettes államtitkár és Vass 
Kázmér miniszteri tanácsos, azonkívül dr. Ma-
rinovich Jenő Budapest kerületi rendőrfőka- j 
pitánya, Ghiczy, Teller Gyula, Ferenez < 
Éliássy Sándor, Dorning Henrik kerületi fő-
kapitányok. ' 

Az ünnepség keddi programja a következő: 
Reggel fél 9 órakor a szegedi rendőrtisztikar 
dr Sztranyavszky Sándor államtitkár jelen-

létéljen dr. Szalag Józset főkapitánynak átadja 
a Szalay-diszserleg alapiló oklevelét. Kilenc 
órakor a Szegeden időző rcndőrtiszlikar tisz-
teleg az államtitkár előtt. Fél 10-től fél 12-ig 
a kerületi főkapitányság és rendőrkapitányság 
megszemlélése, délien ebéd Szalay Józsefnél. 
Ugyancsak délelőtt lesz a tanszemélyzet záró-
vizsgája, délelőtt kezdődik a rendőrlegénység 
atlétikai viadala. Délután 4—8 óráig az ál-
lamtitkár és kísérete az alsótanyai rendőrségei 
szemléli meg. majd este kilenc órakor a Kass-
ban ismerkedési vacsora lesz. Délután az or-
szágos liirü szimfonikus rendőrzenekar tér-
zenél ad. majd léi 9 órakor szerenád lesz a 
Széchenyi-téren dr. Szalay Józset' tiszteielére. 
Sztranyavszky államtitkár a vacsora után ne-
gyed 12 órakor az állomásra hajlat és vissza-
utazik a fővárosba. 

Az országos rendőrünnepségek első napján 
a rendőrtisztek vívóversenye kerül eldöntésre 
az ujszegedi rendőriskolában (volt szerb in-
ternátus). A versenyen a legjobb fővárosi és 
vidéki versenyzők indulnak, többek között Bu-
dapestről a kitűnő Schréder, Eckl, Doros és 
Duka, a szegediek közül Deák, Gyarmalhy, 
Magvai" és Cserszky fognak nagyobb szerepcL 
játszani. Az egész napon át tartó versenyekből 
tizen jutnak a döntőbe, a legtöbb pontot nyert 
kerület Lesz az első védője a dr. Szalay József 
örökös vándordíjnak. A 10-es döntői holnap, 
szerdán vívják meg 

A gázgyár ujabb ajánlata. 
i r ta: W i m m e r F ü l ö p . 

Vasárnapi cikkem megírása után értesültem csak 
a gázgyár vezetőségének arról a jelentéktelen 
koncessziójáról, hogy a 30 százalékos amortizá-
ció helyett most már kész 38 és fél százalékos 
amortizációi magára vállalni, mig a második állí-
tólagos »koncessziói olyan, hogy azt komolynak 
nem nevezhetem, söl annak megtételében majd-
nem sértést látok a városra nézve. Ez a koncesszió 
\igyariia azt mondja, hogy addigiamig must azért kén 
a gázgyár évi 20.000 pengőt, mivel 880 koronáért 
kell a villanyt adnia, kész lesz ezt a 20.000 
pengői elengedni, ha majd a villany liektowatt-
jáért 1100 koronát szedhet. 

Köszönöm az olyan koncessziót, amely ujabb, 
nagyobb haszonhoz köti az engedményt. Kétség-
telenül ugy áll az ügy, hogy a külváros világítása 
céljából f e l t é t l e n ü l c s a k a h á l ó z a t le-
f e k t e t é s e s z ü k s é g e s , viszont a központon 
az áramfejkszlés kiterjesztése épenséggel nem, il-
letve ez utóbbi csak azérl szükséges, mivel a gáz-
gyárnak villanytermelés szempontjából inár ugy-
szólván semmi Tartalékja nincs, amely hiányt ter-
mészetesen csak neki kell pótolnia, mert azt már 
régen pótolnia kellell volna. 

Ennélfogva csak veze lék lefektetés költségéről sza-
badna tárgyalni, amelyre nézve — noha ehhez 
sok szó fér —, a kérdés sürgős megoldásának 
szükségessége folytán cl lehetne fogadni a 38 
és tél—01 és fél százalék amortizációs arányi. Ha 
azonban megtesszük a gázgyárnak azt az óriási 
koncessziót, hogy a 880.000 pengős áramfejlesz-
tési befektelést is elfogadjuk a mostani tárgyalások 
anyagául, akkor már a lehető legnagyobb elő-
zékenységei tanusitjuk, ha az 1.000,000 pengő le-
fektetésnek 56 százalékos amortizációját u gáz-
gyártól követeljük és mi annak ellenére, hogy 
tulajdonképen semmi kötelezettségünk sincs ezen 
összeghez való hozzájáruláshoz, 45 százalékot 
mégis magunkra vállalunk. 

A különbség most már egyrészt abból áll. hogy 
a gázgyár 8 éven ál évi 20.000 pengő lefizetését 
köveleli azért, mert a város által igényelt ujabb 
nagymennyiségű áramol 880 koronáért kell szál-
lítania. Ez a követelés — ismétlem —, egyszerű 
képtelenség, inert a gázgyár azzal, hogy a város 
által kívánt ujabb áramszolgáltatást 880 koronás 
árban szállíthatja, eddigi nagy hasznát k é t s z e -
r e s e n e m e l i , nemcsak azért, mivel a 880 ko-
ronás ár. amint ezt Budapest és Debrecen vá-
rosok példája mulatja, aránytalanul magas, de 
még azérl is, meri ugyanazzal a berendezésé-
vel ezl az ujabb nagymennyiségű áramol értéke-
sítheti. 

Másrészt az amortizációs különbözei, amennyi-
ben az 1.600,000 pengő 38 és fél százaléka 616.000 
pengő, az általam minimálisan követelt 56 szá-
zalék 896.000 pengő, differencia 280.000 pengő^ 
minélfogva a holnapi közgyűlésnek meggyőződé-
sem szerinl ragaszkodnia kelt ahhoz a minimá-
lis követeléshez, hogy a gázgyár szombati ujabb 
ajánlata legalább a fenli 160.000 pengő és 280 
ezer P., összesen 140.000 P.-vel leszálliltassék. A 
20.000 pengő fizetése szóba sem jöhet, az 1.600,000 
pengő befektetésből pedig a gázgyárnak a még 
8 éven át élvezeit előnyeinél fogva 56 százalékot 
kell amortizálnia. 

Itemélem, hogy a város adófizető polgárai a 
holnapi közgyűlésen, ezen fontos kérdés tárgya-
lásánál jelen lesznek és kellő módon ellensúlyozni 
fogják azok voksát, akik részben a polgármester 
ur befolyása és részben a külvárosiak türelmet-
lensége iniatl készek volnának megszavazni a 
gázgyárnak adandó leni kimutatott, legaláhlt is 
5 és félmilliárdos ajándékot. 

ERZSEBET KIRÁLYNÉ 
SZÁLLÓ 

BUDAPEST, IV., EGYETEM U. 5. 
Elsőrangú családi szálló a Belváros központjában. 
100 szoba. Központi fülés. Vizvezetékes mosdók. Lift. 
Fürdőszobák. 1 ágyas szoba 450-től 9 —lg, 2 ágyas 
6—12 — pengőig. Napi teljes pensio 9 — pengőtől. 
Éttermében a legjobb cigányzene. Elismert ló konyha. 
Saját termésű somlói borok. Az „Erzsébet-pince" 
szépen berendezett sörOző. Mérsékelt árak. 
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