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Felbontotta a tanács 
az uj városi kölcsönre benyújtott ajánlatokat 

\ Ploggor-Olosz Donit ajánlatát tortjo o tanács o legkedvezőbbnek 
(A Délmagyarország munkatársából) Jelen- j 

tette a Délmíagyarország, hogy a város három, ' 
esetleg tízmillió pengős kőlcsönére három | 
pénzintézet nyújtotta be az ajánlatát. A város ! 
tanácsa már a hétfői tanácsülésen iöglalkozott ] 
volna az ajánlatokkal, ha váratlanul közbe j 
nem jön az esztek szegedi látogatása, amely 
miatt hétfőn csak csonka tanácsülést tart-
hattak és az érdemlegesebb elintéznivalók nem 
kerültek napirendre. 

Kedden délelőtt a polgármester rendkívüli 
ülésre hívta össze a tanácsot. Néhány jelen-
téktelen ügy letárgyalása után került sor a 
kölcsönajánlatok felbontására• 

Először a Magyar Földhitelintézet ajánlatát 
bontotta fel Rack Lipót és ismertette a felté-
teleket. A Magyar Földhitelintézet hajiandó 
akár a három, akár a tízmillió pengős köl-
csön folyósítására- Zálogleveleket bocsájtana 
ki 2,375.000 aranydollár névértékben. Egy da-
rab záloglevél névértéke 7 dollár és évi ka-
mata 7 százalék lenne. A zálogleveleket az 
intézet maga venné át és félévenként sorsolás 
utján váltaná vissza. Biztosítékul a város mü-
velés alatt álló ingatlanait telekkönyvi beke-
belezéssel kötné le. 

A kölcsön tartama 36 év. Kibocsájtási ár-
folyama 90 százalék, évi kamata 8 5 szá-
zalék. A kölcsön összegéből az intézet öt szá-
zalékot óvadékul visszatart és azután 5 és egy-
negyed százalékot térítene meg a városnak. 
A felveendő kölcsönt készpénzben attól a nap-
lói kezdődő 30 napon belül bocsájtja az in-
tézet a város rendelkezésére, amikor a zálog-
leveleket kibocsájtja. Ha a város a kölcsönt 
a lejárat előtt fizetné vissza, ugy stornódijat 
nem számítanak fel. Végül a Magyar Föld-
hitelintézet bejelenti, hogy ezt az ajánlatát 
julius 31-ig tartja fenn és ha azt a város el-
fogadja, ugy eddig az időpontig a belügymi-
niszteri jóváhagyást is ki kell eszközölnie. 
Megjegyzi végül a földhitelintézet, hogy a zá-
loglevelek szeptemberben kerülnének a pénz-
piacra. 

A következő ajánlat a Pesti Magyar Kereske-
delmi Bank és a Pesti Hazai Első Takarék-
pénztár egyesitett ajánlata volt. 

A két bank a kölcsönt 25 évre ajáfilja fel a 
városnak 90 százalékos árfolyammal évi ki-
lenc százalékos kamatra ugyancsak U. S. A. 
aranydollárokban, félévenkint esedékes előre 
fizetendő törlesztéssel. A kölcsönre a bankok 
biztosítékul a város teljes vagyonának lekö-
tését kérik és kikötik, hogy annak teljes visz-
szafizetése előtt a város nem vesz fel olyan 
kölcsönt, amelynek biztosítéka rangsorban 
megelőzné ezt a kölcsönt. Ugyancsak kiköté-
seket tartalmaz az ajánlat a kölcsön korábbi 
visszafizetésére vonatkozólag is és pedig ha 
az első tiz éven belül fizetné vissza a város 
a kölcsönt, akkor két százalék, ha a második 
tiz évben, akkor agy és íélszázalék, azontúl 
pedig egy százalék stornódijat köteles a vá-
ros fizetni 

Végül a Magyar-Olasz Bank ajánlatál re-
ferálta el Rack Lipót tanácsnok. A Magyar-
Olasz Bank a kölcsönt 25 évi és 35 évi tör-
lesztésre ajánlja fel a városnak mindkét eset-
ben U. S. A dollárokban, 91 százalékos ár-
folyam mellett. A 25 évi kölcsönnél 8.87 szá-
zalék a kamat, a 35 évesnél pedig 8.07 száza-
lék. A Magyar-Olasz Bank ajánlatában beláb-
lázásos biztosítékot nem kiván, az ajánlatát a 
Spey«r-kölcsön érintése nélkül teszi, stornó-
dijat nem számit, csupán annyit köt ki, hogy 

a város a kölcsön visszafizetésének ideje alatt 
nem vehet fel olyan kölcsönt, amely az utabb 
hitelezővel szemben háttérbe szorítaná 

A Magyar-Olasz Bank ajánlatát julius 9-ig 
tartja fenn. 

A tanács a kölcsönök részieleivel bővebben 
nem foglalkozott, hanem azt azonnal kiadta 
a számvevőségnek átszámítás végett és miután 
az ügy rendkívül sürgős és minden intézet 
igen rövid terminust szabott, a pénzügyi bi-

zottságot is összehívják csütörtökön délelőtt 
féltizenkettőre, hogy a bankok ajánlata ügyé-
ben a tanácsnak előterjesztést tegyen. A vá-
ros ugyanis a kölcsön ügyét már a juniusi 
közgyűlés elé kívánja terjeszteni, hogy azután 
a belügyminiszteri jóváhagyást a legsürgő-
sebben kieszközölve, a kölcsönt felvehesse éc 
a beruházási programot végrehajthassa. 

A tanács tagjai egyértelmüleg megállapítot-
ták, hogy a három ajánlat közül a legolcsóbb-
nak a Magyar-Olasz Bank ajánlata látszik, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Banké pedig a 
legdrágábbnak. A tanácsülés után a polgár-
mester az újságírók előtt is kijelentette, hogy 
a Magyar-Olasz Bank ajánlatát tartja a U>* 
kedvezőbbnek. 

Balogh Lajost a tábla is elítélte 
a mérnöki hivatal megrágalmazása miatt 
(A üélmagyarország munkatársától) A' 

szegedi tábla Kovács Rókus-tanácsa kedden 
tárgyalta Balogh Lajos rágalmazási pőrét, 
amely Berzenczey Domokos műszaki főtaná-
csos megrágalmazása miatt hivatalból indult 
meg ellene. A törvényszék annak idején 

Baloghot 280 pengő pénzbüntetésre 
ítélte. 

A vád szerint Balogh Lajos 1926 julius 
16-án beadványt intézett a város tanácsához. 
A beadványából a feljelentők a következő rész-
leteket inkriminálták: A mérnöki hivatal a 
lek. Tanácsot megtévesztette és reánk sérel-
mes, hogy a közüzemi pályázatoknál 

önkényesen és tendenciózusan 

állították össze az ajánlatok összegét, amely-
nek alapján bebizonyithalóan 

hamis uton 

az évi 540 millióval drágább tatai barna sze-
net használják az olcsóbb és jobb pécsi szén 
helyett, amelyből súlyos, 100 milliós illeték-
eltitkolási ügy fejlődött ki. A tény az, hogy a 
pécsi szén minősége a tálainál jobb és nagyobb 
melegiet fejleszt. Ezt igazolja a Máv. igazgató-
ságának szakszerű véleménye, amit azonban 
a tanács figyelme elől 

elsBlyesztettek. 
Az állitások — mondja a vádirat — oly su- ! kerül. 

lyosak, hogy valódiságuk esetében fegyelmi 
megindítását vonnák maguk után a mérnöki 
hivatal tagjai ellen. 

Balogh Lajos a főtárgyaláson tagadta bű-
nösségét, majd kijelentette, hogy állításait 
hajlandó bizonyitani. A bíróság azonban nem 
rendelte el a bizonyítást, »mivel Balogh nem 
kellő időben kérte« annak elrendelését 

A törvényszék Balogh Lajost kétrendbeli fel-
hatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségé-
ben bűnösnek mondotta ki és ezért 280 pengő 
pénzbüntetésre ítélte. 

A keddi felebbezési főtárgyaláson Balogh 
Lajos ismét kérte a valódiság bizonyítását. 
Dr. Boross Dezső főügyész szintén kérte a 
valódiság bizonyításának elrendelését, mivel 
szerinte Í6 

közérdek az, hogy köztisztviselők el-
len felhozott vádak tiszfáztassanak. 

Dr- Boross Dezső beszédében rátért arra te. 
hogy 

Balogh Lajos önfegyelmezetleR em-
ber, akinek kelifi jogérzéke — sincs. 

A vád- és védbeszédek után a tábla a tör-
vényszék Ítéletét indokaival eoyütt heluben-
haQ'yta 

f Az ítélet ellen benyújtott semmiségi pana-
j szok folytán az ügy végső fokon a Kúria elé 

Küzdelmetlen küzdelem a harmadik helyért 
Itália tizenegy góllal verte vissza — az amatőröket 

Amsterdam, június 9. (A üélmagyarország kikül- j Egy kicsit mosolyogni kell. Majd ezt is el-
dőlt mmkatársától.) Ez a kilencedik olimpiász, i könyvelik az olimpiai krónikák. 
a nyolc olimpiász stadionja nem látott még ilyen 
küzdelmet a harmadik helyért. Ilyen küzdelmet-
leaséget. A futballtorna harmadik helyezettje nyolc 
gólos különbséggel győz a negyedik helyezett el-
len! Tizenegy gól az olimpiász utolsóelőtti mér-
kőzésén! 

Egy kicsit mosolyra húzódik szét az ember 
szája, amikor végiggondolja ezt a tényt. Van-e 
még komolysága annak a futballolimpiásznak, 
amelynek harmadik helyezettje a dóntő küzde-
lemben nyolcgólos különbséggel veri tőnsre az 
előkelő negyedik helyezettel'? Amatőr olimpiász ez? 
A negyedik helyezett valóban amatőr. Egyiptom, 
De az első három helyezett? Uruguay és Argen-
tína, akik »állami hivatalnokok« és három hón 'pos 
szabadságot kapnak az olimpiászra! Vagy tália, 
aho! nemzeti ajándékot kannak a győztes csa-
pat tagjai' 

A negyedik helyezett valóban amatőr. De a 
végső küzdelemben nyolcgólos különbséggel ka-
pott ki — a harmadik helyezettől . . . 

Pedig Egyiptom nagyon bízott. Hitt, remélt, 
várt. Remekül startolt. Sok góllal verte meg a 
törököket és biztosan verte Portugáliát is. (Nem 
rossz sorsolás . . .) fis amikor Argentína hat gól-
lal kiverte a döntőből, még mindig remélte és 
várta a harmadik helyet. Ha Párísban sikerült há-
rom góllal megpofozni a magyarokat! Sikerülni 
fog az olaszok ellen? És meeg kell menteni a ten-
gerentúl becsületét, ki kell verni az elsők közül 
az utolsó európait is . . . 

Sok volt a remény és sok volt a kéthetes to-
kozott küzdelem. Az amatőr Egyiptom nem birta 
ezt. Nyolcgólos különbséggel a negyedik helyre 
szorult . . . 

Olaszország már bizonyos volt. firezte; percről-
percre javult Amsterdamban. Először alig verte 
meg a franciákat, aztán eldöntetlen lett az ama/őr 
spanyolokkal. De most már egyenes javulási ív: 
a megismételt küzdelemben fölényesen intézte el 
Spanyolországot. Aztán jött Uruguay. Az olim-
piász legszebb, legizgalmasabb, legjobb küzdel-
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E s k l l és azonkívül H a l á l h l d cowboy film 6 felv. 

Korzó Mozi 


