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Elektrizálják~e a vizmiitelep üzemét, 
vagy nyersolajmotorokat állítanak munkába? 

ff ffázgyár mérsékelte a z egységárakat, de a mérnöki hivatal még mindig magasnak falálja 
(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-

retes, hogy a város hatásága már régóta fog-
lalkozik a vizmiitelep clcktrifikálásának gon-
dolatával. A vizmiitelep üzemét ugyanis gőz-
erejü gépekkel szerelték fel annak idején, ezek 
a gépek azonban már elavultak, nem felel-
nek meg mindenben a követelményeknek, 
c^yik-piásik kazán annyira rossz, hogy kicse-
rélése is szükségessé vált. Amikor először me-
rült fel a villanyerőre való berendezkedés gon-
dolata, a város kérdést intézett a gázgyár ve-
zetőségéhez, vájjon vállalná-e a vizmütelep 
elektromotorjainak hajtásához szükséges áram 
szolgáltatását és mennyit kérne az itt felhasz-
nált áram hektó wattjáért. Mert hát a gázgyár 
a döntőbírósági határozat értelmében nem kö-
telezhető olyan áramszolgáltatásra, amely a 
határozat meghozatala alkalmával még nem 
terhelte a gyár üzemét, ha pedig vállalkozik 
rá, akkor ennek a fogyasztásnak az egység-
árát tetszés szerint, illetve kölcsönös meg-
állapodás alapján állapi thatja meg. 

A gázgyár igazgatósága annak idején érte-
sítette a város hatóságát, hogy készségesen 
vállalkozik a vizmütelep üzemének árammal 
való ellátására és az áramért hektó wattonkin t 
kilenc és félfillért kér, tehát közel négy fillér-
rel többet, mint amennyit a döntőbírósági 
határozat alapján a kisfogyasztók fizetnek a 
világítási áramért. Közölte a gyár igazgató-
sága a várossal azt is, hogy abban az esetben, 
ha a vizmütelep évi áramfogyasztása meg-
haladja a háromszázezer hektowatfcot, a több-
letért csak nyolc fillér egységárat kér. 

A mérnöki hivatal pontos számításokat vég-
zett, majd bejelentette a tanácsnak, hogy a 
gázgyár ajánlata elfogadhatatlan, mert ezek 
az áramegységárak olyan nagymértékben drá-
gítanák meg a vizmütelep üzemét, hogy ol-
csóbban jönne ki a város, ha nyersolajmoto-
rokat szerezne be és azokra szereltetne át az 
üzemet 

Néhány heti pauza után a város és a gáz-
gyár képviselői között ujabb tárgyalások in-
dultak meg. A gyár igazgatósága ugyanis haj-
landóságot árult cl a tulmagasnak talált egy-
ségárak mérséklésére. Ezek a tárgyalások né-
hány nappal ezelőtt fejeződtek be és a mér-
nöki hivatal az eredményről már jelentést is 
tett a tanácsnak. A jelentés szerint a gáz-
gyár az egységárakat egy fillérrel nyolc és 
félfillérre szállította le, a 300.000 hektowattnál 
nagyobb évi áramfogyasztás esetén pedig a 
többletáramért 8 fillért kér uj ajánlatában. Uj 
ajánlatában azonban van egy súlyos feltétele is, 
még pedig az, hogy az erősebben terhelt téli 
hónapok idején, amikor a legnagyobb külön-
ben is az áramfogyasztás, joga legyen a viz-
müteleptől az áramot megvonni, amikor a viz-
mü az üzembiztonsági célból felszerelendő 
nyersolaj motort állíthatná be az üzembe. A 
mérnöki hivatal a gázgyár ujabb ajánlatát is 
elfogadhatatlannak tartja és azt javasolta a 
tanácsnak, hogy csak abban az esetben kösse 
meg a megállapodást a gázgyárral, ha a gáz-
gyár nyolc fillérért adja az áramot és nem 
ragaszkodik ehez a feltételhez. 

A tanács hétfőn foglalkozott a mérnöki hi-
vatal jelentésével, de konkrét határozatot nem 
hozott, hanem bizonyos számitások elvégzé-
sére utasította a mérnöki hivatalt A mérnöki 
hivatalnak meg kell állapítania, hogy a jelen-
legi berendezkedések mellett mennyibe kerül 
évente a vizmütelep üzembentartása, meny-
nyibe kerülne a kazánok kijavitása, mennyibe 
kerülne, ha az üzemet nyersolajmotorokra sze-
relnék át és mennyibe kerülne, ha a város 
elfogadná a gázgyár ajánlatát. A tanács ezek-
ből az adatokból kivánja majd megállapítani, 
hogy kifizetődő lenneje a vizmütelep elek-
trizálása. A költségvetés szerint az elektrizá-
lás 166.000 pengőbe kerülne és erre az összegre 
a mult évi megtakarításokból, az idei előirány-
zatból csak 138.000 pengő fedezet van. 

A j&ilsingi dráma 
A Ha által meggyilkolt Artmann kormánytanácsos katrlérfe 

és halállal végződött szerelmi házassága 

Bécs, szeptember 21. ("A Délmagyarország 
bécsi tudósítójától.) A Délmagyarország már 
részletesen beszámolt távirati jelentések alap-
ján a hitzingi drámáról. A bécsi rendőrség 
ugyan még nem zárta le a vizsgálatot, azon-
ban az már megállapítást nyert, hogy dr. 
Artmann kormánytanácsost és valószínűleg fe-
leségét is 16 éves gimnazista fiuk gyilkolta 
meg. A véres drámával egy izgalmasan ér-
dekes karrier és egy idillikusán indult szerel-
mi házasság zárult le. 

Dr. Artmann mint az osztrák földmivelés-
űgyi minisztérium tisztviselője a háború előtt 
ismételten Dalmáciában járt hivatalos kikül-
detéssel és mint kitűnő üzletember csakhamar 
felismerte, hogy nagyszerű üzlet lenne az olaj-
bogyókból olajat és növényzsirt készíteni. A 
földművelésügyi minisztérium bürokratái azon-
ban nem hallgatták meg dr. Artmann előter-
jesztéseit mire a fiatal miniszteri tisztviselő 
magántőke segítségével megalapította a Lito-
rale részvénytársaságot, amely nagyszabású 
olajkereskedelembe kezdett. A vállalkozás csak-
hamar felvirágzott, Artmann kormánytanácsos 
függetlenítette magát társaitól és néhány hó-
nap alatt a Litorale korlátlan ura lett. Közben 
kitört a háború és Artmann más üzleti vál-
lalkozásokba is bocsátkozott. Kitűnő összeköt-
tetései révén sikerült hatalmas élelmiszer-
vonatokat szállítania Bécsbe Magyarországból. 
Horvátországból és Szlovéniából. 

Közben Artmann Lussinpiccolóban megís-
¡tterkedett egy csodaszép 17 eves leánnyal, az 

ismeretségből rövidesen szenvedély es szerelem 
lett és Artmann csakhamar feleségül vette 
az olasz leányt, aki még most, 17 év multán is 
az osztrák főváros egyik legszebb asszonya 
volt. 

A háború után Artmann újból Bécsben te-
lepedett le és a Litorale bankári teendőjével 
a tavaly összeomlott Zentralbank der deutschen 
Sparkassent bízta meg. Pompás villát vásá-
rolt Döblingben, három automobilt tartott és 
körülrajongott felesége számára csodás kas-
télyt épített Badenben. Artmann kormányta-
nácsos vagyona a háború utáni években me-
seszerűen növekedett. Már 1920-ban Artmann 
abba a helyzetbe került, hogy megvásárolhassa 
a Zentralbank egy tekintélyes részvénypakett-
jét és egy esztendő múlva mint az igazgatóság 
alelnöke bevonult az osztrák főváros eme az-
időszerinti egyik legtekintélyesebb pénzinté-
zetébe. A könnyű és szédületes nyereségekkel 
járó spekuláció korszaka az inflációval együtt 
azonban 1925-ben befejeződött és dr. Artmann 
fedezetlen frankvásárlásokkal elveszlette va-
gyonának nagy részét. Le kellett mondania 
a Zentralbank alelnökségéről, meg kellett vál-
nia a Litoraletól is, eladta villáját, nagy mű-
gyűjteményét és értékes ékszereit 

Albérlőként beköltözött egy háromszobás 
hitzingi lakásba. Felesége azonban nem tu-
dott beletörődni a szerény életmód ba, noha 
kenyérgondokkal még mindig nem kellett az 
Artmann-családnak törődnie. Ellenkezőleg Art-
mann kormánytanácsos rési energiájával min-

dent megpróbált, hogy újra elfoglalja régi 
pozícióját. Az utolsó hetekben Lengyelország-
ba utazott, ahol egy fakereskedelmi vállalatot 
akart alapítani Felesége azonban nem bizott 
a sikerben, egyre szemrehányásokkal gyötör ¡c 
férjét és a veszekedések, sőt verekedések napi-

trenden voltak. 

Tizenhat éves fiukat az anyának sikerült 
apja ellen dolgozni és ennek következmé-
nyeként a legutóbbi veszekedésnél a fiu beron-
tott szüleinek hálószobájába, leszúrta apját, 
majd kétségbeesésében anyját is meggyilkolta. 

Úgy látszik, ez azonban még nem nyert be-
bizonyítást, hogy a fiu már régóta készülő-
dött szüleinek, vagy legalább is apjának meg-
gyilkolására, mivel borzalmas tette után a 
pisztolyt anyja mellé fektette, a tőrt viszont 
haldokló apja kezébe szorította, önmagán je-
lentéktelen karcolási sérülést ejtett és azután 
fellármázta a házat, hogy apja megölte any-
ját, megsebesítette őt és azután öngyilkos lett. 

Hogy Artmannék annak előtte milyen va-
gyonnal rendelkeztek, arra jellemző, hogy a 
gyilkosság után a rendőrségen jelentkezett egy 
bécsi szállítócég tulajdonosa és bejelentette, 
hogy már évek óta nála vannak beraktározva 
Artmann régi bútorai, amelyekre azonban 
rendkívül nagy értékük miatt nem akadt vevő. 
A szakértők ugyanis a bútorokat legalább 
másfélmilliárd koronára becsülték. 

Szepf. 
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0 szegedi ipartestület elnöke — 
politikai pártot akar alakítani 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
Asztalosmesterek Országos Szövetségének 
szegedi csoportja vasárnap délelőtt az ipar-
testület székházában gyűlést tartott. A gyűlé-
sen Füredi La|os központi kiküldött a* Ipa-
rosság mai szomorú helyzetét vázolta, majd 
kifejtette, hogy az asztaloslpar a megélhetés 
súlyos gondjaival küzd. A helyzeten munka-
alkalmak létesítésével, az export megterem-
tésével és a fegyintézetek üzemeinek meg-
szüntetésével lehetne csak segíteni. 

Ezután Körmendv Mátyás bejelentette, hogy 
mint felsőházi tag mozgalmat indit, hogy az 
ország iparosait politikai pártba tömörítse, 
mert csak igy lehet szó az iparosok sérel-
meinek orvoslásáról. Az iparosoknak be kell 
jutni a községi törvényhatóságokba és meg-
felelő számarányban az országgyűlésbe is. 
Körmendy kifejtette még, hogy a mai viszo-
nyok látszanak a legalkalmasabbnak arra, 
hogy az iparosok politikai pártot alakítsanak. 

Több tárgypont letárgyalása után az ölés 
véget ért. 
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