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8 Szent István-téren kigyulladt 
egy transformátGrállomás 

9 fBzoltók elvágták a vil!a;fiasvezeiéSíef és por-
' oltó készülékkel oltották el a lángokat 

([A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
ííáii este a Szent István-téren levő Bach-féle 
fatelepen a gázgyár tulajdonát képező magas-
feszültségű transformátorállomás eddig még 
ismeretlen okból kigyulladt. A tűzesethez a 
tűzoltóság Horváth István parancsnok veze-
tésével vonult ki és a tűz elfojtására most 
alkalmazta el&szór az újonnan beszerzett por-
oltó készüléket. Mielőtt a tűzoltóság azonban 
a tűz lokalizálásához fogott volna, az égő 
transformátor kikapcsolását kérte a légszesz-
gyártól A kérést nem teljesítették azonnal 
és ezért az oltási munkálatokat vezető pa-
rancsnok parancsot adott a fővezeték elvá-
gására. Ezután működésbe hozták a poroltó 
készüléket, amely jól bevált Ily módon a 
tűz továbbterjedését sikerült megakadályozni. 

ül fővezeték elvágásával természetesen azon-
nal sötétség borult a Felsőváros egy részére és 
csak később gyulladtak ki a lámpák, amikor 
a Felsővárosnak az áramszolgáltatást átkap-
csolták egy másik transformátorállomásra. A 
légszeszgyár érzékeny kárt szenvedett a trans-
formátor elégésével, mert az állomásban levő 
tekercsek elpusztultak, amelyeket azonban még 
a csütörtöki nap folyamán pótolnak. 

A Belvárosi Bank Sgyében 
a tőzsdebiróság a jövő bét elején 

kézbesíti ki az Ítéletet 
K szerdal tárgyaláson elfogadták a bank letétiét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Belvárosi Bank régóta húzódó ügyével a 
budapesti tőzsdebiróság szerdán foglalkozott 
Utoljára. A biróság Ítéletet szerdán azonban 
még nem hirdetett ki, hanem az Ítéletet írás-
ban a jövő hét elején kézbesiti ki az érdekelt 
feleknek. A tőzsdebiróság előtt megtartott tár-
gyaláson a Belvárosi Bankot dr. Singer Ist-
ván képviselte. 'A tőzsdebiróság a Belvárosi 
Bank által deponált 13.600 pengő készpénzt 
'és négy darab takarékkönyvet li-.OOO pengő 
értékben letétként elfogadta. 

'A tőzsdebiróság Ítélete elő a tárgyaláson 
történtek után a legkedvezőbb reményekkel 
néznek az érdekeltek. A tőzsdebiróság Ítélete 
ellen felülfolyamodásnak van helye. A ren-
delkezések szerint azonban a tábla soronkivül 
tárgyalja le a tőzsdebiróság Ítélete ellen be-
nyújtott esetleges felülfolyamodásokat. A táb-
lai döntés után pedig a legrövidebb idő alatt 
megtörténik a 40 százalékos követelések ki-
fizetése. 

Hegyomlás 13 halottal 
Moszkva, március 6. Zangésurból (Örmény-

ország) az a jelentés érkezett, hogy egy hely-
séget hegyomlás temetett el. Tizenhárom em-
ber meghalt, a sebesültek száma 40. 

Térey Gáborné Öngyilkossága 
Budapest, március 6. Freiburgi jelentés sze-

rint Térey Gáborné, a Szépművészeti Muzeum 
igazgatójának az özvegye szüleinek lakásán 
öngyilkosságot követett el. A szerencsétlen úri-
asszony egy freiburgi mérnök leánya. A rend-
őrség megállapítása szerint pillanatnyi elme-
zavarában felakasztotta magát, mire hozzá-
tartozói rátaláltak, már halott volt. 
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Biläie Powe 
a .Sárga liliom* Peredl Judith-Jának 

nagy fi'mte, a 

Rabszolgavásár 
péntektől a Belvárosiban 

pályázat 
Felhívjuk a t közönséf? flsryelmét a városban kiragasztott 14 nevos művész Harang-

Szappan plakátjára. Válassza kt, melyik a z á m u plakát tetszik önnek a les-job-
ban és az alanü .Szavazó szelvényt* kitöltve szíveskedjék az alábbi kereskedők bármelyiké-
nél azt leadni, ahol fáradtsága jutalmául, mig a készlet tart, 1 drb Harang k é z m o s ó 
szappant kap Ingyen. így módjában less — ha még nem ismerné — e kiváló 
gyártmányt kipróbálni. • 

A s z e l v é n y e k l e a d o n d ó k a k ő v e t k e z ő c é g e k n é l : 

Balogh Károly Hirscb István Lusztig Ernő Schneer Aladár 

Balogh Sándor Hirsohl Testvérek Magyar Andoraé Schőhnberg Jakab 

Berger László Hirth M. Makra Jánosné Schuberth Emil 

Böröcs Pál Hódy József Meisl Ignác Szabó Ede 

Braun Ferenc Jung Jenő Mihályi Adolf Szécsi Izsó 

Breuer Vilmos Jnng Miklós Morvay József Széli Antal 

Bürger Hermann Kardos Jakab Mffller J. Szilágyi és Szabó 

Csanádi Géza Keoskeméti Emil Nagy Albert Srokolovszky Gyula 

Csenderits Imre Kertész Adolf Oláh Árpád Tóth Péter Fia 

Csepella Ferencné Kiss Istvánná Ott György Undisz Márton 

Danner Mihály Király János Papp Ferenc Vajda Imre és Társa 

Dobó Imre Kocsis Ferenc Putyora Mihályné Várady Józsefné 

Domonkos Amália Koch Imre Rács György Varga Antal 

Elek Ferenc Könyvessy Károly Rácz János Vermes Vilmos 

Engländer József Kovács József Rőmer Miklós Versing János 

Friedmann Lázár Krauss Jenő Rósa Istvánné Vigh Fereno 

IfJ. Fürdők János KHvtnyi Ferenc Rosner Sándor Vigb Nándor 

Golhovitg Károly Kroó Adolf Rotter S. utóda Vincre Lipót 

Gutfreund Károly Kroó Sándor Sándor Ferenc Wallenstein L. 

Hajnal Dezső Lázár Jásos Sánta József Wéher János 

Haraszty Géza Lőrinez Ferenc Siager Béla Zimonyi István 

Löffler György Schiffer Antal M. 23 

II befligpiiiiiszter törölte a város löliségvetésébő? 
a pálmaház építésére szánt összeget 

Végre megérkezett az 1929 évi költségvetés Jóváhagyása 
(A !Délmagyarország munkatársától.') A 

város 1929. évi költségvetését körülbelül hat 
hónappal ezelőtt terjesztette fel a tanács a 
belügyminiszterhez jóváhagyás végett Mint 
ismeretes, szigorú belügyminiszteri rendelet 
szabja meg azt a legkésőbbi terminust, amelyet 
a városnak a költségvetés közgyűlési letárgya-
lásánál és felterjesztésénél feltétlenül be kell 
tartania és Szeged város hatósága évek óta, 
amióta érvényben van ez a rendelet, szinte 
sportot űzött abból, hogy az összes városok 
közül elsőnek készüljön el költségvetésével és 
azt legelőször terjessze fel a belügyminiszter-
hez. így történt ez az idei költségvetéssel is 
és a város polgármestere, amikór a minisz-
térium december közepe felé tárgyalni kezdte 
a városi költségvetéseket, a nagy pontosságért 
még külön dicséretet is kapott a belügymi-
nisztertől. 

A minisztériumban azután szóbelileg letár-
gyalták a költségvetést, nagyjából megmon-
dották, hogy mi kifogásolni valót találnak 
benne és szóbelileg felhatalmazták a várost, 
hogy a költségvetés kereteiben gazdálkodjék 
az uj esztendőben. 

Az uj esztendőnek most telik már a har-
madik hónapja, de a költségvetés hivatalos 
jóváhagyása csak most érkezett meg. A bel-
ügyminiszter végre közölte a város hatóságá-
val azokat a változtatásokat amelyekkel át-

szabdalta a közgyűlés, által összeállított költ-
ségvetést. 

'A' lényegesebb' változtatások a kővetkezők": 

A városi tisztviselők és alkalmazottak lakás-

pénzébe felvett összegből törölt 18.864 pengőt, 

a város által bérelt helyiségek lakbérére 

előirányzott összegből 6124 pengőt, 
a nyugdijalap kiadásaihoz való hozzájáru-

lásra előirányzott összegből 20.000 pengőt, 
a városi földek kataszteri felülvizsgálására 

előirányzott 8000 pengőt egészen tőrölte, 
a Ferenc József Tudományegyetem pálya-

dijaira előirányzott 8000 pengőből törölt 4000 
pengőt, 

a testnevelési alapra előirányzott ősszegből 
törölt 10.000 pengőt, 

a városi kertészetben létesítendő növény-
ház építésére megszavazott 30.000 pengőt tel-
jes egészében törölte, 

a mezei közdülőutak, hidak stb". fentartá-
sára előirányzott 58.020 pengőből törölt 10.000 
pengőt, 

a városi házak után fizetendő házadő ci-
mén előirányzott 81.432 pengőből törölt 8523 
pengőt, 

a katonai laktanyák fentartására előirány-
zott összegből törölt 15.000 pengőt. 

Alkalmazottak kereseti adója cimén elő-
irányzott 343.131 pengő bevételt felemelte 
400.000 pengőre,. 


