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tartsa meg a mai épségében, hogy egy kis ös-
mnr,garországot a jövő nemzedéknek megment-
hessen. 

A III. csoportban a közegészségügyi szakosztály 
dr. Darányi Gyula egyetemi tanár elnöklésével tar-
totla meg ülését. A megjelent hallgatóság sorában 
ott volt dr. Petri Pál és dr. Maggari Zoltán állam-
titkár. 

Darányi prof? sszor megnyitójában az Alföld Köz-
egészségügyére vonatkozó fő teendőt abban látta, 
hogy az alábbi városok kórházainak, klinikáinak, el-
méleti intézeteinek vezetői, vagy más pozieiót elfog-
laló orvosok maguk és tudományos személyzetüknek 
elsősorban az Alfötdro vonatkozó témákat adja-
nak, melgek az alföldi problémák megoldásit se-
gítik elő.' 

Ditrói Gábor egyetemi tanár a trachoma elter-
jedését ismertette és az ellene való védekezés 
módjait vázolta. Vitéz Berde Károly magántanár 
Poor professzor megbízásából indítványt tett arra 
vonatkozóan, hogy a tanyákon fellépett gombás 
megbetegedések elfojtása céljából mielőbb pro-
paganda indíttassák, továbbá, hogy készíttessék 
el az Alföld déli szakaszán élő lupusbetegek ka-
tasztere. 
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Ktmcz Andor magántanár Berecz professzor 
megbízásából az uj szülészeti rendtartás folytán 
az alföldi tanyákra kiterjeszthető fokozottabb mér-
tékű anya- és csecsemővédelemről szólott. Kovács 
Ferenc magántanár a sziksós tavak hvdrotherapiá-
járól, úgyszintén Gözsy Béla tanársegéd az alföldi 
sziksós tavak kémiai és biológiai tulajdonságának 
és balneotherapiai értékének meghatározásáról, Iva-
novics György tanársegéd az alföldi földművelő 
lakosság élelmezési felvételének gyakorlati kivi-
teléről -tartottak előadást. 

A IV. csoportban az ásvány-, kőzet-, földtan, 
földrajzi, fizikai és kémiai szakosztályod ülésén 
Szentpéterv Zsigmond professzor elnökölt és az 
eddigi eredményes kutatásokat, s a szakosztály 
közeli fontos feladatait ismertette. Utána vitéz 
Lengyel Endre magántanár az alföldi homoktalajok 
részleles vizsgálatairól gyakorlati tanulságokat fej-
tegette Kogntowitz Károly professzor a földrajzi 
kutatások programját, utána Strömpl Gábor tanár 
tartotta meg érdekes vetitettképes előadását a légi 
térképezésről. 

A közgyűlés tagjai ezután megtekintették a Me-
zőgazdasági kamara Talajtani és Bakteriológiai 
Intézetét, a Városi Muzeumot, majd a bugaci 
kisvasuton kiutaztak a híres bugaci pusztára. 

19*9 MERKÚR kerékpárok 
leszállított árban, csekély részletfizetésre 

Pffaff varrógépek Rádiók és alkatrészek 
D É R Y g é p á r u h á z , Kis ucca, Keleti-palota.§ 

Pongrácz Alberl 
a döníő bizottságról, a villany íelep hasznáról 

és ériékéről s a megváltásról 
A juniusra tolódott májusi közgyűlés napi-

rendjén — mint megírtuk — a gázgyár két 
ponttal is szerepelt. Az egyik az elektrifikálás, a 
másik az egységárak leszállításának ügye. Az 
első kérdésben — mint az lapunk más helyén 
olvasható, — a közgyűlés szombaton döntött. 

Wimmer inlerpellációjára adott polgármes-
leri választ az interpelláló is, a közgyűlés is 
tudomásul vették. Wimmernek a Délma:yar-
ország szombati számában megjeleni cikkére 
válaszol Pongrácz Albert igazgató, akihez ez-
iránt kérdést intéztünk és aki a következőket 
mondotta: 

— Wimmer Fülöptől, a kereskedelmi és ipar-
kamara elnökétől, el lehetne várni annyi tár-
gyilagosságot, hogy tudatosan ne állítson be 
semmivel sem indokolt és nem bizonyítható 
feltevéseket tények gyanánt. Ugy látszik, hogy 
az idő rövidsége, — miután nagyon sietett nyi-
latkozni, — megakadályozta abban, hogy job-
ban megfontolja és alátámassza azt, amit mond. 

— Némi utánjárással betekinthetést nyerhet-
ne Wimmer ur a magyarországi villanytele-
pek mérlegébe és mindjárt meggyőződne róla, 
hogy nemhogy 100 százalékot nem keresnek, 
de legnagyobb részük még a befektetett tőke 
kamatait sem hozza meg. Szeged város ható-
sága is tisztában van a légszeszgyár jövedelme-
zőségével és azt is tudja, hogy megalapítása 
után jóidéig egyáltalán nem jövedelmezett és 
később is a háború kitöréséig soha sem hozott 
a l>efektelelt tőke I százalékánál nagyobb hasz. 
not, illetőleg sohasem fizetett ennél nagyobb 
osztalékot. Ennél többet ma sem hoz, amit 
érthetővé tesz az, hogy a villany egységára 
ina olcsóbb, mint békében volt, ellenben a 
szén ára és a munkabér magasabb. 

Nem.lehet tehát olyasmit állítani, hogy 
a kétmillió bruttó forgalomnak cgymilliiő volt 
a haszna. Az egységárakat a döntőbizottság 
állapilolta meg, amelynek Ladányi Jenő 
miniszteri tanácsos volt az elnöke, tag-
jai pedig négy elismeri mérnök, akik 
egyszersmint törvényszéki hites szakér- j 
tők. Ez a bizottság annyira szigorúan bánt | 

a légszeszgyárral, hogy még abba sem egye-
zett bele, hogy a részvénytársaság befektetett 
tőkéje után 6 százalék kamatot számithasson 
fel, hogy ujitási alapját 4 százalékkal dotál-
hassa és az amortizációra 1 százalékot szá-
mithasson. A bizottság kimondotta, hogy a 
tőkeszolgáltatás ilyen mértékben való dotá-
lása az egységáraknak a régiekhez képest 
aránytalan mértékben való növekedéséi ered-
ményezné. Viszont nem zárkózhatott el a bi-
zottság annak elismerése elöl, hogy az eddigi 
döntésekben ezek a tőkeszoigáltatási ténye-
zők vagy egyáltalán nem, vagy csak igen 
kis mértékben jutottak érvényre az ön költ- j 
ségek megállapításánál cs ezért méltányosnak 
tartotta azokat egyelőre összesen a vállalatba 
beruházott lekötött tőke aranyértékének évi i 
4 százalékával figyelembe venni. 

— Wimmer ur »homéroszian nevetségesnek« 
tartja a Délmagyarország cikkében idézett 
közgyűlési határozat ama pontját, amely 86 
milliárd értékűnek mondja a gyár telepén 
levő több mint 30 éves »romhalmazt«. Ha 
ez nevetséges, akkor ezt ahoz a bizottsághoz 
kell adresszálni, amelynek munkájáról an-
nak idején éppen a város nyilatkozott leg-
nagyobb elismeréssel és amellyel níkftnk 
semmi okunk sem volt megelégedni 2/. a 
bizottság vagy 4 hónapon át dolgozott és té-
telről-tételre felvett minden tárgyat, ami a j 
telepen található volt és leszámítva annak 
használat folytán való értékcsökkenését, álla-
pította meg a telep értékét 86 milliárdban. 
Ennél az értékelésnél a bizottság min-
den befolyástól menten, a kereskedelmi szo-
kásokra támaszkodva leszoritotra a telep ér-
tékét a legalacsonyabbra. Es ennek dacára 
86 milliárd papirkoronára ér• 'kelte a döntő-
bizottság 1925-ben a légszeszgyárat. Hogy ez 
a becslés nem túlzott, azt elismeri kissé 
lentebb Wimmer is, amikor azt mondja, 
hogy 10 millió pengőt ér ma a gázgyár. 

— Ami az egymillió hasznot illeti - foly-
tatta Pongrácz Albert — arra nézve a/t hiszem 
fölösleges nyilatkozni. Tudom, hogy Wirmner 

Gumi harisnyák 
fiwWífWfíw 

megakadályozzák kivágott cipő-
ben a boka megrluzzadását. 
Megőrzik a lábak karcsú for-
mulát Harisnya a'alt láthatót. 

lanul viselhető. 829 
Vlszeres, dagadt vigy ovenge láb-
l?.i]le!Qeknek nélkülözhetetlen. 

Sandberg Henrik 
orvost mUszerlár 

Széchsnyi tér 16. Tel. 12-04. 

ezzel akarja hatásosan az egységárak leszál-
lítását indokolni. Olyan naivnak azonban nem 
hiszek Szegeden senkit, hogy ezt elhigyjék 
neki. A tanács egyébként egy bizottságot dele-
gált abból a célból, hogy az tárgyaljon ve-
lünk az egységárak leszállítása érdekében. Mi 
ugyan meg fogunk jelenni ennek a bizottság-
nak a meghívására, bár az árak megállapí-
tására vagy leszállítására kizárólag az a 
döntőbizottság illetékes, amelyet a kereske-
delemügyi miniszter kijelölt és amelybe a 
város is benevezte a maga megbízottját. 

— Ez a bizottság a legutolsó ármegállapí-
tás alkalmával 8 aranyfillérben állapította 
meg a villamos áram hektovattonkénti egy-
ségárát. ami mai értékben 8.94 pengőfillér-
nek felel meg. Ennyit lenne jogunk a magán-
fogyasztástól beszedni. És mi ennek dacára 
6.8 fillérért adjak az áramot, azaz 2.Í4 fillér-

rel alacsonyabb árban, mint jogunkban ál-

lana. Wimmer Fülöp aposztrófálása tehát eny-
hén szólva, kissé túlzott. 

— Más megjegyzésem Wimmer Fülöp nyi-
latkozatára nincsen, még csupán egy tévedé-
sére akarok rámutatni. Azt mondja Wimmer, 
hogy az egy millión felül még igen lényegesen 
fog emelkedni a villanytelep haszna az által, 
hogy a vizmütelepet is elektrifikálják. Erre vo-
natkozólag azt kívánom csak megjegyezni, hogy 
a vizmütelep évi fogyasztása 600.000 kilowatt-
ban van előirányozva, ami pénzre átszámítva, 
48 ezer pengő. Tekintettel arra, hogy a vizmü-
telepnek az áramot előállítási áron alul fog-
juk adni, nem nehéz kiszámítani, hogy meny-
nyit fog a gyár ezen a 48.000 pengő forgalmon 
keresni 

Napernyők 
g y á r i á r a k o n 619 
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Pollák Testvéreknél 
C l e k o n l c « u c c a és S z é c h e n y i tér. 

O n l e f o g y 
azon a testrészen, ahol éppen kívánja 

TornúlA« nélklll 
Diéta néiutll 

Vegyszerek nélktll 
FflrdöH nélUUl 

Veszély nélkül 

Csak külsőleg használandó. Az eredmény már a 
hatodik napon látható. Ezrek elismerése. Irlon 
Ehrenfeld Clalre úrnőnek, BudaDest, Rózsa-ucca 46,, 
aki szívesen szolgál diftalanul felvilágosítással ezen 
egyszerű és hatásos szerről, amelyet 0 maga is 
nagy eredménnyel használ. M5t 

Tisztelettel értesítem n b. vevőimet, hogy az átala-
kításoké? befejezve, f. hí 5-én, szerdán uibúl megnyitom 

• • J , W9 H 0 m sutodemet. 
Noponle háromszor friss vaias sütemeny, jóizü fehér-
és rozskenyér, azonkivüí bármilyen luxussiileménY 
kapható. -»• Kenyér és kalácsok sütéséi reggel 9 órá-
tál felelősséggel vállalom, j- Megrendelésre házhoz 
szállítok. j- Viszonteladóknak árkedvezmény. 

Telefon: 11-11. Kiváló ti«ztelet»el 

Király Gyula sütőmester 
877 Szeged, Tisza ta'os körút 59. 

Szönyi-f ürdó, csónakkikötő és csónakelraktározó 
Közvetlen a Pick-szaldmigyár előtt. Berenzezésével minden igénynek megfelel és csekély összegért mindenkinek 
szórakozást nyúlt. Rádió, nyugágy és ártézi vlz-tuss. Díjtalan villany lés telefon jfrasználat. Ha kellemesen és olcsón 

akar szórakozni, §a otthonosan akar/a magát érezni, csak a Szönyi-türdöbe váltson legyet l 613 


