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Angol tőkecsoport érdeklődik 
a gázgyár Iránt 

Az érdekeltség kél megblzoli)a kedden a polgármesterrel tárgyalt 

flt Délmagyarország munkatártától.) Ked-
den, kora délelőtt egy budapesti rendszámú 
turaautó állt meg a városháza előtt és két 
ismeretlen ur szállt ki belőle. Mint később ki-
derűit, a budapestiek látogatása összefüggés-
ben var azzal a hírrel, amely szerint a sze-
gedi gázgyár iránt egy angol tőkecsoport is ér-
deklődik. Az autó utasai Metzler Jenő, a 
MOKTAR igazgatója és Irsiy Jenő, az angol 
érdekeltség budapesti megbízottja először dr. 
Somogyi Szilveszter polgármesternél jelent-
keztek, akivel röviden közölték utazásuk cél-
j á t A polgármester azonnal ölésre hivta össze 
a Táros vezető tisztviselőit Az ülés a tanács-
teremben zárt ajtók mögött közel két óráig 
tartott és tizenkét órakor ért véget 

Dr. Somogyi Szil veszt ÍT polgármester az 
ülés után a következőket mondotta: 

— Egy angol érdekeltség megbízottai jelent-
keztek a városnál azzal, hogy szeretnének 
ajánlatot tenni a városnak a gázgyár átvéte-
lére. Aziránt érdeklődnek, hogy van-e tervük 
keresztülvitelére lehetőség A város vezető 
tisztviselői előtt részletesen Ismertették meg. 
bízójuk terveit, körülményeit és adatokat kér-
tek, amelyekre végleges ajánlatuk megszer-
kesztésekor lenne szükségük. 

— Természetesen közöttem velük, hogy az 
'ajánlat benyújtásának "semmi akadálya nincs 
és a város hatósága készségesen rendelkezé-
sűkre bocsájt minden olyan adatot, amely 

a város lakosságára, az áramfogyasztás mér-
tékére, az áramfogyasztás fokozásának lehe-
tőségére vonatkozik. Érdeklődésüket természe-
tesen közölni fogom a gázgyár központi igaz. 
gatfcágával és bejelentem azt is, hogy a város 
hatóságának a város érdekében az elönyösebb 
ajánlatot kell majd elfogadni. Az angol ér-
dekeltség megbízottai azzal távoztak, hogy ada. 
tainkat kézhezvétel után azonnal továbbítják 
Londonba az érdeklődő angol részvénytársa, 
ság igazgatóságához, amely azután kidolgozza 
ajánlatát 

— A gázgyár központi igazgatóságával ter-
mészetesen függetlenül ettől az érdeklődés, 
töl tovább folytatjuk a tárgyalásokat, de köz-
ben el kell bírálnia azt a kérdést is, hogy a 
gázgyár hasznosítására nem lenne-e kívánatos 
vagy szükséges egy nemzetközi pályázat ki-
írása. Ebben az ügyben az adhoc-bizottságnak 
kell majd javaslatot tennie. 

Itt említjük meg, hogy a gázgyári kis bizott-
ság csütörtökön összeül, hogy letárgyalja az 
eddigi tárgyalások alapján dr. Szekerke La-
jos tiszti ügyész által készített szerződéster-
vezetet és a róla szóló jelentést, amellyel a 
tervezet a később összehívandó nagybizottság 
elé kerül. A jelentés legérdekesebb pontja az, 
hogy a tervezet szerint a város mai kész. 
pénzértékre átszámítva, 9200.000 pengőt 

| kapna, ha meghosszabbítaná a gázgyári érde-
I kéltség koncesszióját 

n polgármester visszautasította az olszegedi 
plébánosválasztás ellen beadott fellebbezést 

•A plébánosválaszíás ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálati kérelemnek 
nincs helye* 

(A Dél magyar ország munka/jvától.) Jelen tette a 

Délmagyarország, hogy az ujszegediek közel két-
czerötszázan megfellebbezték a legutóbbi plébános-

. választást A fellebbezést dr. Kelemen László tör-
vényszéki bíró, az ujszegedi egyházközség világi 
elnöke nyújtotta át a polgármesternek éé kérte, 

' bogy abban ax esetben, ha a fellebbezésnek tőr-
vénvei akadályai lennének, a fellebbezést tekintse 
felülvizsgálati kérelemnek. 

A polgármester a fellebbezés ügyében a tiszti 
, Ügyészségtől kért véleményt és az ügyészség véle-
ménye alánján kedden hivatalból visszautasította 
a beadványt. Az ügyészség véleménye alapján meg. 
állapította a polgármester, hogy a kegyúri bízott-
ság személyhez kötött jogot gyakorolt akkor, ami-
kor a kegyúr város közgyűlése által reáruházott 

mandátum értelmében plébánost választott. A sze-
mélyhez kötött jog gyakorlása ellen pedig fel-
lebbezésnek nincs helye. De nincsen helye felül-
vizsgálati kérelemnek sem, mert ilyen kérelmet 
az érdekeltek csak szabályszerű véghatározat ellen 
nyújthatnak be, a választás eredménye pedig nem 
véghatározat. Legfeljebb arról lehetne szó, hogy 
komofy alaki hibák esetén a kegyúri bizottságban 
tartott papválasztás eredményét panasszal támadják 
meg a közigazgatási biróeágnát, a polgármester-
hez juttatott beadvány azonban nem terjeszthető 
fel a közigazgatási bírósághoz sem. A polgármes-
ter ezért a beadványt hivatalból visszautasította 
azzal, hogy határozata elten jetfolyamodásnak van 
helye. 

Hadkiegészítő 
Parancsnokság 

Btrlia 

Belvárosi Mozi 

Behlvö, 
melynek értelmében minden épkézláb egyén 

6 évestől 80 évesig tartozik b e v o n u l n i 

1932 május 19-161 mindennap 22-lg a 
Belvároál Moziba 

ŰSZIMANŰVER 
cimü hallatlanul mulatságos 

N ó t I K á r o l y 
féle vlgjálék bemutatójára, mert kinyitottuk 
a nevelés és Jókedv kapufát, hogy min 
denki k e d v é r e k i n e v e t h e s s e magét 

Hadklegészltá Parancsnokság 

Belvárosi Mozi. 

16 eperrel csökkeni 
állatállomány 

4 Kereskedelmi miniszter a rólcusl vasúti mllQely megsxűníe-
léséről — 4 le t txlgaxga íds l blxottsdg illése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A törvény-
hatóság közigazgatási bizottsága kedden délután 

. tartotta meg dr. Aigner Károly főispán elnökle-
tével májusi ütését, amelyen a közhivatalok veze-
töi terjesztették elő áprilisról szóló jelentéseiket. 
Ax ülés elején dr. Tóth Béla főjegyző ismertette 
*zt • levelet, amelyet a kereskedjoü miniszter 

- küldött a város hatóságának 

a rókusl vasul! műhely meg-
szüntetése 

ügyében. A miniszter pénzügyi és közgazdasági 
okokra hivatkozik, amelyek szerinte elkerálhctct-
lenm szükségessé tettek a szegea-rókusi, a pécsi 
7 ® kaposvári fi< k mihelyek összevonását. Intéz-
ődéit azonban, hogy a rókusi műhely megszünteté-
sei kapcsolatban a személyzet elhelyezésének 
Problémáját a szociális szempontok figyelembevéte-
l e i oHják meg. 

bűncselekmények közül az ember élete és testi 
épsége e'ien 38 irányult, azonban halálos k|ire letelő 
nem volt A vagyon elleni bűncselekmények szám* 
276, ezek közül lopás 182. öngyilkosság 16, eltűnés 
17 esetben fordult elő. A balesetek száma 71, halá-
los baleset nem volt Bejelentettek 41 g>ülést, 
amelyek közül egyet nem engedélyeztePolitikai 
Jellegű gyűlés nem volt« 

Dr. Kclb Árpád pénzügyigazgató jelentésében 
elmondotta, bogy 

az adóhátralék 
április végén 8*6.000 pengő volt. Áprilisban 231 
adózóknak adott a péazűgyigazgatőság 200.000 pengő 
adótartozás megfizetésére haladékot vagy rész-
letfizetési kedvezményt 

Dr. Zobay Ferenc ügyészségi elnök, Kiss Károlyi 
pénzügyigazgató, Oraoetz Győző műszaki főtaná-
csos terjesztette még elő jelentését maid Séra 
Gyula gazdasági főfelügyelő 

a gazdasági felügyelőség 
jelentését mutatta be. A jelentés szerint ax áprilisi 
időjárás mezőgazdaság szempontjából elég ked-
vező volt, amennyiben kellő mennyiségű csapadék 
hullott, ami a vetések kikelésére kedvező hatással 
volt A tavaszi vetéseket a gazdák nagy átlagban 
rendcsen elvégezték, ellenben a kukorica vetése 
még a másik hó első felében is folyamatban volt 
As őszi vetések, úgymint a buza és rozs, átlagban 
lemaradottak, ritkák. Különösen tapasztalható a 
lemar adottság a rozsvetésekben, a már egyes helyen 
kalászoló rozsok szalmája alacsony, a kalász 
rövid. A határ egyes részein kisebb mértekben 
gabonafutrinka pusztítása észlelhető. 

Klekner Géza állategészségügyi felügyelő jelen-
tésében elmondotta, bogy a szegedi állatállomány 
igen erős csökkenést matat. Az idei állatösszeirás 
al'oalmával Szeged területén 42.672 állatot irtak ös> 
sze, tizenhatezerrel kevesebbé, mint a mult 
összeírás alkalmával. A legfeltűnőbb a visszaesés 

, a sertésállományban, de erősen csőkk nt a hús-
fogyasztás is. Az idén áprilisban a közvágóhídon 
3652 közfogyasztásra szánt állatot vágtak le, a 
mult év áprilisában 4456^ot tehát 804-gyel kéve-
sebbet vágtak az idén. 

I 

lésszekrények 
•tllelt legolcsóbban beszerezhetők. F e k e l e Vdn 
*Or IfeaaaHi Lato* «no<rut 18 — Telefon 2(V72 

A tiszti főorvos je'entése szerint a közegészség-
ügyi fronton minden csendes. A járványos meg-
betegedések száma emelkedett kissé, de ax emel-
kedés nem lényeges. 

A rendőrség 
működéséről dr. Buócz Béla fökapitányhelyettes 
jelentése számolt be. A jelentés szerint tiltott sajtó-
termék terjesztését az elmúlt hónap elején lelep-
lezett koinmuuistaszervezkedés nyomozása során 
észtéit a rendőrség, a talált példányokat elkobozta. 
Áprilisban két gépkocsivizsgálat volt és egy ideig-
lenes forgalmi engedélyt adtak ki. Bevonlak 12 
gépl-ocs) forgalmi engedélyt Tulajdonosváltozás 
29, kerületváltozás pedig 5 esetL«n történt. Vezetői 
vizsgára 22-cn jelentkeztek, valamennyien képe-
sitcst nyertek. Közlekedési baleset négy fordult 
e'ő, amelyek közül egy súlyos, kettő könnyű és 
egy sérülésnélküli baleset volt. , 

»A közbiztonsági állapot ^prj.'isban is kielégítő 
volt — mondja tovább a jelentés. A bűncselekmé-
nyek száina nem haladta meg a szokísos mér-
tééit. Nagyobbarányu bűncselekmény csak a hó 
etejéa leleplezett kommuoistasze-vivkjdés volt. A 

S Z É C H É N Y I M O Z I 
Szerdán, május hó 18-án utoljára 

Bánky Vilma legújabb hangos filmje 

Petri Éva szerencséje 
Egy idegenbe szakadt magyar kisleány tör-

ténete 10 felvonásban 
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