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A városi mérnöki hivatal — 
a villanyegységárak leszállítása 

ellen 
A pénzügyi bizottság ele Kerül a fogyasztási árah revlziólánaK Ugye 

(A Délmagyarország munkatársától.) ötö-

dik óvc annak, hogy a városa gázgyárral meg-

kötötte a pótszerződest. Ebben a szerződésben 

kikötötte a város, hogy bizonyos batáridők el-

teltével kérhető az egységár revízió alá vélcle. 

Ilyen kikötött határidő a pótszcrződcstől szá-

mított ötödik esztendő vége, amely az idén te-

lik le. A számvevőség figyelmeztető jelentést 

lelt most erről a batáridőről a városi mérnö-

k i hivatalnak. 

'A' mérnökség foglalkozott a kérdéssel és je-

lentést terjesztett a polgármesterhez. A jelen-

tés hangoztatja, hogy a vi l lanyáram és gáz 

előállilási költségeire a legnagyobb befolyást a 

szénárak, a munkabérek és az általános pénz-

ügyi helyzet gyakorolja- A szénárak a jelen-

tés szerint az utóbbi években nem változtak 

lényegesen, a munkabérek emelkedtek és a 

pénzügyi helyzet javulást nem mulat- Ezek 

figyelembe vételével, valamint azért, hogy a 

gázgyár a pólszerződés megkötése óla két fil-

lérrel leszállította az egységárat, a város az 

egységárreviziós eljárástól nem várhal kedve-

ző eredményt — mondja a mérnöki hivatal-

Hangsúlyozza azonban a jelentés, hogy a kérdés 

nem tisztán műszaki probléma, hanem van-

nak pénzügyi, illetve gazdasági vonatkozásai 

is, javasolja véleményének pénzügyi szakér-

tőkkel való kiegészítését. 

A gázgyári egységár revíziójának kérdését a 

városi mérnöki hivatala szerdán délelőtt tar-

tott referáló ülésen n polgármester elé ter-

jesztette, az elnöklő dr. T ó t h Béla polgármcs-

terhelyettes az ügyet a pénzügyi bizottság cié 

utalta. 
* 

A kérdés érdemével ezúttal foglalkozni nem 
kívánunk, mély megdöbbenéssel adunk azon-
ban kifejezést annak az elégedetlenségnek, 
amit híradásunk nyomán a város egész közön-
sége érezni fog. 

A mérnöki hivatalnak az a köte-
lessége, hogy műszaki ismereteivel 

megvédje a várost és a város fo-
gyasztóit és segítségükre legyen a 

gázgyár elleni harcban. 

A mérnöki hivatal pedig ezzel a jelentésé-
ve! lerakja a fegyvert a gázgyár előtt. Ha a 
kérdés jogi, pénzügyi és gazdasági vonatkozás-
ban kíván ja a legbehatóbb vizsgálatot, mi szük-
ség van arra, hogy a mérnöki hivatal a maga 
egyoldalú állásfoglalásával elébe vágjon azok-
nak a tanulmányoknak, melyekhez csak ez-
után lehet ma jd hozzákezdeni. A mérnöki hi-
vatal szerint a gázgyár kél fillérrel már leszál-
lította az egységárakat. Ez is súlyos tévedés. 

Nem a gázgyár szállította le, hanem 
a gázgyári szerződés, 

— ebbe a leszállításba azonban nem lehet be-
számítani azokat a változásokat, melyek a szer-
ződés megkötése óta álltak be s melyek közül 
elég most, ha 

a fogyasztás lényeges emelkedő* 
sere utalunk, 

mint olyanra, ami egymagában is a többi felté-
tel változatlansága mellett elegendő alap lenne 
a gázgyár elleni harc sikerének biztosítására-
A kérdéssel egyébként fogunk még bcliatA,-rnn 
is foglalkozni. 

Csütörtökön msikezdik 
a szegedi vállalatok összeírását 

a „zsidótörvény" rendelkezései szerinl 

(A Dclmagyarország munkatársától) Az 

úgynevezett „zsidótörvény" végrehajtásával 

ikapcsolatos nyomtatványok szerdán délelőtt 

megérkeztek Szegedre. Dr. Kultsár István 

miniszteri tanácsos, a z értelmiségi munka-

nélküliek kormánybiztosa a nml t betekben 

kérdést intézett, a polgármesterhez, hogy a 

város területén hány bejck'ócsi kötelezettség 
ulá eső munkaadó van 6S ezek számára milyen 

mennyiségű bejelentési lap szükséges. A vá-

rosházán ugv értelmezték a rendeletet, hogy 

csak a tíznél több alkalmazóiját tartó válla-

latok esnek bejelentési kötelezettség alá cs 

mindössze 250 bejelentési lapot kértek. 

A kormánybiztosnak a nyomtatványokkal 
együtt leérkezett értesítése szerint bejele ntnsi 
kötelezettség alá esik minden vállalat, "agy 
kereseti fngjalkozás, amely cg\l, vagy töl?í> 
értelmiségi munkakörü. legalább nfgy közép-
iskolát foglalkoztatott márciu8 elsején; cz 

5 Í S 5 S M o , , É í í , szeress, tanult! 
Egy nagy szerelem tragikus története. 
Róbert Moutgotnorry, Rusalin Russel. 

Fősz : 

5, 7, 9 

K o r s ó Mozi Csütörtök, péntek 

Mr. itioito Sanghajban 
páratlanul izgalmas detektivtörténet. Fősz. 

^ Z X ' * - Gazdag ember lánya 
Szatirikus vígjáték. Fősz.: MADELEINE CAROLL 

a 3 Ritz B r o t h e r s e k . Az előadások 
Jól 5, 7, negyed 10 órakor kezdődnek 

alól ki v a n n ak véve a kizárólag hitfelekezetek 
szolgálatában ál ló üzemek, vagy foglalkozá-
sok, valamint a z olyan mczőg azda sági üze-
mek, amelyek öt alkalmazottnál kevesebbet 
foglalko z(at»ak értelmiségi nnmkakörben. 

A polgármesteri hivatal a kormánybiztos 
leirata nyomán a kereskedelmi és iparkama-
rához fordult felvilágosításért, bogy hány 

olyan vállalat va^ Szegeden. am c ly nek bejelen-
tési lapra van szüksége, a kamara szerint az 
ilyen vállalatok száma meghaladja az ezret. 
Á polgármester mo&t pótlólag ezerötszáz be-
jelentési lapot kér a kormánybiztostól. 

A bejelentési lapok költségbe nem kerülnek, 

csütörtöktől kezdve adják ki az elsőfokú köz-

igazgatási hatóságnál (Bérliaz, I I . emc'et, 17. 

ajtó) 

Az összeírásról a következő hivatalos közle-
ményt adták ki: 

„Az értelmiségi munkanélküliek ügyeinek kor-
mánybiztosa megküldte a város polgármesterének 
nz 1938. évi 15. te. tárgyában kiadott 4350—1938. 
ME. szánni rendeletben irt XIII., XIV., XV. és 
XVI. számú nyomtatványokat. A kormánybiztos 
értesítésében megjegyezte, bogy a jelzett rendelet 
10. §-ában foglaltak értelmében bejelentési köte-
lezettség alá esik minden vállalat, vagy kereső 
foglalkozás, 'amely egy, vagy több értelmiségi 
munkakörü (legalább 4 középiskolát végzett) al-
kalmazottat foglalkoztatott 1938. március hó el-
sején, kivéve az idézett rendelet 10. §-ának har-
madik bekezdésében felsorolt kizárólag hitfeieke-
zeti célt szolgáló üzemet, vagy foglalkozást és 
olyan mezőgazdasági üzemet, amely 5 alkalma-
zottnál kevesebbet foglalkoztatott értelmiségi 
munkakörben" 

itt 

(Cornpagnia I ta l iana Turismo) 

10 napos olaszországi 
átalány-utazásai 
tetszés szerinti meghosszabbítás-

sal elójegyeztcthctők a szegcdi 

képviseletnél : 

Neu Ernő banküzlet 
utazási irodájában 

Lindbergh kitüntetését 
kapta a világkörüli repülő 

Hughes 
Ncwyork, julius 20. A diadalmas világkörüli 

repülőút,on rcsztvett Howard HugheH ég négy-

társát a legnagyobb amerikai kitüntetésbe" 

részesítették. A világkörüli repülők az Egy^r 

sült Államok nagykeresztjét kaptak, ugyan-

azt a kitüntetést., amelyet Lindbergh ezrede* 

kapott annakidején első óceán,repüléséért. 

9zendrényl 
Géza és Tsai 

flszíalosmesíerek Bútorcsarnoka 
Telefon 19—82. Szeged, Dugonics-tőr 11 

BÚTOR* j 
Mária román 

anyakirályné a ravatalon 
Anyja temetésére hazautazott a száműzetésből 

Miklós herceg 

Bukarest, ju l ius 21). T c gn a p ostc repülőgé-

pen Bukarestbe érkezett Károly király szám-

űzött öccse, Miklós volt királyi herceg, hogy 

részt,vegye" édesanyja temetésén. Már délelőtt 

megjött az elhunyt királyné legfiatalabbik 

l e á n y a , lleana hercegnő, aki Habsburg Ant a l 

főherceghez ment feleségül. Elkísérte őt Szi-

najába férje is. 

Tömegese" érkeztek a részvótfáviratok a 

világ minden részéből Szinajába- Táviratot 

kü ldöt t többek közöt t az angol királyi pár, 

Lebrun francia köztársasági cl"ök, ííit'er, 

"cs elnök, Avenol népszövetségi főtitkár *lb. 

Kónya Ká lmán külügyminiszter a követke-

ző táviratot küldte Petrescu-Comnon romá" 

külügyminiszternek: „Fogadja őszinte részvé-

temet, őfelsége Mária királyné halála alkal-

. mával ' ' . 

A Peles-kastélyhan felállított ravatal előtt 
délelőtt 10 órától a késő esti órákig többezer 
ember vonult c l A koporsót sötétlilára fes-
tett vonatfal szál'it.iák csütörtökön Bukarest-
be, majd vasárnap Curte3 de Argesbo. 

A vas"t i állomásokat is sötétli la szövettel 
borít ják he azo" a vona lon, amerre a halottat) 
szállító vonat, elhalad. Sötétl i la volt tudvale-
vőé" az elhunyt, királyné kedvenc színe. _ 

A vasárnapi gvásziinnepségpn több ál lam 

külön küldöttséggel képviselteti magát.. Ed-

dig Franciaország, Anglia, Olaszország, Ju-

goszlávia és Csehország részéről jelezték ilyen 

küldöttség érkezését. 

Ha 161 akar utazni, 
ugy kérje a 11-11-e? telefonon a taxinélküli gyors 

és üzembiztos magánjellegű Buiek, Opel cs Oly rú-

pia autóimat. Vidéki és turautakra megegyezés 

szerint. Megrendelhető R1TTLER PÉTER, Horthy 

Miklós ucca 18/a (llungária-szálióval szemben). 


