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D Házgyári bizottság 
pénteken hallgatja meg a gázgyár igazgatóinak 

ajánlatát a koncesszió-meghosszabbításra 
CA Délmagyarország munkatársától.) Meg-

írta a Délmagyarország, hogy a gázgyár köz-
ponti igazgatósága már régebben kérelmet 
intézett a polgármesterhez, akitől azt kérte, 
hogy hívja óssze ismét a gázgyári bizottságot 
és engedje meg, hogy a bizottság előtt a gáz-
gyár képviselői élőszóval indokolják meg ere-
detileg .visszautasított egyezkedési ajánlatot. 
Ezt az ajánlatot — mint ismeretes — a gáz-
gyári bizottság annak idején már letárgyalta 
és megállapította, hogy az a további tárgya-
lások alapja sem lehet, mert a város jogfel-
adásáért olyan minimális ellenszolgáltatást 
ajánlott fel az érdekeltség, amely nem 
közelíti meg a kért koncessziómeghosszabbitás 
értékét A gázgyár a koncesszió meghosszab-

bításáért hárommillió pengőt ajánlott fel, fel-
ajánlott még hárommillió pengő kölcsönt is 
és az ipari egységárak néhányszázalékos csök-
kentését 

A polgármester eredetileg nem akarta telje-
síteni a gázgyár központi igazgatóságának kí-
vánságát most mégis ugy határozott hogy. 
ismét összehívja a gázgyári bizottságot és an-
nak ülésére meghívja a központi igazgatóság 
kiküldöttjeit. A polgármester a bizottságot má-
jus tizenhatodikára hivta össze és három uj 
taggal egészítette ki. Az ülésre ugyanis a 
régi tagokon kívül meghívta Czigler Arnold, 
Doránszky Károly és Veress Gábor törvény-
hatósági bizottsági tagokat is. 

Hétfőn reggel félezer munkanélküli 
vonult a városháza elé 

és a beszüntetett városi síükségmurikák 
folytatását kérte 
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fegyelmezett sorokban 

Két Arai szüntelen kacagás! I legpazarabb rigliMk! 

II szumatrai nagybácsi 
Mary Kid A, Szöreghy Gyula 

főszereplésével 

szerda, csütörtökön a B e l v A r m l b a i L 

Délmagyarors'ázg munkatársától.) Hét-
főn reggel bét órakor valóságos népgyűlés ke-
letkezett a Lechner-téren, az oda átépített 
Rozália-kápolna körül. A munkanélküliek se-
reglettek itt össze és rövid idő alatt hatalmas 
tömeg lepte el a térséget A munkánélküliek 
rövid tanácskozás után egy hatalmas plakát 
hátulsó oldalára memorandumot szerkesztet-
tek és megkezdték annak aláírását Csakha-
mar nem kevesebb, mint 502 aláirás borította 
be a nagy plakátot. A memorandum á pol-
gármesterhez szólt akitől azt kérték a mun-
kanélküliek, hogy rendelje el 

a beszüntetett városi szükség-
munkák folytatását, 

mert a munkásnyomor az utóbbi napok alatt 
súlyosan fokozódott Megirták azt is, hogy az 
aláírók közül kétszázötvenen voltak a város 
szükségmunkásai, de a mult héten elbocsáj-
tották őket azzal az indokolással, hogy a vá-
rosnak nincs több pénze szükségmunkára. 

A beadvány aláirása után 

a félezer munkás zárt sorokban 
megindult a városháza felé. 

A rendőrség értesült a felvonulásról, a felvo-
nuló tömeget néhány perc alatt rendőrkordon 
vette körül és az kisérte egészen a Széchenyi-
térig. A munkások csendesen sorakoztak fel ' 
a városháza előtt, a rendőrség azonban osz-
lásra szólította fel a tömeget, amely azonnal 
engedelmeskedett és 

a posta előtti térre vonult át, 
ahol zárt négyes sorokban várakozott annak 
az öttagú küldöttségnek a visszatérésére, amely 
a polgármesterhez vitte föl a memorandumot. 

A rendőrség közben 

•alösággal megszállta az egész 
városházát. 

Az emeleti folyosón, ahol a polgármester hi-
vatala van, egész délelőtt három-négy rendőr 
posztolt a polgármester ajtaja előtt szintén 
rendőr állott aki a polgármesteri hivatal 
minden látogatójától megkérdezte, hova igyek-
szik, leivel akar beszélni és mi célból igyek-
szik a polgármester elé. 

Az öttagú munkásküldöttség egész délelőtt 
türelmesen várakozott a polgármesteri audien-
ciára. A polgármester azonban, aki a referáló 
ülésen vett részt majd később Budapestről 
érkezett látogatókkal tárgyalt, még két óra 
felé. sem fogadta a munkások deputációiát. 

Dr. ördpgh Lajos tb. tanácsnokot, a polgár-
mesteri-'" hivatal jegyzőjét hivatta be magához 
és őt bízta meg azzal, hogy közölje válaszát a 
munkanélküliek küldöttségével. A polgármes-
ter válaszának lényege az, hogy — 

a város nem folytatja a szükség-
munkákat. 

mert fedezete nincsen rá, ellenben a legrövi-
debb időn belül 

megkezdik a telepekhez vezető 
utak épitéséf, 

ahol normális bér ellenében nagyobb számú 
munkás kap majd alkalmazást A polgármes-
ter feladott egy táviratot a miniszterelnök 
és egyet a földmivelésügyi miniszter címére. 
Táviratában arról értesiti a kormányt hogy 
a szegedi városházán naponta százával jelent-
keznek a munkanélküliek, akiknek foglalkoz-
tatásáról a város nem tud gondoskodni. Hét-
főn is több, mint ötszáz munkanélküli vonult 
a városháza elé. Arra kéri a polgármester a 
kormányt hogy a Szegedi Ármentesitő Tár-
sulatnak az Algyő—dorozsmai csatorna ügyé-
ben felterjesztett államsegélykérelmét mielőbb 
intézze el kedvezően, mert ez a csatornaépí-
tés nemcsak a hétfőn jelentkezett ötszáz mun-
kanélküilnek adna hosszabb ideig tartó kere-
seti lehetőséget hanem a vármegye munkanél-
küli földmunkásainak foglalkoztatását is le-
hetővé tenné. 

A polgármester telefonon is felhívta 

a földmivelésügyi minisztériumot, 
hogy az ármentesitő társulat kérvényének el-
intézése iránt érdeklődjön. Jakab államtitkár 
azonban nem volt hivatalában, helyettese pe-
dig csak annyit közölt a polgármesterrel, 
hogy az elintézés módjából a minisztérium 
néhány napon belül értesíteni fogja a város 
hatóságát és az_ ármentesitő társulat vezető-
ségét. i 

A polgármester üzenetét dr. ördőgh Lajos 
tb. tanácsnok két óra előtt néhány perccel kö-
zölte a munkanélküliek reggel óta várakozó 
küldöttségével. A küldöttség lehangolva vette 
tudomásul ezt a negatív választ és megkérte 
ördőgh tanácsnokot hogy tolmácsolja a pol-
gármester előtt a munkanélküliek több pa-
naszát közöttük azt hogy a háztulajdonosok 

Igen sok munkáscsaládot lakol-
tatnak kl, 

mert a májusi házbért sokan nem fizethették 
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meg. A másik panaszuk a népkonyha ellen 
irányul, ahol a munkanélkülieknek ingyen 
ebédet ad a város. A küldöttség szerint' 

az ingyen ebéd rendszerint ehe-
tetlen, zsír- és Iznélküli koty-

valék. 

Az ebédbe belekeverik a maradékokat és így 
a moslékszerü ételt még a kiéhezett munka-
nélküliek sem képesek sokszor elfogyasztani. 

ördögh tanácsnok megigérte a panaszok to-
vábbítását, majd közölte a küldöttséggel, hogy 
kedden délelőtt értesíteni fogja őket hogy az 
útépítési munkálatok mikor kezdődnek meg. 
A munka megkezdésének időpontját a mér-
nöki hivatal állapítja meg és az illetékes mér-
nökök külterületre mentek, ahonnan csak ked-
den reggel térnek vissza. 

A küldöttség két óra után távozott el a vá-
rosházáról és az eredményről értesítette a 
munkanélkülieket akik a szakadó esőben vá-
rakoztak kora reggel óta a válaszra. 

Simóka Sándor utolsó útja 
(A Délmagyarország munkatársától.)Simóka 

Sándort, a tragikus végű futballistát vasárnap 
délután kisérték el utolsó útjára. A temetésen 
játékostársain, az egyesületek vezetőin, sport-
férfiakon, jóbarátokon kivül megjelentek a 
szegedi pincérek és népzenészek is, azonkívül 
nagyon sokan jöttek el azok közül is, akik 
nem egyszer nézték a kiváló futballista játékát 

A temetési szertartást Kapossy Gyula belvá-
rosi lelkész végezte. Ezután megindult a me-
net a sir felé, ahol Stein Sándor a Bástya és a 
SzAK nevéén mondott könnyekig megható 
búcsúztatót: 

— Nem tudtuk és nem akartuk elhinni 
— mondotta —, hogy oly hirtelen eltávozol 
körűnkből, hisz utolsó üzeneted is az volt 
hozzánk, hogy könnyebb neked a halált oá-

Simóka Sindor sírjánál Stein főtitkár bú-
csúzik a Báslua és a SzAK nevében, 

lasztam, mint a Bástyától elválni és ez a 
nagy szeretet reméltette velünk, hogy, élni 
akarsz és fogsz közöttünk. A végzeted máskép 
akarta és mi hazahozattunk, hogy abban a 
földben nyugodj, mely nagy szerelmednek, a 
Bástyának a bölcsőjét ringatta. És most Szent 
áhítattal megnyugodva az örökkévaló kifür-
készhetetlen akaratában, felfohászkodunk hoz-
zá és arra kérjük, hogy nyughatatlan emberi 
lelkednek adja meg a békés, csendes meg-
nyugvást Isten ,veled drága Simink, nyugodj 
békében. - - - ' - -


