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A gázgyár 
és a csatornázás 
A polgármester nyilatkozata 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Délma-
gyarország néhány nappal ezalőtt közölte Wim-
mer Fülöpnek »A gázgyár és a csatornázás" cimü 
cikkét, amelyben a szegedi kereskedelmi és ipar-
kamara elnöke érdekes okfejtéssel foglal állást 
az ellen a törekvés ellen, hogy a gázgyári kon-
cesszió meghosszabbítása és a csatornázás között 
valamilyen kapcsolat legyen. Wimmer fejtegetése 
szerint ez a megoldás a város számára jelentékeny 
összeggel drágítaná meg a csatornázás problémájá-
nak megoldását, mert abban az esetben, ha a 
ázgyár kap megbízást a csatornahálózat kiépíté-

sére, természetes törekvése lesz az, hogy ezen a 
vállalkozáson is keressen. Wimmer cikkének má-
sodik részében hibáztatja azt, hogy a polgármester 
a gázgyári probléma elintézését ráérősnek minősí-
tette. Megítélése szerint ezzel azonnal foglalkoznia 
kell a városnak és arra kell törekednie, hogy a 
kérdést a lehető leggyorsabban végérvényesen le-
í r j a . 

A Délmagyarország munkatársa Wimmer Fülöp 
ikkével kapcsolatban kérdést intézett dr. Somogyi 

Szilveszter polgármesterhez, aki a kővetkezőket 
mondotta: 

— Wimmer Fülöp cikkének azt a részét, amely-
ben állást foglal a koncessziómeghosszabbitás és 
a csatornázás ügyének összekapcsolása ellen, a 
magam részéről is helyeslem A kettő között tény-
leg nem lehet junktimot teremteni, legalább is 
momentán nem Az megtörténhetik, hogy idővel 
valamilyen formában összekerül ez a két dolog, ez 
izonban most csak ötletként került c kürvéle-
•nény elé, minden reális alap nélkül. 

— A cikk második részében kifejezett vélemény 
izonban már nem egyezik a: enyémmel. Megíté-
lésem szerint a gázgyár ügye nem égetően -üryös 
probléma, hiszen még őt teljes esztendő van hátra 
a szerződésből, a városnak tehát van ideb bőven 
az elintézésre Azt. hogy a kérdéssel foglalkoz-
nunk kell már most ts, természetesnek r-rtom. 
foglalkozunk is vele és ezt nem most kezdtük, 
hanem már évekkel ezelőtt. Azóta a gázeváx ügye 
állandóan napirenden szerepei. Foglalkoznunk kell 
vele állandóan, nagyon alaposan kell -regfon-
lolnunk, hogy a kínálkozó megoldások kőr'Tl me-
lyik a legelőnyösebb a városra, az üzem házi-
kezelésbevétele-e. vagy a koncesszió meghosszab-
bitása. vagy pedig a nyilvános pályázat hirde-
tése az üzem bérletére Lehetséges, hogy Közben 
találunk valami más, alkalmasabb mepoMást is. 
Ennek kiválasztásával azonban ráérünk. 

Órát, arany, ezusí, brilliáns 
ékszert vegyen karácsonyi alánűéknoh ! 

<-izhavi Rossnberg Eéla 
részletfizetésre i s i 6 r é s ékszeréi 
Szeged, Károlyi ucca 1. szám. 315 Véios! borház. 

„Az nem vezet célta, 
ha megadóztatják a tisztviselőket és megszüntetnek 

néhány törpeiskolát" 
I parlament keddi ülésén szóvátették a (Óvárosi választási szabálytalanságok Ügyét 

Budapest, december 16. A képviselőház keddi 
ülésén napirend előtt Bródy Ernő a fővárosi 
választások ügyével kapcsolatosan tiltakozott a sza-
vazószelvények visszautasítása ellen, mert ezek 
a visszautasítások szabálytalanul történtek. Kifo-
gásolta, hogy a zuglói választókerületben a vá-
lasztóbizottság elnöke nem engedte a nemzeti de-
mokratákat indulni. Kérte az illetékes hatóságokat, 
hogy nyújtsanak reparációt a zuglói kerület lakos-
ságának. A belügyminiszter, mint a tőrvény leg-
főbb őre, hivatott a tőrvény magyarázatára. 

Dabasi Halász Móric: Isten őrizz, hogy a minisz-
ternek adjunk ilyen jogokat! 

Fábián Béla: Hát akkor hová menjünk a sére-
lemért 1 

Dabasi Halász Móric: A közigazgatási bíróság-
hoz I 

Bródy Ernő végül kérte, hogy tegyék lehetővé, 
hogy a demokrata párt indulhasson valamennyi 
kerületben 

Almássy László einök bejelentette, hogy a taka-
rékossági törvényjavaslat tárgyalásának idejére 
több képviselő 8 órás ülések tartását kérte. 

.' ttértek ezután a takarékossági tőrvényjavaslat 
tárgyalására. Baract Marcel hangsúlyozta, hogy 
ő is azon a véleményen van, hogy a miniszter-
nek nincs joga a törvényt interpretálni, viszont 
kölfensége, hogy a törvénynek érvényt szerelten. 
A javaslattal foglalkozva kifogásolta, hogy a ja-
vaslat nem állapítja meg, hogy a költségvetésnek 
ntlyen tételeit akarja leszállítani, csak általánosan 
beszél 45 millió pengős csökkentésről Az sem 
helyes, hogy az adófelemelés összege nincs benne 
a javaslatban, csupán az indokolásból derül ki, 
hogy . kormány 28 millió pengőre számit a ke-
reseti adópótlekbol Hangoztatta, hogy nem lehet 
összehasonlítani Németország tisztviselői fizetéseit 
a magyarországi tisztviselőkével, mert Németor-
szánban a tisztviselők fizetése felette áll a béke-
behuek, holott rálur.k nem ez a helyzet Vigyáz-
nunk kell arra. hogy ne szállítsuk le a tisztviselői 
kar '''etnivójdt, mert ez nagy veszedelemmel járna 

COryy István hai. goz*atta. hogy a kormány a 
létszámcsökkentés keresztülvitelénél humánusabban 
járjon ei, mint ízt eddig tette Nézete szerint 
nem lehet minden státusban a létszámot IC szá-
zalékkal csökkenteni, igy például a vásutnál és a 
postánál, mert a 10 százalékos redukció 4200 fő-
vel való csökkentést jelent. A postánál a létszám-
csökkentésről egyáltalán nem lehet szó. amit mutat 
az is, hogy a legutóbbi esztendőben is emelni 
kellel; a posta létszámát 8.4 százalékkal. Azt sem 
helyesli, hogy a postánál 6 év óta egyáltalán 
nem volt előléptetés, ami bizonyos elkedveLlene-
dést váli ki a postások körében Végül kérte a 
pénzügyminisztert, hogy a vasutaknál állítsa visz-
SZP az automatikus előléptetési rendszert 

Gál .lenő hangoztatta hogy a költségvetés mos 
tari kereteit nem lehet fentartani Meg kell szün-
tetni azt a rendszert, hogy állandóan tulldadások 
vannak. Az adófizetők úgyszólván adósai az ál-
lamnak, mert büntetéseket kell fizetni. Ilyen körül-

mények kőzött kifogásolnia kell, hogy nem a va-
lódi jővedelmeekt adóztatják meg, hanem az annál 
magasabb jiktiu jövedelmet. Az nem vezet célhoz, 
hogy megadóztatják a tisztviselőket és megszül 
tetnek néhány törpe iskolát. Hosszasan foglalko-
zott a protekcionizmus kérdésével, hangoztatva, 
hogy csak kegyelt emberek és kegyelt vállalatok 
jutnak állami megrendelésekhez. A közigazgatást 
egyszerűsíteni kell, a felesleges minisztériumot le 
kell épiteni A javaslat nem éri el azt a célt, 
hogy segítsen az egzisztenciáknak, pedig ez volna 
az előfeltétele a költségvetés rendbehozásának. 

Ezután elfogadták az elnök napirendi indítvá-

nyát amely szerint holnap folytatják a takaré-1 

kossági tőrvényjavaslat tárgyalását. Az ülés 2 óra ! 

előtt ért véget 

Karácsonyra 
a legdivatosabb 

fűzők, melltartók, 
harisnyatartik 

legjobb beszerzési forrása 

iKáldor J. és Tsa cé9 
* Szeged, KAréss ucca 8. ss. Tel. Aut. 21—02. J 
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Ingyen telefonálhat 
fáért n f i ^ U faleieore, automata 11—26, a be-
szénért e S m I b Í I zélgetés düát visszatérítjük. m 

Ui típus kenyér 
a Közp. Tejcsarnok Rt. fiókjaiban 

22 fillér 
Kérfe mindenütt a 

ételízesítő 
hus-

kivonatof. 
Gyá:t;a: Herceg Esterházy husárugy&r. 

Kapható minden iOszer- és csemegeüzletben. 

Szegedi képviselő: 3io 

Palotai Imre, B^cs i körút 31 Telefon: 32-34 


