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A közgyűlés feliratllag tiltakozik 
a nemzetközi autéut 

Szegedről való elvezetése ellen 
Jegyzőkönyvben örökítették meg Várhelyi József érdemeit - Kisdiák az aszfalt-

Javítási munkálatokai 

Csüiöriökön déluián folytatják a közgyűlést 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
i&rvényhatósági bizottság szerdán délután ült 
fissze, hogy letárgyalja a 32 pontból álló 
juniusi napirendet — junius végén a válasz-
tások miatt nem hivták össze a közgyűlést. A 
közgyűlés előtt négy órakor a kisgyűlés tartott 
ülést, amely előkészítette a közgyűlés elé 
kerülő javaslatokat 

Az érdeklődés a nagy hőség miatt nem volt 
túlságos, de azért eljött a közgyűlésre vagy 
ötven városatya. A polgármester félhatkor 
nyitotta meg a közgyűlést. 

— Napirend előtt bejelentem, hogy gróf 
Apponyi Albert (éljenzés), városunk díszpol-
gára most töltötte be 85. életévét és most kapta 
meg kerületétől, Jászberénytől az aranyman-
dátumot Ebből az alkalomból a város közön-
sége nevében meleghangú üdvözlő feliratot 
intéztem hozzá. (Helyeslés.) 

— Mély fájdalommal kell bejelentenem — 
folytatta ezután a polgármester, hogy 

Várhelyi József 
pápai prelátus (a közgyülées tagjai néma 
csendben felállnak helyeikről és állva hall-
gatja végig a polgármester szavait a tanács is) 
meghalt. Az elhunyt főpap mindig a város 
legkiválóbb polgárai közé tartozott. Jóságos 
szive miatt a város egész társadalma szerette 
vallási és politikai különbség nélkül, mert ö 
$eat tett soha különbséget az emberek között. 
A közügyekből mindig kivette részét és a 
város közönsége csak igaz hálával emlékezhet 
meg róla• Javaslom, hogy közéleti érdemeit 
a közgyűlés .jegyzőkönyvben örökítse meg. 

A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag el-
fogadta. 

Ezután megkezdték a napirend tárgyalását. 
A polgármester jelentéséből megtudta a köz-
gyűlés, hogy dr. Somogyi Szilveszter julius 
15-én négyheti nyári szabadságra megy. 

Hajdumegye körirata alapján elhatározták, 
hogy a város felterjesztést intéz a kormány-
hoz a névmagyarosítás megkönnyítése érde-
kében. 

Az 1931-ben lejáró 

városi bérföldek 
fiaszonbéri feltételeinek megállapítására vo-
natkozó javaslathoz Wolf Miksa szólalt fel. 
Kifogásolta, hogy a javaslat szerint 5 év 
múlva csak a város változtathatja meg a bért 
A helyes az lepne és az volt a nyolcas bizott-
ság javaslata is, hogy 5 év múlva a városnak, 
de a bérlőnek ís joga lenne ujabb bérmegálla-
pítást kérni. 

Dr. Dettre János hivatkozik a Somogyi-
telep telekbérleti szerződéseire, amelyek sze-
rint a bérlőknek minden 5 évben joguk van 
u j bérmegállapítást kérni. A városnak nem 
szabad polgáraival szemben egyoldalú előnyö-
ket biztosítani magának. Javasolja, hogy a 
25 éves bérleteknél is adja meg a város a 
bérlőknek azt a jogot, amit a telepeseknek is 
megadott 

A polgármester az eredeti javaslat elfoga-
dását kérte, mert megvan győződve róla, hogy 
a közgyűlés soha nem fog visszaélni hatal-
mával 

Wimmer Fülöp attól tart, hogy az u j bér-
lők" a fejük fölött lógó Damokles-kard miatt 
tartózkodni fognak a beruházásoktól. Az pedig 
a városnak sem lehet érdeke. 

Kiss Ferenc szólalt fel ezután. A városnak 
a bérváltoztatás jogát azért kell fentartanía, 
mert a jelenlegi nyomott béreket nem fixi-
rozhatja huszonöt évre. 

A többség ezután a kisgyűlés javaslatát vál-
toztatás nélkül fogadta el. 

Az aszfaltburkolat 
helyreállítására vonatkozó javaslatot Berzcn-

ezey Domokos műszaki főtanácsos terjesztette 
elő. Ismertette a beérkezett ajánlatokat és be-
jelentette, hogy a közgyűlés két ajánlat kőzött 
választhat Az egyik, amely változtatás nél-
kül elfogad minden feltételt 60.000 pengővél 
drágább, mint a másik, amelyik bizonyos fel-
tételek módosítását kéri. Mivel az eredmény 
nem megfelelő, azt javasolja, hogy a köz-
gyűlés azt a három céget, amely hajlandó 
hitelt nyújtani, szükkörü versenytárgyalásra 
hivja fel azzal, hogy ajánlatukat nyolc nap 
alatt be kell nyujtaniok. 

Varga Dezső azt kívánja, hogy a város 
állapodjon meg a vállakozóval a gyalogjárók 
kijavítására is. Igy a háztulajdonosok olcsób-
ban juthatnának hozzá. (Helyeslés.) 

Wimmer Fülöp azt javasolja, hogy a város 
fogadja el Hirsch Mihály módosított ajánla-
tát, amely 70.000 pengő megtakarítást jelent. 

Wagner Ferenc kívánatosnak tartaná, ha 
a jó burkolatot a nagyforgalmu uccák kapnák. 

A felszólalások után a közgyűlés Wimmer 
Fülöp indítványát egyhangúlag elfogadta és 
ugyancsak Wimmer indítványára kimondotta 
a birtokonkivüliséget és a sürgősséget, mert 
különben a kormány jóváhagyása előtt nem 
kezdhetnék meg a munkát 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes ez-
után 

a transverzális autóul 
Szegedtől való elvezetésére vonatkozó keres-
kedelmi miniszteri leiratot ismertette. A mi-
niszter közölte, hogy ha a szegedi megoldást 
helyesebbnek is tartja, átmenetileg azonban 
a budapest—eszéki megoldás mellett foglal ál-
lást. A kisgyűlés javasolja, hogy a közgyűlés 
írjon fel a kormányhoz és kérje, hogy a 
szegedi megoldás mellett foglaljon állást, hiv-
ja fel a közgyűlés csatlakozásra az érdekelt 
törvényhatóságokat is és kérje fel az ügy 
támogatására a város képviselőit 

Wimmer Fülöp azt indítványozza, hogy a 
közgyűlés a szegedi ut először való kiépítését 
kifejezetten kérje a kormánytól. 

Berzenczey Domokos bejelenti, hogy Jugo-
szlávia is a szegedi megoldást tartja célsze-
rűbbnek. 

A közgyűlés elfogadta, a felirati javaslatot, 
majd a takarékossáfii bizottság tíz tagjának 
megválasztása következett A leadott szavaza-
tok összeszámlálása közben a közgyűlés foly-
tatta a napirend tárgyalását 

A NAGY HÖSEGSEN VISEL 
JEN tlJIDIVATIJ, WE1IEMES, 

KÖNNYŰ NYÁRI INGET. 
KÉSZEN ES MERTÉK SZERINT 
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IAMPEL ES HEGYI CEGNEL. 

A városi üzemek 

számára felvett és lejárt 1 millió pengős váltó-
kölcsön meghosszabbítására vonatkozó javas-
latot tárgyalták. A kölcsönt folyósító Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank a 2 és fél százalé-
kos bankrátaemelésen kivül kezelési jutalék 
címén még külön egy százalékot kíván a váltó 
prolongálása esetén. 

— Állítsuk fel a városi bankot — szólt 
közbe Dettre János. 

— Nagyon helyes, — válaszolta rá a pol-
gármester. 

Wimmer Fülöp felszólalásában kifejtette, 
hogy a városnak azért kellene megegyeznie 
végre a gázgyárral, hogy legyen néhány tar-
talék milliója, amelyből kifizethetné hasonló 
esetekben az ilyen váltótartozásokat. Igy 
kénytelen elfogadni a váltókölcsön prolongá-
lásának kényszer föl tételeit 

A polgármester reflektált Wimmer felszóla-
lására Kijelentette, hogy a várost éppen a 
mai nehéz pénzügyi helyzetre való tekintettel 
nem lehet megfosztani ujabb 25 évre attól a 
jövedelemtől, amelyet a gázgyár jelenthet szá-
má r a Ha a gázgyár megfelelő összeget ajánl, 
megvan a megegyezésre a lehetőség, de a 
dolgot nem lehet elkönnyelműsködnL 

Dr. Singer István az iránt érdeklődött, hogy 
a kölcsönt milyen üzemek kapták és mire 
fordították. 

A polgármester válaszában kijelenti, "hogy 
a kölcsön felét a zálogház, a másik felét az 
autóbuszüzem kapta. 

A közgyűlés ezután hozzájárult a kölcsön 
meghosszabbításához. Hozzájárult a közgyű-
lés az ujszegedi plébánia megszervezéséhez is. 

A polgármester ezután kihirdette a választás 
eredményét, mely szerint 

a takarékossági bizottság 
tagjai lettek": Back Bernát Bokor Adolf, dr. 
Dobay Gyula, Körmendy Mátyás, Lájer Dezső, 
dr. Pap Bóbert, dr. Széli Gyula, dr. Szivessy 
Lehel, dr. Turóczy Mihály és dr. Veress Gábor. 

A polgármester félhétkor félbeszakította a 
a közgyűlést és folytatását csütörtök délután 5 
órára tűzte ki. 

Nagy nyomora miatt 
a vásárhelyi vonat elé ugrott 

egy szegedi fiatalember 
4 mozdonyvezető az utolsó pillanatban megállította a vonatot és őrizetbe vette 

az öngyilkosjelöltéi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Amikor 
szerdán reggel 6 órakor a rókusi pályaudvarra 
befutott a vásárhelyi személyvonat, a mozdony-
vezető és fütő leugrottak a kocsiról és a lezárt szer-
kocsihoz siettek. Kinyitották az ajtót és egy halál-
sápadt, ijedt arcú fiatalembert húztak le onnan. 
A fiatalember kézzel-lábbal tiltakozott, de egy-
kettőre lenn állott a vágányok mellett Jobbról és 
balról erősen fogták, hogy el ne szökhessen. Az 
állomás személyzete azt hitle, hogy a mozdony-
vezető potyautast fogott Rövidesen kiderült azután, 
hogy szó sincs erről, sőt a fiatalember saját aha. 
rátán kivül került a vonatra. 

A fiatalembert ezután az őrszemes rendőrhöz vitték 
és ott derült ki, hogy mi is történt Pásztori Sán-
dor főmozdonyvezető elmondotta, hogy amikor 
vonata elhagyta a baktói megállót, száz-kétszáz-
méternyi távolságban egy fiatalembert látott fel-

tűnni a pályatesten A fiatalember izgatottan sétált, 
ugy, hogy ő akaratlanul is a fékszerkezethez 
nyúlt, készen arra, hogy azonnal leállítja a vona-
tot. Amikor vonata ötvenméternyi távolságba ért 
a fiatalemberhez, az hirtelen o sinekre ugrott és 
hangat dobta magát ugy, hogy a nyaka az egyik 
sinen, lába pedig a másik sincn feküdt. Azonnal 
lefékezte a vonatot és sikerült is a halált váró 
ember előtt egy méternyire megállania. Leugrott 
a mozdonyról a fűtővel együtt. A fiatalember csak 
akkor ocsúdott feí, amikor rákiáltott: 

— Mit keres maga itt a síneken! 

A fiatalember, aki alélt volt, ijedten nyitotta 
ki a szemét, majd gyorsan felugrott és menekülésre 
i'ogta a dolgot. Sikerült azonban rövidesen elfogni. 
A kétségbeesett arcú fiatalember ekkor elmon-
dotta, hogy öngyilkosságot akart elkövetni, ezért 
feküdt a sinekre. Mivel nagyon elszántnak mutat-


