Az ellenzék Összehivatja
a kétnapi ülésezés után ismét szünetre
küldött képviselőházat
(Budapesti tudóslónk telefonfekntésr.)
Az
ellenzék körében nagy megütközést keltett a
kormánynak az az elhatározása, hogy a karácsonyi vakáció után két napig ülésező parlamentet afabb kéthetes szünetre küldte. Az
ellenzéki pártok elhatározták, hogy az ujabb
parlainenti szünet ellen tiltakoznak. Levelet
adtak át Almássy elnöknek, amelyben u r a
kérték, hogy a miniszterelnöknél interveniáljon egy pártközi konferencia összehívása ér-

dekében.
V- „
Gróf Kdrclyl Gyula nem tartotta szükségesnek a pártközi konferencia ő6.szehívását, amit
Almássy elnök közölt a pártokkal. A miniszterelnök elutasítása után az ellenzék nyomban köröztetni kezdett egy a parlament öszszehivását kérő ivet, amelyet azonnal 43-an
irtak alá. Az ellenzék biztosra veszi, hogy
szombatra meg lesz az összehíváshoz szükséges 50 aláírás.

130-ról 227-re emelték fel
a katonai Inségebédek számát

A katonaság 20 filléres Önköltséggel ls kifogástalan ebédeket ad az ínségeseknek
Dr. Shvoy Kálmán altábornagy az InségebédekrOl
(A Délmagyarország munkatársától.)
A szegedi
helyőrség tiszti, altiszti és legénységi kara, mint
ismeretes, dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy,
vegyesdandárparancsnok kezdeményezésére még a
tél elején elhatározta, bogy havi illetményének
bizonyos hányadát felajánlja
az inségenvhités
céljaira. Az Így összegyűlő összegből a katonaság
ebédeltetés! akciót rendezett, amely ízletes ebédhez juttatott hónspokon keresztül száznál több
Ínségest. A katonaság az ebédeket házilag készíttette et és egy adag önköltségi ára 35 fillér volt
legutóbb naponkint 130 adag ebédet szolgáltattak
ki, most az adagok számát felemelték napx 7X1-rt.
A Délmagyarország munkstáisa érdeklődött dr.
vitéz Shvoy Kálmán altábornsgynál, skf a következóket mondotta:
— Az adagok számát felemettük, az adagok
mennyiségét azonban leszállítottak és tgy 227 adag
előállítása nem kerül többe ma sem. mint amennyibe a régi ISO adag került Most ugyani; a 35 filléres
ebédek helyett 50 filléres ebédeket osztunk kt Az
adagok e'egendők egy-egy szeméfynek. öt deciliter
leves helyett három decilitert adunk és nyolc
deciliter főzelék helyett öt deciliter főzeléket adunk.
A húsos napok számát nem csökkentettük,
de
uf rendszert vezettünk be ezen a téren ts. A kllőn
húsételeket megszüntettük, az ínségesek hus helyett vagy szalonnát kapnak, vagy gulyást, vagy
pedig a levesükben kapnak vagdalt huSt. Az adagok
számát azért is emelhettük, mert eddig a nagyobb
családok nem kaphattak annyi adagot, ahánv tagbói állt a család. Például egy 9 tagu családnak
csak hat adag ebédet adtunk, ez azonban ar adagok
nagysága miatt teljesen elegendő volt. Mo'.t annyi

adagot kap minden család, ahány tagja van.
Megkérdeztük Shvoy altábornagytól, hogy
adott okot a rendszer megváltoztatására.

mi

— Nagyon sok szemrehányást kaptam az akcióért, — válaszolta az altábornagy Ugy állították be a dolgot, mintha a katonaság az ebédakciójával kon!;—, dini kívánna a város népkonyhájával. Arra hi a.koztak, hogy a katonaság által
kiszo'gái at t t b ő é e e">bésfc'e e éhbe' édek nsgyfoku elkeseredést, vagy irigykedést kelteltek volna
azok közölt akik a népkonyhán kaptak Ínségebédet A népkonyhai ebédek önköltségi ára 16
fillér, fin többszőr felajánlottam a városnak, hogy
ugyanezzel, vagy lényegtelenül nagyobb költséggel
lényegesen jobb, Ízletesebb, táplálóbb és bőséftvebb ebédeket tudna a katonaság készíteni. Ajánlatomra azonban a város hatósága nem reflektált.
Most a saját akciónk keretében bizonyítom be,
hogy 20 filléres önköltségi áron ts hasontiThatqt anul értékesebb ebédet adunk az Ínségeseknek,
mtnt amilyent a népkonyha ad.
— Személyesen győződtem meg róla, mert ma
ís végignéztem az ebédosztást és több Ínségest kikérdeztem, hogy az Ínségesek teljes mértékben
meg vannak elégedve ezekkei a mostani ebédekkel
is. Nemcsak a mennyiséget találják elegendőnek,
hanem az ebéd minőségéért is hálásak. Pedig
az ebédek ^csak husz fillérbe kerülnek, alig négy
fillérrel többe, mtnt <z városi népkonyha
ebédjeij
A kalkulációnál azonban arról sem szabad megfeledkezni. hogy a népkonyhákon körülbelül hatezer adag ebédet főznek, nálunk viszont csak 227
adagot, már psdig nyilvánvaló, hogy a tömegtermelés költsége mindig kisebb.

Pénteken délelőtt Szegeden tárgyalt
a
gázgyár
központi
igazgatósága
Ütést tartott a hármas bizottság, amely még ebben a
készll a gázgyár számára

(A
Délmagyarorszdtj
munkatársától.)
Hosszn
szünet után pénleken ismét napirendre került a
régóta húzódó gázgyárügy. Délelőtt dr. Pálfy József elnökletével összeült a gázgyári ad-hoc bizottság által kiküldött hármas bizottság és közös tárgyalást tartott a gázgyár képviselőivel, Pongrácz
Albert igazgatóval, a szegedi telep vezetőjével,
Bornemissza Géza és Jaszovszky János igazgatókkal,
a budapesti központ kiküldőlteiveL A Rábeszélésen résztvett Scutrtg Sándor főszámvevő és dr.
Szekerke Lajos tiszti ügyész is. A tárgyalás irorán
délelőtt megkezdődött a polgármesterhelyettes hivatala mellett lévő kis tanácskozóteremben és két
óra után ért véget Két óra előtt a gázgyár képviselői a polgármesterhelyettes szobájában külön
tanácskozást tartottak, majd visszatérek a tanácskozó terembe.
•
A megbeszélés után dr. Pálfy József
meM^-helyettesheX ftwdulluak ioform-: .

polgár.,t. A

hónapban ellenajánlatot

polgármesterhelyettes azonban csak nagy általánosságban nyilatkozott a tárgyaidsok céljáról és
anyagáróL
A harmas bizottságot amelynek tagjai dr.
Biedl Samu, Back Bernát és dr. Ver<*5 Gábor, a
gazgyár központi igazgatóságának kérelmére hívtam össze, — mondotta. A központi igazgatóság
két kiküldött igazgatója azért jött Szegedre, hogy
ismét kezdjük meg a hónapokkal ezelőtt félbeszakadt tárgyalásokat. A mai megbeszélésnek csupán előkészítő jellege volt Abban állapodtunk
meg, hogy most már az összes részletekre kiterjedő tervezetet készitünk és azt még ebben a
hónapban letárgyaljuk. Ezért ha a tervezet elkészül, ismét összehívjuk a hármas bizottságot,
az ülésre meghívjuk a páz gyár igazgatóságát is.
Többet üzleti érdekből nein
mondhatok.
Megkérdeztük
a pénteki rr -

a polgírmesterhelyettestől. hogy
éléser vo!t-e sző a Snr'.'crJ'őt.

lények összevásárlására vonatkozó kombinációról'
Mint Ismeretes, az a terv m;rült fel, hoiry a gásgyár érdekeltsége, amelynek Amerikában ia v*ívnak üzleti összeköttetése!, felhssználja a kedvező
konjunktúrát és igen alacsony árfolyamon összevásárolja a tőzsdén a város két Speyer-kölcsönének kötvényeit Ha a terv sikerül, skkor ezekkel
a kötvényekkel fizeti ki a városnak azt az összeget
amelyet a ' á r o s a koncesszió
meghosszabbításáért kér. A város igy megszabadulna ettől a
kőlcsöntőt ami viszont a költségvetést évente körülbelül nyolcszázezer pengi kamattehertől mentesítené.
A polgármester helyettes nem válaszolt határozottan kérdésünkre.
— Mindazokat a kérdéseket megtárgyaltuk
—
mondotta —, amelyek a gázgyár
koncessziójával
kapcsolatosak.
Megkérdeztük, hogy a pénteki tárgyaláson történt-e közeledés a gázgyár és a város között és
van-e kilátás a megegyezésre?
— Ezt nem tudom megmondani. Az ellentétek
még mindig elég nagyok, de nem tehet tudni előre,
hogy miképen alakul a helyzet a jövében.
Érdeklődtünk a részletek Iránt Pongrácz Albert
Igazgatónál ás, ald kijelentette, hogy a megbesrélésen történt megállapodásuk értelmében felvilágosítást csak a polgármesterhetgettes
adhat. Elmondottá azonban, hogy a két központi Igazgatóval
együtt Szegedre érkezett Wtmger svájd igszgatő
ls, aki azonban nem vett részt a délelőtti értekezleten, hsnem a telepet tekintette meg és délután
Bornemissza igazgató\at vi-erautizott Budapestre.

Ax idő
SZEGED: A szegedi eggetec* földr«\zi intéz Jének
meteorológiai obszervatóriuma
Jelenti, tuygy pén.
teken Szegeden a hőmérő legmagasabb állása —13
fok Celsius, legalaesongabb —5-8 fok Celsius. A
barométer adata nutlfokra ée tenfferszinre
redukálva reggel 777 mm., este 777J8 mm. A levegő
relatív páratartalma reggel 80 százaléic, délben 80
százalék. A széf Iránya délkeleti, erőssége 1.
BUDAPEST: A Meteorológiai intézet le'entt este
10 órakor: Hazánkban ma hideg volt. A hőmérséklet a déli órákban csak egyes helyeken érte el as
olvadási pontot. A' aiacsong felhőzet és köd egész
napon át tartolt, csupán a magasabb hegyek részesültek napsütésben. Prognózis- Az
időjárásban lényeges változás nem várható.

Két egyesületet töröltek
a II. ligából
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése ) A II. ligában játszó Rákospalota FC és Maglód felett pénteken este kimondták a halálos Ítéletet A PLASz
tanácsülésén a k f t egyesülelet törölték a tagegyes Vetek sorából. Ha az itétet Jogerőssé válik, a
Szeged FC-nek a tavaszi mérkőzések során cs^k
nyolc ellenféllel kell megkflzd?nie.

SZÉCHÉNYI HOZI
Ma, szombaton, január hó 18-án utoljára

Várkonyi Mihály
kitQnö alakításával

Lengyei irredenta film a cári elnyomatás
idejéből

Tinta Muki

rajzos

trQkkfilm

Előadások: ünnepnap 3, R, 7 és 9 Arakor.
Hétköznap 5, 7 6a 9 órakor.

