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A gázgyári bizottság megkezdte 
a koncessziótervezet tárgyalását 

Kedden loíyleflók * 
(A Délmagyarország mvfMtártátátJ A gázgyári 

ad-hoc bizottság éa a jogügyi bizottság hétfőn 
délután kezdte meg • kisbizottság által elfogadott 
konceaaziótervezet tárgyalását. Az fllésen megje-
lentek a gázgyár központi igazgatóságának tagjai 
ia, Desrberg Antal vezérigazgató, Jaszovszkg János 
éa Bornemissza Géza igazgatók. Az üléa zárt ajtók 
mögött folyt te és este nyolc óráig tartott, amikor 
a polgármester megbízásából dr. Szekerke Lajos 
tiszti úgyéaz a kővetkező tájékoztatót adta: 

Először által ánoaságban a jogügyi bizottság tag-
jai szóUak a tervezethez. Azt az aggodalmukat 
fejezték Id, hogy a mai viszonyok között nem 
Igen íehet a keltő jogi szabatossággal megfogad 
mázni a kötendő szerződésben a város jogait és 
kikötéseit A jogászok megítélése szerint elsősorban 
azt a kérdést keltene tisztázni, hogy a törvényt-
hatóság bizottság hajlandóé egyáltalában szerző-
dést kötni a gázgyár jelenlegi érdekeltségével. 

' A vegyes bizottság ezután megkezdte a szerződés-
tervezet részletes tárgyalását A bizottság egyhan-
gúlag állást foglalt ameBett, hogy a kötendő szerző-
désben világosan kifejezésre jusson a város ML 
romlási foga, amelynek értelmében 1935. novem-
ber elsején a meglévő özem a teleppel és az el-
osztóvezetékkel együtt tulajdonjogilag a váróira 
száh és a vállalat a koncesszió időtartamára csak 
használat fogót kap rá. 

A vállalat képviselői UfcWrtették, begy ebben az 
ftgyben egyelőre nem nyilatkozhatnak, de a vég-
leges válaszadás ingát fenntartják maguknak ké-
sőbbre. 

A vegyesbiaottság tagjai ezután kiegészítő javas-
latokat terjesztettek elő. A javaslatok alapján ki-
mondotta a bizottság, bogy a vállalat 'kizárólagost-
sági joga csakis a vezetéken továbbított á a nra 
vonatkozik. Ez azt jelenti, hogyha idő vei fciiaiáC-
nák a vezetéknél kü'i áram vezetést, arra a vállalat 
koncessziója nem terjed ki. 

Felmerült az a kívánság h, hogy a szerződés 
megkötése esetén a részvénytársaság székhelye Sxe• 
gea tegyen, részben azért, bogy a vállalat itt 
fizessen adót éa bogy a város könnyebben dele-
gálhassa az igazgatóságba saját képviselőit A köz-
ponti igazgatóság tagjai azonban kijelentették, hogy 
ehez a feltételhez nem járulhatnak hozzá részben 
adminisztrációs, részben hitelképességi okok miatt. 

Függőben maradt a fötdgázkerdés is. A bizott-
ság ezt külön kivánja tanulmányozni. Elhangzott 
az a kívánság is, bogy a város saját üzemei r& 
szére maga ls állíthasson et& elektromosára-.ot. 
A központi Igazgatóság képviselői ehez sem járul-
tak hozzá. 

Rét szerződési pont letárgyalása után a polgár-
mester félbeszakította az filést és folytatáfát ked-
den délután hat órára tűzte kL / 
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Piskolty Károly szabómester 
öngyilkossága az ufszegedi parkban 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m n a k a t á r a á t ő l ) 
As ajaaagedl parkban szolgálatot teljesítő őrszeme? 
rendőr hétfőn kora délután az egyik padon egy 
esmnéletlen állapotban lévő idősebb férfit talált. 
A nyakán széles seb látszott, amelyből lassan 
szivárgott a vér. A pad mellett véres borotva he-
vert A szerencsétlen emberben még volt élet, a 
mentők életveszélyes állapotben vitték be a sebé-
szeti klinikára. A zsebeiben talált Igazolványok-
ból megállapították, bogv a* öngyilkosságot Pis-
kolty Károly 64 éves szabómester követte el, aki 
azért akart ipegválni az élettől, mert nem tudta 
elviselni a súlyos gazdasági válságot. 

A rendőr jelentésével szinte csaknem egy időben 
as öngyilkos szabómester fia bejelentette a rend-

őrségen, bogy 64 éves édesapja a reggeli órák 
óta eltűnt a fafcásbóf és azóta nem találják. Meg-
állapították, begy Piskolty Károly 10 óra tájban 
ért ki az ujszegedi parkba, abol ebédutánig kóbo-
rolt, két óra felé leült egv nádra, almi borotvává/ 
elvágta a lei két. 

közgyűlés hatásköribe tartozik, mert Itt talaj-
donképen a szinház használati jogáréi, a város 
diszlettárának és ruhatárának bérletéről is 
szó van, ami pedig értékben jóval meghaladja 
az ötvenezer pengőt. Ezért ngy határozott e 
polgármester, hogy a Javaslatot a legközelebbi 
közgyűlés napirendjére tűzi is a közgyűlésre 
bízza a szubvenció meghatározáséi, mivel 
azonban időközben Görög Sándor ujabb ké* 
relme megváltoztatta a régi helyzetet, a javas-
latot a keddi kisgyúléssel készítteti elő. A kfe-
gyülés előtt s polgármeeetr fen tartja eredeti 
javaslatát, amely szerfcift s város fűtést ée 
világítást biztosítson a színház számára a jövő 
szezonban tizenötezer pengő értékhatárig A 
polgármester készpénzszubvenció megadását 
nem javasolja, de a kisgyűlés, illetve a kő®, 
gyűlés elhatározására bízza annnk az eldönté-
sét, hogy kapjon a szinház az uj szezonban 
ezen a természetbeni segítségen kivül késs. 
pénzsegélyt is és milyen összegűt 

Tizenkét óra után megjelent a városházán 
a színészek küldöttsége, amelyben részt vett 
Görög Sándor igazgató, Kondor TSolya, Jószág\ 
Böske, Hattag Adrienae, Remete Géza. Her 
czegh Vilmos és Aftag K. Andor. 

Görög igazgató bmeitette a társulati ülés 

mert ?z?gedi szabómester volt, jómenetelü mű-
helyében nagy forgalmat bonyolított le. A sú-
lyos viszonyokkal ó sem tudott megbirkózni. Nem 
tudott belenyugoda' az egyre salyosabb nehézsé-
gekbe, már napok óta hangoztatta, hogy öngyilkos-
ságot követ el. Tettének elkövetése előtt faarau-
levelet Irt 

A közgyűlés dönt 
a színház szubvenciója ügyében 

SzinészkOklötfség a polgármesternél 

(A Délmagyarország munkatársát ál.) A vá-

ros tanácsé hétfőn a színház-kérdéssel foglal-
kozott. Dr. vitéz Szabó Géza kulturtanácsnok 
bejelentette a polgármesternek,1 hogy a szí-
nészek vasárnap lársulali ülést tartottak és 
ezen foglalkoztak anyagi helyzetükkel, amely 
lehetetlenné vált, mivel egy hónap óta nem 
kaptak gázsit és most itt állnak egyetlen fil-
lér nélkül a szezon végén. a fizetcsnélküli sza-
badság előtt. A társulat elhatározta, hogy hét-
tőn küldöttségileg jelenik meg a polgármes-
ternél és kérni fogja tőle a város segilségét 

Ismertette Szabó tanácsnok a szinház jövő 
évi szubvenciójának ügyét is Elmondotta, 
hogy a közgyűlés napirendjéről levették leg-
utóbb ezt a kérdési, miután Görög Sándor' 
színigazgató eredeti kérelmét visszavonta. A 
közgyűlés elé az a javaslat került volna, 
amelyben a kisgyűlés a szinház számára a 
jövő szezonban a fűtés és a világítás költsé-
gein kivül húszezer pengő szubvenció biztosí-
tását kérte. A közgyűlés elnökségének az volt 
az álláspontja, miután Görög visszavonta a 
régi, a hatvanezer pengős szubvenció mag-
adásáért benyújtott kérelmét és bejelentette, 
hogy megelégszik negyvenezer pengő városi 
támogatással is, hogy a kérdés elbírálása nem 
tartozik a közgyűlés hatáskörébe, mert az ér-
jék nem haladja meg az ötvenezer pengőt és 
iíQr a kisgyűlésnek kell határozatot hoznia. Dr. 

••f Aigner Károly, a közgyűlésen elnöklő főispán 
ezért levette a napirendről a színházi szub-
venció dolgát Most Görög igazgató ujabb ké-

Ptakolty Károly a gazdasági válság áldozata. Ia- ] vasárnapi határozatát és a társulat nevében 
arra kérte e polgármestert, hogy utalványozza 
ki az augusztusban esedékessé váló tízezer 
pengős utolsó szubvenció-részlete.', amelyből a 
színészek és a műszaki személyzet elmaradt 
egyhónapi fizetése kitelne. Mivel ezt a tíz-
ezer pengőt az e 3200 pengő terheli, amely-
lyel a városnak szénért tartozik, arra is kérte 
Görög a polgármestert, hogy ezt az összeget 
irja a jövő évi szubvencióba terhére. 

A polgármester kijelentette a küldöttség 
előtt, hogy mindaddig semmiféle ígéretet nem 
tehet amig a kulturtanácsnok, a főszámvevő 
és az ügyész meg nem vizsgálják a kérel-
met és nem tesznek javaslatot Ha a kérelem 
teljesítésének sem jogi, aem pénzügyi aka-
dálya nem lesz, akkor kiutalja a pénzt. 

Jáse idő 
A Szegedi MeleoToVigtal Obszervatórium Idájóa. 

tata a Délvidékre: A zivatarhajlam csőkkenésével 
a hétfőinél valamivel melegebb hőmérséklettel s*i-
molhatunk. 

relmet nyújtott be. Azt kéri ebben, hogy a 
város a fűtésen és a világításon kívül a nyolc 
hónapos szezon alatt havi háromezer pengő 
készpénzszubvencióval támogassa a színházat 

A polgármester megállapította, hogy ez a 
kérdés a szubvenció értékétől függetlenül a 
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