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Befelezték a gázgyári 
szerződéstervezet tárgyalását 

A vállalat engedményei — 62 fillérre száUItlák le az egységárakai további 
csökkentéssel 

(A Délmagyarország munla inától.) A gázgyári 
ad-hoc bizottság és a jogügyi bizottság pénteken 
délelőtt együttes ülést tartott s gázgyár képviselői-
v«'» hogy végérvényesen letárgyalja azokat a kér-
déseket, amelyeknek tekintetében eddig megálla-
podás nem jött létre. Az ülésről, amelyen befejez-
ték a szerződéstervezet tárgyalását, dr. Szekerke 
lajos tiszti ügyész a következő kiformádőkat adta 
a Deimagyarora:ág munkatársának: 

— A hosszas és részletes vita és alkudozás 
eredményeként a vállalat képviselői számos kér-
désben lényeges engedményeket tellek és habár 
nem fogadták « teljes egeszében a nagybizottság 
áttol felállított követelményeket, végeredményében 
agy  a közönség, mint  a város részére további elö-
ngöket sikerült biztosítani. A vállalat képviselői 
e'fogadták azt, hogy a konoesszíómeghosszabbitás 
ellenére a ma fennálló telep és berendezés 1935 
nowemlier elsején talajdonfogilag hárul a városra 
és a város tulajdonjoga a telekkönyvbe is beke-
belezési; nyer, a vállalat pedig a jelenlegi beren-
delést a konressziómeghosszabbitás tartamára csak 
használatra kapja, amelynek karbantartásáról és 
hövitésérőr saját költségén tartozik gondoskodni 

— Az egységárak 
tekintetében azt az engedményt tette a vállalat, 
bogy a koncesszió meghosszabbítására vonatkozó 
szerződés jóváhagyásától kezave azonnal leszát-
tttfa a majánvilágitds egységárát 62 fillérre, amely 
1934 július 1-től kezdve 61 fillérre csökken és 
1936 január elsejétől kezdve 60 fillér lesz. Ugyan-
Myen módon leszállítja 

a kisipari motorikus áram 
egységárát a szerződés jóváhagyása után 32 fil-
lérre, 1934 julius 1-től 31-re és 1936 január 1-től 
30 fillérre 

A kereskedők részére 
a nappali áramfogyasztás egységárát leszállítja a 
válalat 40 fillérre, a kirakatvilágitási áram egy-
ségárát pedig ugy az üzletzárás élőt', mint utána 
50 fillérre. Ezeken az egységárengedményeken kivül, 
amennyiben a magáuvílágitási árammennyiség egy 
évben a 3 millió kilowattórát túlhaladja, további 
engedményt tesz és a magánvilágitási egységárat 

58 fillérre, a kisipari egységárat pedig 29 fil-
lérre szállítja le, ez az engedmény • fogyasztás 
további növekedésének arányában fokozódik. 

A gázegységárak 
a szerződte jóváhagyásától kezdve 28 fillérre, 1936 
január 1-től kezdve pedig 27 fillérre csókkennek. 

— Nem fogadta ei azonban a válfatat a vá-
rosnak azt a kívánságát, hogy az ajánlatba foglalt 

3 millió peagós kölcsönt 
4 millió pengőre emelje fcí, mert a jelenlegi pénz-
ügyi viszonyok fezt lehetetlenné teszik, azonban 
részbeni kárpótlásul arra kötelezte magát, hogy 
a már kikötött szolgáltatásokon felül három egy-
másután kővetkező évben évi •15.000 pengőt fizet 
a városnak. Nem fogadta el végül azt a kívánságot 
sem, hogy a város részére biztosíttassák az a 
jog, hogy a szerződés 20. évében a szegedi telepet 
megválthassa, vagy pedig a szegedi üzem foly-
tatására közös részvénytársaságot alakifson, mert 
álláspontja szerint mindkét esetben elesne annak 
a lehetőségétől, bogy a távvezetékbe fektetendő 
tőkéjét amortizálhassa és ebben az esetben kény-
téten volna ugy a város részére kikötött szolgál-
tatásokat csökkenteni, mint a közönség részére 
biztosított egységárcsökkentést későbbi időre ld-
tofni. 

_ A gázgyár képviselői kijelentették — foly-
tatta tovább Szekerke Lajos —, hogy ezek az 
engedmények, amelyeket tettek, a válta'at végső 
álláspontját jelentik és több engedményt nem te-
hetnek. Ilyen körülmények között a bizottság mér-
legelve • szemben álló érdekeket és a vállalat 
által nyújtott engedményeket, arra az álláspontra 
helyezkedett, bogy a vállalat által el mem foga-
dott követeléseit nem tartja fenn. 

Dr. Somogyi Szüveszetr polgármester érdeklő-
désünkre kijelentette, bogy most összeállítják az 
eddigi tárgyalások eredménye alapján azt az uj 
szerződéstervezetet, amefy javaslat formájában ke-
rül majd a közgyűlés elé A tervezetet rövid Idő 
alatt sokszorosittatja a város és megküldi a köz-
gyűlés minden tagjának. A tervezet letárgyalása 
céljából valószínűleg julius első felében rendkí-
vüli közgyűlést hívnak össze. 

Vita a 1cis gyűlésben 
a szombati közgyűlés 
Indítványairól 

(A Délmagyarország munka Orsálóf.) Pénteken 
délután ült össze dr. Aigner Károly főispán elnök-
letével a kisgyűlés, hogy előkészítse a szombati 
közgyűlés napirendjét és letárgyalja saját tárgy-
sorozatát ' 

Az eredeti napirendre tűzött köriratokat és a 
polgármesteri előterjesztések nagyrészét hozzászó-
lás nélkül tudomásul* vették, kisebb vita támadt 
az átokházai kapitányság átkeresztelése körül. 
Tőb' e^ s ie j i t kár me^ér e ii a régla'neve é ek'iez 
fűződő hagyományokat A többség azonban hoz-
zájárult. ahoz, hogy ezentúl »Arvádbáza* legyen 
A tokházából. 

A közgyűlési napirendtervezetben eredetileg 19 
pont volt, az utolsó órákban benyújtott Inditvá-
nyokkaf és interpellációkkal azonban a napirend 
41 pontra bővült, tehát 23 uj pont került rá. 

A póttárgyak között első helyen 

a móravárosrészl templom 
helyének kijelölése volt Petrik Antal azt kérte, 
hogy vegye le a kisgyűlés a napirendről ezt a kér-
dést, mert a templomépítés nem az egyházköz-
ség. hanem a kegyúr város kötelessége, a város 
pedig a mai viszonyok közt nem áldozhat erre 
a célra egyetlen fillért sem. Az egyházközségnek 
pénze sincs rá, arra pedig nincs szükség, hogy 
dísztelen imaház épüljön templom helyett 

A polgárnester azt fejtegette, hogy egyelőre 
csak k templom helyének kijelöléséről van szó 
Erre a helyre az egyházközség a'vkor építheti 
fai a templomot, amikor módja lesz ri. 

Dr. Tóth Imre szólalt még fef, majd Petrik 
Antal a zárszó jogán azt mondotta, hogy »? móra-
városi pap működése ellen súlyos kifogások es. 
hetnek, mert nem  azl keresi, ami összela-taná 
a híveket, hanem, ami szétválasztja őkeU. Min-

denkinek az előélete után kutakodik, ezen az alapon 
az ő előéletét is kutathatnák a hivek. (Nagy saf.) 
Petrik ezután azt mondja, hogy • pap klprédt 
kálassal kényszerít adakozásra a híveket, akik 
kö^ül emiatt nagyon sokan elmaradtak a templom-
ból. 

A többség végül a polgármester javaslata mei-
lett foglalt állást. 

Lájer Dezső interpellációjában 

kereseti lehetőségeket 
tetem tő Intézkedéseket sürget A polgármester sze-
rint a város mindent mqgtett és -negtesz a munka-
alkalmak teremtése érdekében és erre a céfra 
pénzt kér a kormLaytói az inségatló-jóvedelemből 

Lájer második interpellációjában az ujszegedi 
iskola áthelyezése ellen tiltakozik A polgármes-
teri válasz szerint végleges intézkedés még nem 
tőrtént. 

Harmadik interpellációjában Lájer  a várostüz 
mek munkásain' k a^'nytaCan fizeiesleszálhtását 
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tette szóvá. A polgármester válasza szerint fedezet-
hiány miatt léptették életbe a munkabérreduk-
ciót 

Dr. Landesberg Jenő 

• kereskedelemellenes megren-
rendelésgyü|tések 

miatt Interpellál. A polgármesternek erről nincs 
tudomása, de intézkedik, hogy az ilyen megren-
delésgyüjtést a hatóságok akadályozzák m«c. 

Második foterpellációjábíin Landesberg azokra 
a károkra hivja fef a polgármester figyelmét 
amelyeket a vendéglősiparnak okoznak a griakori 
népünnepélyek. A polgármester nem látja az inter-
pelláció igazságát, mert népünnepélyek rendezé-
sére jótékonysági és hazafias célból szükség vaa 

Dr. Landesberg Jenő harmadik interpellációjá-
ban a népkertek fokozottabb ápolását. és a meg-
kezdett parkositásoknak fofytatását sürgeti. A pol-
gármester erre az interpellációra a következő köz-
gyűlésen kiván válaszolni 

Otejnyik József 

a városi zálogházban 
tapasztalt állapotok miatt kiterpellál A polgár, 
mester szerint azért van tolongás, mert a közönség 
az utolsó pillanatra halasztja a zálogkölcsönök 
meghosszabbítását Életveszély nincs, mert a rendet 
a rendőrök tartják fenn. 

Wolff Miksa 

a fanárképzőfőiskola 
elhelyezése érdekében indított akció miatt Inter. 
pe'láf, hivatkozva a bőlcsészkongresszus ismere-
tes határozatára A polgármesternek csak közvetve 
van tudomása erről 'a határozatról, de tisztában 
van azzal, hogy azok a tanárok állanak a mozga* 
lom mögött, akik Budapesten laknak. Bejelenti a 
polgármester, hogy felir a kultuszminiszterhez es 
kéri, bogy azokat a tanárképző tatézeti tanárokat, 
akik még mindig nem költöztek az iskola szék-
helyére, Szegedre, rendelje vissza a középiskolák a 
és helyüket olyan tan±*okka( töltse be, akik haj* 
landók odaköltözni, ahol a szolgálati helyük van. 

Dr. v. Gárgyán Imre éa társainak indítványát, 
amelyben a frontharcosok érdekeinek intézményes 
védelmét kívánja birtositaní, pártolja a kisgyűlés. 
V. Gárgyánnak azt az indítványát azonban, amely a 
tisztviselői fizetéscsökkentések reviziójára vonat-
kozik, további előkészítés céljából a kisgyűlés le. 
vette a napirendről. 1 

Pártoló javaslattal terjeszti a kisgyűés a köz-
gyűlés elé Horváth Józsefnek azt az indítványát, 
amelyben 

ingyen népkonyhai ebédet 
kér az Inségmunkások számára továbbá azt az 
inditvánvát is, amelyben • napközi otlhoarak a 
nyári szünetben való nyit vetartásót kívánja. 

Kecskés István őt inditványt nyújtott be. Az 
elsőben azt ldvánja hogy a város kérjen a kor-
mánytól másfélmillió pengő bankkölcsönt. A kis-
gyűlés nem tartja fclkfclmasnak az időt az inditvány 
elfogadására. Má-sodil indítványában azt kiván j i , 
hogy a város kérjen az ínség "enyhítésére sflO.OOft 
pengé államsegélyt. Ezt az inditványt elfogadásra 
ajánlja a kjsgyülés. Harmadik indiiványa alapján 
a kisgyűlés javasolja, hogy a közgyűlés feliratilag 
kérje a tatarozás! muokála'ek adómentességé* ek 
kHrrJ?szté«él. Pártolja a kisgyűlés Kecskés negye-
dik indítványát, amelyben azt kivánja, hogy a 
város sürgesse meg a Tanítók Házának felépítését, 
valamint az Országon Társadalombiztosító Iníézrt 
székházának megépítését. 

Ezulán foglalkozott a kisgyűlés dr. Kertész Bé-
lának 

a fexítlfázisra 
vonatkozó rendelettel kapcsolati an benyújtott in-
dítványával, amelyet a nélmag>aror*zág pénted 
számában részletesen ismertettünk. A polgármester 
az inditvány elfogadását javasolja, a kisgyűlés 
azonban dr. Tonellf Sándor felszólalása után" ugy 
határozott, hogy napfrrndrrtérést javasol az indit-
vány felett azzal az indokolással, hogy a kereske-
delmi miniszter tóbbizben kijelentette, hogy nem 
tekint el a leltánozási kötelezettségtől. 

Pártolja a kisgyűlés Lál:r Dezsőnek azt tu iudit-


