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Nem tudják folytatni 
algyő-dorozsmai csatorna építését 

A város utizer pengd államsegély! kér 

(A Dél magyaron zág nvinkaf áriától.) Az 

utóbbi Időben többször járt már a szegedi 
éa a szegedkörnyéki kubikosok küldőUsige a 
polgármesternél munkáért, kereseti lehető-
ségért A kubikosok elpanaszolták, hogy az 
algyő—dorozsmai ármentesitő csatorna építé-
sének félbeszakítása miatt semmiféle kereset-
hez nem jutnak és elmúlik a legfőbb kubikos-
saezon anélkül, hogy megkereshetnék évi szük-
ségletüknek legalább egyrészét A polgármes-
ter nem mondhatott mást a kétségbeesett kül-
döttségeknek, mint azt, hogy a városnak nin-
csen pénze, de nincs pénze az ármentesitő 
társulatnak sem, amely igy kénytelen volt 
félbeszakítani a csatornaépítést. 

Szombaton délben ujabb kubikosküldöttség 
kereste fel Somogyi polgármestert, aki még 
a küldöttség fogadása előtt telefonon felhívta 
H. Papp Istvánt, az ármentesitő társulat igaz-
gató-főmérnökét és részletes jelent&t kért a 
helyzetről. H. Papp István közölte a polgár-
mesterrel, hogy az ármentcsVö társulat 
egyelőre nem is gondolhat a csatornaépítés 

folytatására, mert az a pénz, amit erre a 

célra tartalékolt, teljesen elfogyott és így csak 
abban az esetben kerülhetne sor a csatorna 
dorozsmai szakaszának kiépítésére, ha a vá-
ros, vagy az állam százezer pengő segélyt adna 
a munkára. 

A polgármester elhatározta, hogy mint az 
ármentesitő társulat elnöke, felterjesztést in-
téz a fóldmlvélésttgyl miniszterhez, tájékoz-
tatni fogja a környékbeli kubikosok helyzeté-
ről éa arról a nagy érdekről, amely ármen-
tesítési szempontból az algyő—dorozsmai csa-
torna építésének mielőbbi befejezéséhez fűző-
dik, amely tehát nem speciális szegedi, ha-
nem általános országos érdek, éppen ezért 
százezer pengő sürgős államsegély kiutalását 

kéri Ha a segélyt megkapják, akkor foly-
tatják a csatornaépítés munkáját és így mun-
kaalkalmat biztosithatnak a vásárhelyi, sán-
dorfalvai, dorozsmai és algyői kubikosoknak, 
akik hónapok óta egyetlen fillér keresethez 
sem juthattak. De a csatorna kiépítése ese-
tén megkezdhetik, illetve befejezhetik a fe-
hértói halgazdaság építését is, ami szintén 
sok földmunkásnak adna kenyeret 

Éles gázgyári vita Kezdtöaöit 
a szombati Közgyűlésen 

A vitát Oéttön f o l y t a t j á k ' ' 

JUt Ínségesek téU tllxelöfe. BrelsacO kanonok n y u g d i f a 

ÍA Délmagyarország munkatársától.) Közepes ér-
deklődés mellett ült össze szombaton délután a 
törvényhatósági közgyűlés dr. Aignér Károly fő-
Ispán efhötíetévef. Fejérmegye körirata alapján el-
határozták, hogy tiltakozó feliratot intéznek a kor-
mányhoz a kórházakat fenntartó városok ufabb 
snegterhetése ellen, Kecskemét köriratára pedig 
ast határozták ei, hogy az agglegényadó behoza-
tsta érdekében intéznek felterjesztést Miskolc kör-
M á r a szintén felir a közgyűlés és tiltakozik a 
szegény jogon rendelt gyógyszerek költségének a 
városokra történt áthárítása ellen. 

A városi erdőkből kitermeli tű-
zifa 

értékesítésére vonatkozó javaslathoz Deák János 
szótt hozzá és karhatalom kirendelését kirle a 
faárverésekhez, mert  a tanyaiak tettlegességekkel 
akarják megakadályozni a városiaké k iiz árveré-
seken való részvételét. 

Horváth József azt kérdi, bogy ieez-e « város-
nak e*eg tűzifája a téli inségakció lebonyolításához. 
Javasolja, bogy csak a felesleges flamennyiséget adja 
era váras. 

A polgármester bejelent!, bogy a város meg-
fedő famennyiséget tartalékolt a téti wségakció 
cétfvra. A kózgyülés ezután hozzájárult ahoz, hogy 
a város a tisztviselőknek adja el a tűzifát Hozzád 
járult a közgyűlés ahoz is, hogy Atokházát Árpád-
házának nevezzék ef. 

Breisach Béla ráknsl kánonok-
. plébános 

nyugdíjazása iránti kérelmének ügye következett 

» 
ksfcskedciul MtelkizfaHti Inda 

kereskedőinél 
hitelre vásárolhat 

készpénzáron! 
h a v i 

Minden szakma képviselve v a n ! 
• 248 

Prospektust és felvi-
lágosítást Ad, belé-
pést elfog Ad az Írod a : 

Klauzál tér 5. 

A nyugatomba vonuló plébáncj azt kérte a város-
tót, hogy szolgálati idejébe számítsák *be káplán-
kodásának nyofc esztendejét A nyugdijbizottság 
ennek a kérelemnek a teljesítését nem javasolta. 

Dr. Gárgyán Imre precedenjteitre hivatkozva a 
kérelem teljesítését kérte. Szács Imre felesleges, 
ne* tartja a törvény rendelkezéseitől való eltérést, 
mert a nyugatombavonuló plébános nyugdija gond-
talan megélhetést biztosit 

Dr. Ijandesberg Jenő Gárgyán javaslatához csat-
lakozik, mert ha törvényes joga nincs is a beszámí-
tásra, de Breisach Béla egész életében a békét, 
a lefékezett megértést szolgálta és így a város ön-
magát becsüli meg a kérelem teljesítésével. 

Petiik Antaí és dr. Tóth László felszólalása 
után a közgyűlés a nagyobb nyqgdijat'állapította 
meg Bieisach Béía számára . 

Ezután dr. vitéz Szabó Créz* {kulturtanácsnok 
ismertette annak á vizsgálatnak as eredményét, 
amelyet Kertész József legutóbbi 

levenleögyi taterpeHácMfa 
alapján rendelt ei a közgyűlés. A vizsgálatról szóló 
jetentés szerint bár tyz, hogy hetipiacot ncpon 
zárták et -a tanoncokat, Igaz, hogy kötelezővé tet-
ték a tornacipő viselését, de semmiféle szabály-
talanság nem történt 

Kertész József tudomásul veszi a választ mert 
célját, a panaszok kivizsgálását elérte. 

E;:után a közgyűlés névszerinti titkos szavazással 
az iparostanonciskola felüggelöbizottságába meg. 
választotta Ceizmazia Kálmánt elnökké, Hmser R. 
Sándort, Csűrik Jánost, Czike Gábort és Fekete 
Ipolyt tagokká. 

Elhatározta a közgyűlés, hogy felír a kormány-
hoz a várost terítető rendkívüli pótlékok éa x>ól-
ad ók elengedéséért. 

Negyedhat kor 

az Indítványok 
tárgyalását kezdték meg 

Máriafóldy Márton azt indítványozta, hogy a 
város kezdjen tárgyalásokat a városi kölcsönöket 
folyósító pénzintézetekkel a k imatok leszállítása 
érdekében. A kisgyűlés az inditvány felett napi-
rendretérést javasolt, mivel ez a tárgyalás telje-
sen céltalan és eredményre nem vezethet. Mária-
földy részletesen megindokolta indítványát 

somogyi pofgármester felszólalása után a köz-
gyűlés egyhangúlag a kisgyűlés javaslata szerint 
napirendretért az indítvány felett 

Dr. Tóth Imre indítványában nj plébánia szer-
vezését kérte a Zákány-kapitányság számára. A 
kisgyűlés azt javasolta, hofv a plébánia szerve-
zését halassza eí a közgyűlés a plébánialak fel-
építéséig. 1 

Szűcs Imre az inditvány elvetését kérte, mert a 
közérdek egyáltalán nem kívánja az ui plébánia 

Színben, minőségben éa választókban 
utolérő eíe/lenak 

Lampel és 
Hegyi 

iUrdörubái- A 
megszervezését Szélpál Benő az inditvány elfoga-
dását kérte Hasonló értelemben szólalt fel v. 
Gárgyán Imre és Máriafóldy Márton A többség a 
kisgyűlés javaslatát fogadta ef. 

Pick Jenő indítványát tárgyalták ezután. Azt 
indítványozta, hogy a város hirdessen verseny 
tárgyalást 

a gázgyár bérbeadására 
és bejelenti, hogy a hirdetés költségeire háromszíx 
pengőt felajánl A kisgyűlés azt javasolja, hogy 
az inditványt a gázevát aiánfatáyal egyidejűleg tár-
gyaiják. . . . . 

Pick Jenő felszólalásában megállapítja, hogy a 
szomszédos államok egymásután szüntetik be az 
adósságok fizetését Rövidesen elkövetkezik az idő 
hogy a város is megszabadul terheinek jelenté, 
keng részétől. Éppen ezért óvatosan kelf kezelni a 
gázgyár ágyét és a megállapodást nem szabad 
elhamarkodni. A város hitele szempontjából fon-
tos a világítási üzem megtartása Buzáth János 
óva Intette szakvéleményében Szegedet attól, hogy 
most kössön megállapodást a gázgyárral 

A polgármester tti félbeszakította a szónokot 
sas1, bogy ez a kérdés nem tartozik az indít, 
vány érdeméhez. A bejelentésre 

Izgatott vita 
keletkezeti « polgármester tóbb bizottsági tag 
kőzött, végül Pick Jenő Ejelentette, hogy deferál 
a polgármester kívánsága előtt Az érték olyan 
nagy, hogy annak hasznosítása csak ayilvánoa, 
nemzetközi versenytárgyalás atján történhetik. Hi-
vatkozott arra, hogy májusban egy angol pénz-
csoport jelentkiesett és időt kért szeptemberig aján-
latuk benyújtására. Később dr. Szekerke Lajos 
tiszti ügyész aláírásával az angol érdekeltség meg-
bízottja levefet kapott, amefy arról szólt hogy a 
szeptemberi terminust vtssxaoonfa • város, csak 
30 napos határidőt ad, de Wri, hogy az ajánlat, 
hos 100.000 pengő bánatpénzt mellékeljen. 

— Más Is vott abban a levélben — szólt közbe 
Szekerke —, ne tessék félrevezetni « kőzauülést. 
Majd behozom a tevét másolatát 

Pick Jenő ezután bejelenti, hogy as angol ér-
dekeltség megbízottja ert a tevelet nagy megütköL 
zéssei vette és nem merte továbbítani Londonba. 
Kéri, hogy indítványa felett most döntsön a kéz. 
gyüléa. 

A polgármester kijelenti, hogy Ilyen hirtelen nem 
engedheti meg * döntést. 

— Gondolja meg mindenki nyugodtan a dol-
got és ezért hétfőn déiután né9V ártra elhalasz-
tom a közgyűlés folytatását. 7 

Széchenyi Moz! 
Vaeérnap ée hétfőn )nalas hó 26. ée 27-éa 

A tárám Jéggel van hOtval 

Két generáció 
( T e q n a p l a p ó k m a i g y e r e k e k ) 

filmregény 8 felvonásban. 

ElSadáaok raaárnap S. 3, 7, 9 
hétk&znapokon 5, 7, 9 óikkor. 

Szivógázmoforosok tt figyelmébe: 
22™ reforta és boksa faszén 

bármilyen mennyiségben A legolcfAbbon 
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GLEICHENBERG FURDO 
300 m. Stájerország 

Fényes gyógyeredmények: 
borútoknál asztmánál, ffldöl&gulásnál és sztv-

b A , o k n A 1 Háromhetes pausáikurák 
at el« ée utóidény be 11, emobáral telje. ellátáaaal éa gyAgy-
használattal azemélyenklnt 273 £ shilling. 
Orroai bizonyítvány alapján a Magyar Nemzeti Bank hlvata-
loa árfolyamon engedélyezi a gyógytartóz todáara valamint 
.zemélyea kiadásokra azOkiégea Oaazeget. 

FelTilágoaitáa: OeaterreIehl«he# Verkehmhnre»n, Bodapeet, 
VT. Andrásey nt 28. B. 3 


