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Rendkívül éles vita után ugy határozott a közgyűlés,
hogv a gázgyári ajánlat tárgyalásakor dönt
a nemzetközi pályázat kiírásáról
Kedden folytatják a törvényhatóság Jonlusl közgyűlését
(A IVlrmagyrarszáJ munkatársától.) Hétfőn d<4után folytatta a közgyűlés a szombaton megszakiv ,át
***
'
A polgármester negyedöt órakor nyitotta mr« a közgyűlést, elsőnek Pirk Jenó
szólalt M aaemélyea kérdésben Reflektált dr Sze.
kerke lajps tiszti ügyésznek arra a szombati illésen tett megjet'v.'ésére, amelv szerint A félrevezrtte
a közgyűlést az ango! érdekeltség megbízottjához
intézett ügyészi levél tartalmának hiányos ismertevésével. Az angolokat a város eljárása snlyosan
megbontotta. Az amgolok rsak ngy jönnének ide,
ha oicsó áramot adhatnak és ezzel megrf-ggsze.
rez hetik a termcltxf. (Nagy zaj.) Ismertette azt
a levetet, amelvet az érdekeltség Intézett a kereskedelmi miniszterhez, kérve, hogy felügyeleti joga
alapján utasítsa a nórost a köncest;iótárgynl<*sok félbeszakítására és arra, hogy legalább háromhónapi Idrtt biztosítson az angof érdekeltség számáré az ajánlat eFkészitéséhez.
Dr. Szekerkr I.ajos tiszti ügyész váfasaott ezután
flck Jenő felszólalására Fenntartja, hogy szomhatan Píck Jenó hiányos felszólalása alkalmas
vmlt a közgyűlés félreveze,ésére, mert a levelet
tank W K J W W idézte. Igaz, hogy a város 30 napot
batáridői adolt az ango foknak az ajánlat benyújtására, de kfleWte azt is, hogy amennyiben ez
aa Mó kevés volna, a város szívesen moyhotzsaabbttfa. Erre a budapesti megbízott szeptember
l-ig kért határidőt és kifogásolta a kikötött 400.000
pengős bánatpénzt, amely szerinte a vállalat et-'
riasztására alkalmas.
Ezwtán arról beszélt, hogy

a kérdési nem szabad elhamarkodni.
Ba az angolok tényleg komolyan érdeklődnek a
gázgyár iránt, miért nem nyújtják be ajánlatukat? Ha a város kiirja a pályázatot a gázgyár
b^letére, akkor a gázgyár igazgatósága visszavonja benyújtott ajánfetát azzal, hogy majd a titkos versenytárgyaláson vesz részt. A közgyűlésnek
affbb azt keli eldönteni, h^gy meghosszabbítja-e
•

gázgyár

koncesszió ját,

vagg pedig

tflzikezetétbe

*eszl *z üzemet. Ezután, ha a meghosszabbítás
meAett foglal állást, döntenie keff, hogy elfogadja-e
• gázgyár ajánlatát, vagy nem. De most, Pick
Jenó indítványának elfogadásával a közgyűlés nem
*rffaeti et azt az ajánlatot, amelyet még nem is
Dr. Biedl Samu szólalt fet ezután. Pick Jenő
Indítványa machaveilisztikus színezetű, azt akarja,
bogy a város ne adja ki a gázgyár koncesszióját
a kezéből. Most, 1932-ben nemzetközi pályázatot
*tlrai 15—J0.000 pengő költséggef egy ofyan vállalatra, amely csak 1935-ben lesz átvehető, nagyon
tttoglkas lenne.
— De Pick adott 300 pengőt hozzál — szón
kézbe nagy derültség közben Wimmer Fülöp.
Biedl Samu ezután kijelenti, hogy nem bizik
•z angol érdeklődésben. Pick Jenő Indítványát
teljesm elveten rlönek tartja. Ez az indítvány csak
akkor lenne indokolt, ha a Központi Gáz és Villamossági Rt. visszavonná ajánlatát
Dr. Szivessy L-...Í felszólalásában kifejti, hogy

a vita Idöelöttl,
mert a közgyűlés még azt sem döntötte el, hogy
egyáltalán bérbe kívánja-e adni a gázgyárát A
hatalmas kérdéskomplexumbóf egyetlen részletet az
egész alapos ismerete előtt nem fehet kiragadni
Az angol érdekeltségtől kért 400.000 pengős bánatpénz teljesen indokolt volt. Ha az angolokat
komofyan érdekelte volna a szegedi gyár, akkor
játszi könnyedséggel deponálták volna ezt s biz'osilékot. A Mok'ár vezérigazgatója mulatla be az
anpolok képviselőjét, miért nem garantálta a koM
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moly -ág tjarandáját képező óvadékot A kisgyűlés
javaslatát tartja helyesnek.
I)r Tone'li Sándor elmondja, hogy az angolokról kedvező információkat kapott Ez az érdekeltség három év előtt érdeklődött a
magyar
elektromos termeiéi iránt, külön a szegedi telep
iránt nem. Ennek • vállalatnak ügynöke Irsay, aki
saját elhatározásáét akar közvetjt*ni az angolokMk.
Az angotohzt
Szeged csrk
hoggha Magyarország
általános

a' kor
erdrkti.
ener gntermelését

's mrgszerc:hetik. Ezért nem adnak óvadékot előre
A gázgyár jelenleg! érdekeltségévef folyó tárgyalásokat egv ködös angol ajánlat reményében nem
szabad megszakítani
nr Tóth László Pick Jenő indítványa mellett
szólalt fef. Helyteleníti, hogy a város

versenytárgyalás mellőzésével
egydtlen féUei kezdett tárgyalásokat A tArvénv
katpgórlknsan efrendeli a nyilvános versenytárgyalást
Dr. Szekerke Lajos: A törvény az tfven esetekre
nem rendef eí versenytárgyalás, mert hiszen egy
meglévő szerződés meghosszabbításáról van szó.
He a közgyűlés az ajánlatot nem fogadja majd
e«, akkor kerülhet sor a további teendők meghatározására.
/
,
Dr. Winkfer Elemér szerint mindenekelőtt azt
a kérdést kell efbjrálni, hogy házikezelésbe klvánjn-e vetmi a város a gázgyárat, vagy sem
Czigter Arnold hivatkozik arra, hogy a gázgyári bizottság a gázgyár ajánlatának 'elbírálására kapott megbízást. Amíg a bizottság munkájának eredményét nem ismeri a közgyűlés, nem
irhát U versenytárgyalást
Ldfer Dezső tndokómanmk
tartja tat a klvánságot, hogy az angolci* 400.000 pengő biztosítékot helyezzenek letétbe. Azt indítványozza, hogy
* közgyűlés vegye fe «z egéaz kérdést a napirendről és egg étmer" « . koncesszió te járta előtt
bírálja ef, vájjon házikezelésbe kivánja-e venni
az üzemet, vagy hajtandó meghosszabbítani a koncessziót.
Wimmer FflWp szőTaft fef ezután. A vtta Igen
kiszélesedett, pedig a kérdés igen egyszerű. Azt
kell eldönteni, hogy sürgős-e Pick Jenő Indítványa, vagy sem. Ha nem sfrgős, akkor néhány
hét mufva sokkal alaposabb ismeretek birtokában határozhat a közgyűlés, amikor majd a gázgyár ajinfatának tárgyalására kerflr sor. A verseny,
tárgyalás kjirása azt jelentené, hogy

hiábavaló roll a másfélévi tárgyalás.
Dr. Szécséngi István nincs meggyőződve arról,
hogy a gázgyár ajánlatánál efSnytisebB ajánlatra
nem számithatna " város, mert eaff az ajánlatot
eridőszertnt még egyetlen másik ajánlattal 9CTTI
hasonlíthatja tesza Sztke&esnek tartja a pályázat kih-ását
/
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— Hátha nem kapunk egvetlen aiánlatol semt
— kérdezi Wimmer.
Dr. ljandesherg Píek Jenó indítványát bomb*.
vetésnek nevezi. A versenytárgyalás kúrába az
addigi tárgyalások megszakításával azonos. (Zaj.)
A kisgyűlés javaslatát fogadja el, mert a döntés
három héttei'va'.ó elhalasztása semmi veszedelmet
nem jelent. Hasonló értelemben szólalt fel Ottovay
István.
Carru Richárd szerint « vdros hatósága hibát
követett ef, amikor tárgyalásba kezdett a gdzgyárral Pick Jenó indítványa nem időelőtti.
Petrik Antal szerint előbb feltétlenül azt a kérdést kell eldönteni, hogy • város házikezelésbe
kivánja-e venni a gázgyárat és esí«k okkor hirdessen
pályázatot, ha feladja a házikezelés lehetőségét
f ő b b felszólal'jelentkezett Pick Jenó

a zárszó fogán
szólalt fef. Tiltakozol 1 a machiavellizmus vádja
ellen, öt éve foglalkozik a gázgyár kérdésével
és a versenytárgyalás kiírására már 1928-ban javastatot tett a polgármesternek. Bejelenti, hogy
módosítja indítványát. A közgyűlés mondja ki,
hoggha « legközelebbi közgyűlés ugy határozna,
hogg " gázgyárat nem kivánfa Mzikezetésbe ven.
m, akkor írjon ki versenytárgyalási. A legközelebb* közgyűlésre tehát hozzá be « hatóság a
oersengtárggWdei feltétekkel
A potgármsiter bejelentette ezután, hogy mielőtt
az egész ké éskomplexumot a közgyűlés elé terjesztené, a bizottság tagjaival' kisebb turnusokban
ismerteti « kérdés részleteit. A közgyűlési tagok
alapos tájékoztatása után érik meg döntésre a doíog. A polgármester szavai

nagy za|ban
hangzottak el.
Pick Jenő ismét felszólalt és bejelentette, hogy
eredeti formájában tarifa fenn indítványát^, a módosítást visszavonja.
Dr. Sze**rke Lajos hivatkozott arra, hogy a
felszólalások magát Pick Jenőt is zavarba hozták,, ez bizonyltja leginkább a kérdés komplikáltságát. A közgyűlésnek ezért
rvens szabad
döntenie az indítvány felett.
A polgármester ecvttn elrendelte

a névszerinti szavazást.
A közgyűlés SÍ szavazattat tt ellenében a kft.
gyüte* javaslata szerint agy határozott, hogy Pick
indítványa ügyében « gdzagárf aiánfat tárgyalása
alkalmával dönt.
A polgármester a rendkívül fárasztó és hosszura
nyúlt gázgyári vita után félbeszakította az ülést
és folytatását kedden délután négy órára tűzte kl,
amikor sor kerül a oőttáravként felvett indít,
vdngok tárgyalására.

Ünnepélyes külsőségek között
Iktatták be tisztségébe Raskó Sándort
társadalom összefogására van szükség" — mondotta első szentbeszédében a
fogadalmi templom «| plébánosa

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasárnap
délelőtt iktatta be a belvárosi plébánia tisztségébe
dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök az uj plébánost, Várhelyi József. Bezdán József,
utódját,
Raskó Sándor csanád palotai főesperest
Raskó Sándort
különvonat
hozta Szegedre Csanádpafotáról, amelynek közönsége megható módon vett bucsul távozó lelkipásztorától. A volt plébánost a község állomásán "ugy.
szólván az egész község egész lakossága búcsúztatta e<, de igen sokan elkísérték a földíszíted különvonatlal Szegedre, ahová a különvonat kilenc
órakor érkezett meg. Szeged állomáson ünnepélyes
fogadtatássaf várták az uj plébánost, aki a különvonat első kocsijából szállt le. Az első üdvözlő
beszédet
dr. Somoggi

Szilveszter

polgármester

iníéztp hozzá
— Szeced egész közönsége osztatlan, igaz szere-

tettel várja FőesperességeJct — mondotta többek
között a polgármester —, akit ez a hármas határon tengődő város hármas feladat vá!tolására klván felkérni: a vallásos é'et erősítésére, a k»lturális
élet fejlesztésére és az ínségetek segítésére.

Raskó Sámfa*
rövid beszédben köszönte meg a kegyúr üdvözlő
szavait. Bár nem szülötte Szegednek, de jól ismeri
ezt a várost, amellyel lélekben már rénrn összeforrt
— mondotta
Becker Vendéf pápai kamarás a papság nevében
üdvözölte az uj plébánost
— Olyan papsigra van szükség — mondotta
válaszában Raskó föesperes —, amely megértve
a kor hivő szavát, egymást támogató szeretettei
halad a nagy cél felé. Paptársaimtóí azf kérem,
hogy szerető szívvel" fogadjanak.
A pályaudvari ünnepélyes fogadtatást a Csanádpalotai Iparosok Dalköre fejezte be az ,Ad
multos annos vivát, kezdetű daí eiénekléséveL A

