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GFB fürdőtrikók Jobb, olcsóbb 
mini a külföldi Pollák Testvéreknél 

A szlnügyl bizottság eleitette 
Görög Sándort éf dr. Szedő Miklóst 
hivta meg a szegedi színház élére 
Kél napig tartó Izgalmas Ölés alán hozta meg döntését a szlnügyl bizottság 

(A Dél ma. yijarors zág munkatársától.) A 
szinügyi bizottság kedden félbeszakított ülé-
sét szerdán délután folytatta változatlan nagy 
érdeklődés mellett. Mint ismeretes; a bizott-
ságnak abban a kérdésben kellett döntenie, 
hogy meg hosszabbít ja-e Görög Sándor szer-
ződését, vagy helyette valaki mást biz meg a 
szegedi színház vezetésével. 

A keddi ülésen, amint arról a Délmagyar-
ország szerdai számában részletesen beszá-
molt, Görög Sándor másfélórás beszédben is-
mertette a szegedi színház helyzetét és részle-
tesen feltárta azokat az okokat, amelyek a 
színház anyagi válságához vezettek. Ezen az 
ülésen »érdemi c vita még ki sem fejlődhe-
tett, mert az ülés teljes idejét Görög Sándor 
tájékoztató jelentése töltötte ki. Herczeg Vil-
most, a Makón játszó konzorcium vezetőjét 
is csak néhány részletkérdésben hallgatták 
meg. 

A szerdai ülésen azután megtörtént a döntés: 

a szlnügyl bizottság eleftette Gö-
rög Sándort és a színház veze-
tésére pályázat mellőzésével dr. 

Szedő Miklóst hívta meg. 

Az ülésen újból meghallgatták Görögöt, 
majd a bizottság szigorúan bizalmas tárgya-
l isra vonult vissza a polgármester szobájába. 
Dr. Somogyi Szilveszter valamennyi bizottsá-
gi tag véleményét kikérte, de a túlnyomó több-
ség Görög szerződésének meg hosszabbítása el-
len foglalt állást. Az izgalmas ülés este 8 óra-
kor ért véget Utána dr. Somogyi Szilveszter 
a következőket mondotta a Délmriggarország 
munkatársának: 

— A szinügyi bizottságnak először arról kel-
íett döntenie, hogy a város Görög Sándor szer-
ződését meghosszabhítsa-e, vagy sem. A bi-
zottság túlnyomó nagy többsége Görö^; szer-
ződésének meghosszabbítása ellen .foglalt ál-
lást. Azért fordult a bizottság Görög ellen, 
mert . 

a z O r s z ágos SzinészegyesQIettő l 
távira« érkezet t , a m e l y b e n a z 
egyesü le t Jelzi , h ogy m i n t á n Gö-
rög n e m tett eleget a sz ínészek-
ke l s z e m b e n f enná l l ó kötelezett-
s égének , részére » koncessz ió 

k i a d á s á t n e m lavasol fa . 

De nem hossrabbifolta meg a bizottság Gö-
rög szerződósét azért sem, mert Görög nagy 
adósságokkal terhelten ment volna bele az 
uj szezonba. 

A b izot tság e l ismerte , hogy Gö-
rög S á n d o r föl vezette a szín-

h á z a t , 

de az a vélemény alakult ki, hogy ilyen te-
temes adósságok terhe alatt aligha tudnr? meg-
birkózni az u j szezonnal. A bizottság a. ipos 
vita után hozta meg az elutasító döntést, majd 
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arról tárgyalt, hogy ezek után mi történjék a 

szegedi színházzal? Ebben a kérdésben 

a bizottság egyhangúlag «mv ha-
tározott, hogy dr. Szedő Mlklást 
hlvfa meg a szegedi színház 

AIAm eiere . 

A szinügyi bizottság félkért engem, hogy hív-
jam le dr. Szedő Miklóst Szegedre és vele a 
szerződés részletelt tárgyaljam le. 

Kijelentette még a polgármester* hogy a 
szinügyi bizottság döntését elfogadja, mert már 
korábban ugy határozott, hogy a döntés jo-
gát a bizottságra ruházza. 

— Miután Görög nem maradhat tovább a . 

szegedi színház igazgatója — mondotta a pol-

gármester —> a bizottságnak dr. Szedő Mik-

lós meghívására vonatkozó javaslatát helyes-

nek tartom és elfogadom. p 

A szinügyi bizottság döntését a folyosón 

várakozók nagy izgalommal fogadták. Álta-

lában nagy sajnálattal beszéltek Görög táv»-

zásáról, akit a bizottság döntése rendkívül 

súlyos helyzetbe sodort Több hitelezője is 

a várakozók sorában volt és az egyik az ülés 

után izgatottan futott be a polgármester szo-

bájába. 

A várakozók tudni vélték, hogy dr. Somo-

gyi Szilveszter csak ugy járult hozzá dr. 

Szedő meghívásához, ha Görögnek is bizto-

sítja az exisztenciáját 

Dr . Szedő még szerdán megérkezett Sze-

gedre és csütörtökön megjelenik a városhá-

zán a szerződés részleteinek megbeszélése cél-

jából. 

I közgyűlés orvos, ügyvéd, pap 
és tanár tagjai előtt ismertették szerdán délután 

a gázgyári koncessziétárgyalások eredményét 
(A Déi magyaromig munkatársától.) Szerdán dél-

után 5 órakor fiit össze a városháza közgyűlési 
termében az első városatyacsoport, amely előtt a 
polgármester intendő! szerint dr. Szekerke Lajos 
tiszti figyész ismertette a gázgyári pótszerződés 
tervezetét, amely a kis bizottság és az ad-boc bi-
zottság hónapokig tartó tanácskozásai eredmé-
nyeként született m ^ . - A polgármester ugytois 
a közgyűlési döntés előtt szükségesnek tartotta a 
városatyák alapos tájékoztatását Ezért nyomatta 
ki és küldette el minden törvényhatósági bizott-
sági tagnak a tervezetet is és ezért alakíttatta meg 
a négy városatyacsoportot. Az első csoportba a kóz-
»»yülés orvos, ügyvéd, tanár, pap és egyéb szellemi 
foglalkozású tagjai kerültek, pontosan ötvenen, akik 
közül azonban mindössze 11-en (clentek meg a 
szerdai tájékoztatón. 

Az értekezletet dr. Simkó Elemér főügyész nyi-
totta meg, majd dr. Szekerke Lajos iflwertette 
a szerződéstervezetet 

— A szerződés még nem mutatja azokat as 
adatokat — mondotta —, amelyek ismeretében 
a kisbizottság ugy határozott, hogy nem javasolja 
a gázgyár házikezelésbe vételét hanem * kon-
cesszió meghosszabbítását javasolja. Nagy voná-
sokban ismertette az ad-hoe bizottság és a kisbi-
zottság tanácskozásait 

Nem akar hangulatot kelteni sem • gázgyár 
mellett, sem ellene. Száras adatokat kíván csak 
felső.otei. Eleinte az volt az álláspont bogv leg-
célszerűbb volna a gázgyárat 1935-ben házikeze-
lésbe venni. Dr. Buzáth János nyug. fővárosi alpot-
gármester nyomós érveket sorakoztatott fel a házi-
kezelésbe vétei mellett Felmerült a kérdés, amire 
Buzáth is figyelmeztette a várost hogyha a város 
hazíkezeiésbe venné a gázgyárat vájjon megtudná-e 
szerezni a szükséges tőkéket és vállalhatná-e az 
uj éheket? Végeredményben Buzáth arra a kon-
klúzióra Jutott, hogy az idő nem alkalmas a szerző-
désmeghosszabbitás tárgyalására. 

A bizottságok tárgyalásai a debreceni alapból és 
adatából indultak ki és abból a feltevésből, hogy a 
s'egedi üzem is eléri majd a debreceni hét és fél-
millió kilowattos áramcladást, az ¡gaz, hogy Deb-
i zenben sokkal olcsóbb az ámm, mint Szegedml 

Rör.beszólás: Itt is azt akarjuk. 

A há/.ikezeléses debreceni gázgyárban a villany-
bevé.e!ek "2.208.000 pengőt, a kiadások 2.Í27.000 
j>enröt tettek ki. a feledi"!« tehát százezer pengő, 
az összes nyereség a villanynál éc a gáznál 407.000 
pengő. Ennek alapján felállítottak Szegeden is 
egy szabályszerű költségvetést a 11 millió kilo-
wattos termelés alapjára A kiadások, a leirá ok, 
és kamatokon kivül 1.030.000 pengőt tennének ki, 
a törlesztésekkel 1,638.000 pengőt, a bevételek t 
a jelenlegi esy ¿gárak fenntartása mellett 2 500000 
pengőre kalkulálták, tehát a város közel 800.000 
pengő haszonhoz futna. 

Ha a város átveszi a gázgyára1, nyomban be keh 
szerezni egy tartalékgépet, mert ba a j. ien'ed két gép 
közül valamelyik felmondja a szolgálatot, ugy a 

város közönségének egy része világítás nélkül xm* 
rad. A szerződéstervezetben egyébként a gázgyár, 
ral szemben as aj tartalékgép beszerzését ki Is 
kötötték. A házikezelésnél 3,700.000 pengős beruhá-
zást kell eszközölni a villanytermelésnél, a gáz-
termelésénél pedg 700.000 pengőt kell invesztálni, 
tehát a házikezetéses özemet 4 és félmüKó pengő 
beruházással kellene megkezdeni Elvégeztek egy 
olyan számítást is, amikor az egységárat olcsób-
ban kalkulálták. A bevétel igy 2^00.000, a ki-
adás 1,650.000 pengőt tenne ki, a város hasena 
tehát kőrűlbelfit féhnillió pengő körül mozogna. 

Dr. Szivessg Lehel: Mi az o*a annak, hogy 
Debrecenben alacsonyabb az egységárak? 

Dr. Szekerke: Mert ott megelégedet kevesebb, 
haszonnal. 

Külön kalkul&esdt végeztek arra az esetre is; 
b« a fogyasztás nem éri el a 11 millfc>kik>watto^ 
hanem csak 8 millió kilowatt marad, mert akkor 
a termelési költségek 1,488.0000 pengőt, a bevételek 
pedig az uj szerződés egységáraival számítva 
1,689 000 ezer pengőt termének ki, körülbelül tehát 
kétszázezer pengő nyereség mutatkozna a város 
Javára. A nyereség határa, amit az üzemnél el 
lehet érni, meglehetős szűkre van szabva. A kis. 
bizottságnak tehát az a véleménye, hogyha a város 
megkapná azokat a szolgáltatásokat amiket a házi. 
kezeléssel érhetne el és megkapja az üzem ellen, 
értékét, nem érdemes hatalmas tökebef k'etéssel 
a házikezelést szorgalmazni. 

— Amig a gázgyár csak 1935-tői kezdve akart a 
városnak kedvezményt nyújtani, addií a bizottság 
nem is tárgyalt a meghosszabbításról, ha azon-
ban a vános már 1332-től kezdve kaphat ellen-
szolgáltatást ugy a koncesszió meghosszahbitísá-
ról lehetett tárgyári A további tárgyalásoknál 
is azután mindig ej «olt a vezérelv- A gazdasági 
helyzetben bánom -ív óriási eltolódásokat idézhet 
eJő. 

Elmondotta ezután dr Szekerke, }iogv mit kapna 
a vánor a koncesszió meghosszabbítása esetén a 
vállalat'ó1. Megvizsgálták a gázgyár könyveit és 
megállapították, hocv a gázgyár 1030-ban a vil. 
lányon bruttó 1,130.000 pengőt nyert Megvizs-
gálták, hogy 1935-l>en hogyan alakulna az a nve-
neség, aminek a tőkésített ősszegét kellene a vá-
rosnak megkapnia. A vállalat a 4 milliós kölcsönt 
és a 60 filléres egységárat nem volt hajlandó 
akceptálni Sikerült az ellentéteket azután komp-
romisszummal áthidalni. 

Ezután dr. breke ke ismertette azokat a szá-
mításokat, amelyek alapján megállapítottak, hogy 
a város mit kercsre évente tiszta haszonki'nt 
Ezeknek a számitáseknak volt az eredménye az-
után, hogy a kfsbixotiság a Wnoeswzló meghönszab-
bi a a mellett fogta,t á/íást 

Dr. >**k6 Zoltán: Meg kell próbálni a pályázatot 
hogy megtudjuk, má ok mit ajánianak» 

fir. Szekerke: Ha mi pályázatot hird tünk- akkor 
c-sak 1035-'-ól kaphatunk valamit A kérdés az, 
hogy mit kockáz tat u ik, ha a pályázatot kiírjuk, 


