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Az süsnzék 
nagy győzelme Dorozsmán 

Tíz képviselőtestületi mandátumból nyolcai kapott a íöldmlves és munkáspárt 

fi4 Délmigyarország munka'ár sá:é>!.) A 
DéhnógyarorSzág néhány nappal ezelőtt be-
számolt arról az éles választási küzdelemről, 
amely Kiskundorozsmán hetek óta folyt liz 
képviselőtestületi mandátumért és a főbírói 
székért. A képviselőtestületi választásokat pén-
teken ejtették meg és azon a földműves és 
munkáspárt nagy győzelmet aratott. Tlz man. 

dátumbői nyolcat az ellenzéki ffildmiV'es és 
munkáspárt nyert el és csak kettő jutott a 
kormánypártnak. 

A leadott 1613 szavazatból 1251 esett az 
ellenzékre, 302 pedig a kormánypártra. A pén-
teki választás eredménye és az ellenzék nagy 
győzelme után nem kétséges a főbiróválasztás 
eredménye sem. 

A sugárutak kikövesése 
A mii szaki és a pénzügyi bizottság Javaslata 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
rendkivüli közgyűlés első napján, hétfőn — 
mint ismeretes — a napirenden szerepelt a 
Petőfi Sándor-sugárut, a Felsőtiszapart és a 
Csongrádi-sugárut kikövezésére tartott ver-
senytárgyalás eredménye azzal a kisgyülési 
javaslattal, hogy a közgyűlés a szobi kőbányát 
bizza meg a munka elvégzésével. Pásztor Jó-
zsef és dr. Veress Gábor felszólalása alapján 
az elnöklő polgármester lexette döütés előtt 
a javaslatot a napirendről és bejelentette, hogy 
azt alaposabb előkészítés céljából kiadja a 
műszaki bizottságnak. 

A műszaki és a pénzügyi bizottság szerdán 
ült össze, ce határozatot nem hozott, hanem 
egy háromtagú szakértőbizottságnak adta ki 
az ajánlatokat átszámítás végett. A háromtagú 
bizottság, amelynek Ottovay István, dr. Veress 
Gábor és Doránszky Károly volt a tagja, pén-
teken délben terjesztette véleményét a kettős 
bizottság plénuma elé. A hármas bizottság 
megállapítása szerint az összes benyújtott 
ajánlatok közül a szobi bánya és a Hirsch-
cég ajánlata alkalmas a további tárgyalásra, 
mert a többiek nem tartották be a verseny-
tárgyalási hirdetmény i.lapfeltéte eit. A 

Hirsch-cég ajánlata szintén mutat eltéréseket, 
ezenfelül drágább is. ezért a bizottság a szobi 
bánya ajánlatát ajánlotta elfogadásra. 

A műszaki és a pénzügyi bizottság elfogadta 
az albizottság javaslatát, de kimondotta, hogy 
a burkolásra kerülő utak makadám-burkolatát 
meg kell hagyni\ erre a makadámburkolatra 
kell fektetni a nyolaenliméleres betonburko-
latot. Ez a megoldás nem növeli a költséget. 

Felmerült az a terv is, hogy a Petőfi Sán-
dor-sugárut egész uttestét burkoltassa be a 
város, ne csak az úttest közepének hat méter, 
széles részét, mivel ez az ut beleesik a tranz-
verzális autóut szegedi szakaszába. A bizottság 
megállapította, hogy ez a mód lényegesen 
megdrágítaná a munkát és így uj versenytár-
gyalást kellene rá tartani, ezért a bizottság 
a terv mellőzését javasolja, ellenben azt ajánl-
ja a közgyűlésnek, hogy a kiskocka-bui*kolatot 
mélviteti szegélykövekkel készíttesse el. 

A kettős bizottság a javaslatot ezekkel a vál-
toztatásokkal terjeszti vissza a közgyűlés elé, 
de javasolja azt is, hogy a közgyűlés még az 
ősszel rendelje el az útburkolási munkálatok 
megkezdését. 

— Ezt kikérem magamnak] — mondja dr. 
Biedl Samu. 

— Ezt a hf ntcnyt én magamra vállalom! — 
csönget a polgármester. 

Pick Jenő hibáztatja ezután, hogy a város 
minden ellenérték nélkül megengedte az áram-
nak a szomszédos községekbe való elvezetését, 
majd ismerteti a Simko főügyésztől kapott 
adatokat, amelvek szerint a gázgvár által 
ajánlott szolgáltatások tőkeértéke 7.700.000 
pengő. 

— 33 év alatt tizenötmillió pengői kap a vá-
ros —, mondja a polgármester. 

— Back Bernát i* hasonló összegben állapí-
totta meg ezt a tőkeértéket — folytatta Pick 
Jenő. Wimmcr Fülöp számítása szerint hét-
millió. A légszeszgvár számítása szerint 8.fl 
millió. A föhíba ott van, hogy a koncesszió 
meghosszabbításának hivei nem vették figye-
tembe számitr-sn'khon az üzem fogalmának 
természetes növekedését, ami a szakértük sze-
rint évente 6ü százalék. 

Pick Jenő fejtegetéseit 

állandó közbeszólásokkal 

kisérik. Wimmer Fülöp majd minden szám 
adatnál közbeszól. 

— Kérem a közgyűlést, — mondja a pol-
gármester —, hogy tekintettel a szónok ur ér-
zékenvrégére, még a közbeszólások'^ is tar-
tózkodjék. 

Jenő kifogásolta ezután, hogv a mér-
nöki hivatal még mindig nem állanitotta meg 
cgv kilowatt ¿ram termelési költségét. Ajeg-
főbh hibának azt tartja, hogv a váro^ á vál-
lalattal a szerződet 30 évrt a helybeli terme-
lés alapján köti meg, a vállalat viszont a cen-

Belvárosi Moszt 
Szombat, vasárnap 

Feleségem a hadnagy ur 
zenéi katonai vígjáték. — Főszereplők: 

Eggert Márta George Alexander 
» Félix Bressarí és Verebes Ernő 

Azonkívül: 

Olympiász II. 
Et.iadAsok 5, 7, 9 órakor 

| Széchenyi Mozi 
Szombaton, vasárnap, héttőn és kedden, 

szeptember hó 17, 1?, 19 és 20án 

Harry Piel 
legbravurosabb filmje 

A 
s 1 mórifzi 

kaland 
(Fogjátok meg) 

Látványos bravrros kalandortörténet az örök hó 
birodalmában. Főszereplők. 

Harry Plel, Hans Jonkermann és 
Dary Holm 

Előadások vasárnapon 3, 5, 7, 9, hétköznapon ft, 7, 
9 órakor. 

A gázgyári vita negyedik napja 
A rendkívüli közgyűlés szombaton folytafia a gázgyári szerződéstervezet tár-

gyalását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
teken délután folytatta a törvényhatósági bi-
zottság a gázgyári vitát. A csütörtöki ülés vé-
gén már ugy látszott, hogy az általános vita 
véget ér, a pénteki ülés elótt azonban egyszer-
re hét szónok iratkozott föl. Háromnegyed öt 
volt, amikor dr. Somogyi Szilvesztei megnyi-
totta az ülést. 

Napirend elótt a szegedi napilapok és a politi-
kai hetilapok nevében Pásztor József dekla-
rációt olvasott fel válaszul Wolf Miksa csü-
törtöki sajtóellenes támadására. A deklarációt 
lapunk más helyén közöljük. 

Ezután 

folytatták a gázgyári vitát 

Temesváry József a javaslat mellett foglalt ál-
lást, de a szerződéstervezet főbb pontjainak 
módosítását kívánta. A városra nézve káros-
nak tartaná a házikczelést, mivel azonban a 
szerződés megkötése nem olyat» sürgős, azt ja-
vasolta, hogy a hatóság kezdjen tárgyalásoka1 

a vállalattal" az egységá.-ak leszállításáért. 

Dr. Schultz Károly 

fontosnak tartja, hogy mindenki elmondhassa 
véleményét ebben a fontos kérdésben. Azt kéri 
a polgármestertől, hogy a vita lezárása után ne 
rendelje el azonnal a szavazást, hanem azt 
későbbi időpontra tűzze ki. (Ellentmondások.) 

— Legyenek szorgalmasak a városatyák, 
járjanak "el a közgyűlésre —, mondta Wim-
mer Fülöp. 

Dr. Schultz ezután kifogásolta, hogy a ható-
ság nem adott megbízható tájékoztatót a gáz-
gyár üzleti é lékéről. Indítványozza ezért, hogy 
a közgyűlés küldjön ki bizottságot a döntés 
előtt a gázgvár értékének megállapítása céljá-
ból. 

A polgármester közbevetőleg bejelenti, hogy 

ez az értékbecslés a lehetőség keretei kőzött 
megtörtént. 

Dr. Schultz véleménye szerint a várakozás 
nem jelent veszedelmet a városra. Az energia-
törvénytől nem kell félni, mert abban nincs 
olyan rendelkezés, amely a városrendezést 
sérthetné. A házikezeléstől, mint ideiglenes 
megoldástól, szintén nem kell félnie a város-
n?k. A vállalat által fela jánlott ellenszolgáltatá-
sokat nem tartja kielégítőnek, mert a városnak 
többet kell kapnia ezért a hatalmas érték-
tárgyért. Várni kell, amíg alkalom nyilik az 
előnyösebb értékesítésre. 

Ezután 

Pick Jenő 

felszólalása következelt. Beszéde elején a stre-
sai konferenciával foglalkozott. A helvzetet 
r.em látja sötétnek, azt hiszi, hogy a gazdasági 
élet már tul van a válság mélypontján. Ha a 
kamatleszállítás megtörténik, a város büdzsé-
je többszázezer pengő tehertől szabadul. A vá-
ros nem fogja megfizetni a rendőrségi hozzá-
lárulást és a forgalmiadó részesedésből is ka-
pott már 200.000 pengő segélyt. A pótadóval 
A aló fenyegetés alapja tehát hibás megállapí-
tás. 

— Ugy akarom a gázgyárat hasznosítani, — 
mondotta ezután — hogv a hasion a városnak 
jusson. A kérdés nincs kellőképpen előkészítve. 
A mérnöki hivatal, amelynek kötelessége lett 
volna a műszaki előkészítés, nem rendelkezett 
a kellő fölkészültsésgel. Csányi Ferenc fő-
mérnök nem volt alkalmas ellenfele Bornem-
issza igazgatónak. A ki?bizottság tasiai elvé-
gezték a n aguk dolgát, de a mérnöki hivatal 
téves informáriói alapján. A város a koncesz-
szióért 7,700.000 pengőt kap. Ebből le kell von-
ni a kii'városrészek világítási berendezéséért 1 
millió 40P "00 pengőt, ami Biedl Samu bűne. 
(.%.: V z\) 

K o r z ó M o z i 
Szombat, vasárnap 

Halálszufiaíag 
dráma 9 felvonásban. — Főszereplő: 

L U 1 S T R E N K E R . 

Azonkívül: 

A áx&unael laKói 
állatCtm. 

Előadások 5. 7. 9 órakor 


