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Három uj 
yermekparalizises megbetegedés 

A Délmagyarország munkatársától.) A 
visházón tartott orvosi ankét óta teijcs 
c?d uralkodott a gyermekparalizís front-
já öt napig egyetlen ujabb rreibetegedést 
se jelenteitek be a főorvosi hivatalnak és 
axntimisták már azt gondolták, ho^yvége 
® -ványnak. Szerdán délelőtt azután egy-
tztt három uj megbde ¡edfsről érkezett je-
len. 

Két megbetegedést jelentettek a körtölté-
sen belüli városrészekből\ még pedig egyet 
a Hétvezér-uccából (Rókus) és egyet a Röszke-
uccából (Alsóváros). A harmadik megbe'ece-
dés Alsótanyán történt. Az ui betesjek élet-
kora 16, 7, illetve 6 év. 

Az újonnan bejelente't megbetegedések kél a 
nyilvántartott megbetegedések száma 69-re 
emelkedett. 

Érdekes haszonbérleszálliíási per 
a szegedi törvényszéken 

Gi Berchíold Llpólné llzezerholdas bérlője 42 és félszázalékos bérleszá'lltást 
kapott 

(A Délmagmrország munkatársától.) A 
szege törvényszéken szerdán délelőtt érdekes 
haszoérleszállitási kérelmet tárgyaltak. A 
tárgy} szakbizottság elnöke dr. Nóvák biró, 
tagjaTemesvári) Imre országgyűlési képvi-
selő is Konkoly Thege Sándor földbirlokos 
voltak A haszonbérleszállitási kérelmet 
£eipnr Gyula és Fia budapesti rég !er-
jesztei a bíróság elé. A cég gróf Berchtold 
Lipót itt külügyminiszter feleségét51 bérel 
Békésegyében iizezer holdas birtokol. Leip. 
zigeré a haszonbérlet fejéi en évi tld ezer 
penjőíireUek a grófnőnek. Amint a bíróság 

elé beterjesztett kérelmükben előadták, Hogy 
ez a bérösszeg a mai rossz gazdasági viszo-
nyok kőzött, a terménvértékesités, az agráiv 
válság következtében elviselhetetlenül mngas 
és a bérösszeg tetemes leszállítását kérték. 

A szakbizottság szerdán egész napon át tár-
gyalta az ügyet, amely végül is egyességgel 
végződött. Dr. Szilán'ii Arthur Sándor, a gróf-
nő képviselője egyességet kötött Leipzigrrék-
kel. Az egvesség ér'el méhen a grófnő az évi 
bérösszeget 42 é3 félsz.Ualékkal mérsékli, még 
pedig 1931 október elsejétől visszamenőleg. 

A közgyűlés 
általánosságban elfogadta 

s gázgyári szerződéstervezetet 
A részltek Qgyében u j abb tárgyalást kezdenek a vál la lattal — Tizenői fagu bizott-
ságot Ud íek k i , ame lynek Javaslata a l ap j án a közgyű lés hétfőn folylafja a tanács-

kozás i 

(A Délagyarország munkatársától.) A gáz-
vári ja^slat általános vitá ja kedden veget ért. 
zerdán jrült sor a záró felszólalásokra. 
A közfülést félőt előtt nyitotta meg dr. So-

mogyi Slveszter polgármester, aki bejelen-
tette, hoí 

napirend előff 
•lároli Géi kért felszólalásra engedélyt. .Tároli 
a gázgyárjazgatóságának a közgyűlés'előtt fel-
olvasott belére reflektált. Ki jelentette, hogv a 
gázgyár ijzgatósága által valótlannak minő-
sített álliUait fenntartja. 

A polgánester ezután megállapitottn, hogy 
hasonló initvánvt löbben is teltek. Az elhang-
zott inditvayokát rokonságuk szerint nyolc fő-
csoportba tztolta. Az első négy csoportbr. ke-
rültek azoloz indítványok, amelyeknek elfoga-
dása esetérmegszünne minden további tár^vn-
las a vállalttal. A többi indítványozó általában 
hajlandó ir.gállapodást kötni a vállalattal, de 
lényegesen ibb feltételekkel. 

Az inditvnvok csoportosításának ismertetése 
után 

»egke/dödött a záró \ít3 

De. vitéz tárgyán Imre fenntartja napiicnd-
relérési indivánvát. 

Dr. Tóth László megállapítja, hogy az el-
hangzott fetzólalók megállapítása szerint a 
javaslat ner jó. így tehát indokolt, hogv a 
tárgyalást e.y évvel halassza el a közgyűlés. 

Dr. Singé István szerint abban a pillanat-
ban. mihelyt sikerül a fogyasztói egységárakat 
leszállítani a szerződ< s megkötése minden fo-
gyasztóra. tehát az egész városra nézve sürgős 
lesz. Ezérl a javaslatot általánosságban elfo-
gadja és iyen értelmű határozatot kér a köz-
gyűléstől. 

Dr. Kertfsz Béla bejelenti, hogy n zárszó jo-
gáról dr. szécsényi István javára lemondott. 

Láfer Dezső 

nem bízik abban, hogy a további tárgyalások 
eredménr.vel járhassanak. A tárgyalásokra a 
város a jelenleginél rosszabb időket nem is vá-
laszthatott volna. Lppen ezért fenntartja in-
dítványát és kéri, hogy a város a szerződés 

lejártakor vegye házíkczelésbc az üzemet. 
A polgármester ezután Wolf Miksát szólít ja. 
— Nekem nem volt indítványom — mondja 

Wolf Miksa. — Én nem beszélgetek, de ha na-
gyon kívánják, hát hajlandó vagyok szóno-
l olni. (Derültség.) 

Dr. Tóth Imre következett. A javaslat rész-
letes vitája még az általános vitánál is tovább 
tartana. Ezért helves az indítványa, hogy a 
közgyűlés félbeszakiiasával a bizottság kezd-
jen közvetlen tárgyalásokat ^ gázpvárral 

W immer Fü löp 

szólalt fel ezután. 
— Kezdődik a Canossa-iárás — rzólt közbe 

a jobboldalról valaki. 
— Nekein nem kell Amerkába mennem — 

válaszolta Wimmer, — mert mindjárt a vita 
elején rámutattam a javaslat egyik gyöngesé-
g re. 

Wimmer vitába kezd a közbeszólókkal, de 
a polgármester figyelmezteti, hogv ez mind 
beleszámit a tiz perces beszédidőbe. 

— I'*\ m i ! gilt —, mondja Wimmer. 

— No jól van. nem számítjuk be — engesz-
teli a polgármester. 

Wimmer ezután bejelenti, hogy módosítja 
e.edeti inditvánváf. Javasolja, hogv a fogya^z-
toi egységárat i»t fil'érrel szállítsa le a közgyű-
lés. Isméi kiie'enti. hoev a szerződés megkö-
tése a város érdekében áll. mert a leg jobb szer-
ződért c-ak evvel a vállalattal kötheti meg a 
\áros. 

— Mert ninrs más —, szólt közbe Pick Jenő. 
— Igen, ez is .egyik ok, de ok lenne arra is, 

liogy miattam éppen Pick ur hallgasson el. 
Wimmer hivatkozik ezutrn a jövő évi költ-
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ségvetPstí^veretre, amely szintén a szerzMés 
megkötésére int? a várost. A hál»oruban na-
gyon sokat szenvedtünk . . . 

— Wirr mer a frontharcos! — kiáltott* ek-
kor valaki. 

— Nem szoktam soha magamról beszélni --
emeli fel a hangját Wimmer —, de erre a köz-
beszólásra el kell mondanom, hogy hatvan 
éves voltam, amikor kitört a háborít és igen 
nehéz helyen álltam. Hogy munkává' ered-
ménvt értem el. azt az a gyár bizonyítja, amely 
ma is fönnáll és 800 munkásnak ad kenyerei. 
(Taps.) 

Plck Jenő 

volt a kővetkező felszólaló. Wimmer, aki ere-
detileg a szerződés változtatás nélküli elfoga-
dásáért harcolt, — mondta, — most enged-
ményeket tett a tervezet ellenzékének. Ismer-
teti a pécsi, a debreceni és a békéscsabai egy-
ségárakat. Dr. Szekerke Lajos tegnapi felszó-' 
lalásában azt mondotta, hogy a város részese-
dése a tervezet elfogadása esetén a gyár hasz-
nának 37 százaléka lenne. Ez az adat — sze-
rinte — nem helytálló. Felvilágosítást kér 
Csánvi főmérnöktől, hogy mennyit ér a gáz-
gyár, a villanygyár, mennyit ér a koncesszió 
helyi áramtermelés és távvezetéken idehozott 
áram esetén. Bejelenti, hogy ezer pengőt befi-
zet » váró* pénztárába azzal, hogy a vá-os 
hívja meg a csabai, a győri és a debreceni gvár 
üzemvezetőit és azok tartsanak előadá<t a tör-
vényhatósági bizottság tagjainak. Inditvánvát 
fenntartja és kéri. hogy a közgyűlés még ál-
talánossá gban se fogadja el a javaslatot, 

Dr. Széesényi István kéri, hogv a közgyűlés 
ne fogadja most el általánosságban a javas-
latot, mert egv ilyen határozatnak esetleg ma-
gánjogi konzekvenciái lehetnek. Nem utasítja 
vissza a gázgvár ajánlatát, de annak elfoga-
dása előtt tárgyalni kíván a feltételekről. 

Dr. Bledl Samu 

felszólalásában megállapítja, hogv a főcél az, 
hogy a város minden elérhetőt elérjen. Ezt a 
célt bizottsággal nem lehet elérni. A gázgvár 
föltétlenül felajánlja azt, amit a tarsolyában 
tartogat, ha a közgyűlés konkrét formában ki-
nyilatkoztatja a maga akaratát. A közgyűlés 
lebecsülését jelenti az a feltevés, hogy a rész-
letes vita során a közgyűlés képtelenségeket 
határozna el. Kéri, hogy a közgyűlés általános-
ságban fogadja el a javaslatot. 

Dr. Veress Gábor 

bejelenti, hogy eredetileg vissza akarta vonni 
indítványát, -hogy csatlakozzék Dettre János 
hasonló, de precízebben megfogalmazott indít-
ványához. A záróvíta során azonban arról győ-
ződött meg, hogy tisztáznia kell nébánv félre-
értést. Szekerke Lajos tegnapi felszólalásában 
számadatokkal bizonyított, ma mégis ú jból 
élőiről kezdődött a dolog. Ilyen körülmények 
közöit ez a vita sqfia sem érhet véget. A ier-
vezet általánosságban való elfogadása a vá-
rost még semmire sem kötelezi. Ha a közgvü-
lés nem hoz olyan határozatot, amely a vitá-
ból kizárja a tu napig tárgyalt elvi kérdése-
ket. akkor a vita soha sem érhet véget. Végül 
bejelentette, hogy Dettre indítványához csat-
lakozik. 

Több felszőlalő tem felentke-
zell, 

mire a polgármester berekesztette a záróvitát. 
A záró felszólalásokra dr. Szekerke Lajos tb. 
tiszti főügyész tette meg észrevételeit. Magyar-
ország 72 erőtelepe közül csak hét van olyan, 
amelynek egységára két fillérrel alacsonvahb 
a tervezet szerinti egységárnál. Kijelenti, hogy 
minden fölkutatható "adatot fölkutattak a tár-
gyalás előtt. 

— Ha Pirk ur nem tart engem alkalmasnak 
ennek a kérdésnek a feldolgozására, — mond-
ta ezután — nagvon megkérem, protezsál ion a 
polgármesternél és eszközölje ki a nngv fárad-
ságot igénylő megbízatás alól a fölmentése-
met . . . 

A polgármester pontosan hét órakor zárta le 
a vitát és 

elrendelte a szazazásf. 
j Előbb azonban ismertette a szavazás terveze-

tét. Először azt az indítványt kell elbírálni, 
amely napirendretérést javasolt. Ha ezt "z in-
dítványokat elveti a többség, akkor a há/íke-
zelésre vonatkozó indítványok fölött lesz sza-

I vazás. Ha ez az indítvány is megbukik, akkor 
' jön sorra a nemzetközi pályázat kérdése. Ha 
t ezt is leszavazza a többscR. "akkor határozza el 


