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A gázgyár csütörtök ön 2 millió400.000pengői 
utalt át a városnak 

Az áprilisi közgyűlés tárgyalja a polgármester Javaslatait 

(A Délmagyarország munkatársától-). A Köz-
ponti Gáz és Villamossági Részvénytársaság bu-
dapesti i~a gató á;a a béliig? minis-te;i e óvá-
hagyott szerződés alapján csütörtökön átutalta 
a város számára azt az 1,400 000 pengőt, ame-
lyet a gázgyári koncesszió meghosszabbításáért 
ajánlott fel és átutalta a 3,000.0000 pengős köl-
csön első részletét, 1,000.000 pengőt is. A máso-
dik és harmadik részlet április, illetve má-
jus 16-án lesz esedékes. A városnak igy ebben 
a pillanatban 2,400.000 pengője van, igaz, hogy 
csak papiron a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank szegedi fiókintézeténél, mert a pénzből 
a polgármester körülbelül egymillió pengőt 
már szétutált az esedékessé vált kötelezettsé-
gekre. Többek között 530.000 pengőt kapott a 
Magyar-Olasz Bank az elmaradt kölcsönrész-
letekre és kamatokra, a gázgyár 330.000 pengőt 
vont le, mert annakidején a Szeged-Csongrádi 
Takarékpénztár helyett kifizette a város 250 000 
pengős kölcsönét és 80-000 pengős aszfaltozási 
részletét 

A 2,400.000 pengő átutalásával kcp:so!atban 
kérdést intéztünk a polgármesterhez, hogy mi-
kor kerül a közgyűlés elé a gázgyári pénzek 
felhasználásának dolga. 

— Az áprilisi rendes közgyűlés elé terjesszük 

a javaslatot - mondotta a polgármester —, mert 
előbb ki kell dolgozni annak minden részletét 
és pontosan meg kell állapítani, mire mennyit 
használhatunk fel belőle. Véleményem szerint 
uj kövezésre nem igen gondolhatunk, de a 
meglévő rossz kövezetek javítására jeltétlenül 
félre kell tennünk bizonyos összeget. Ezenkivül 
olyanba kell fektetnünk a pénzt, aminek lát-
szatja van. Ilyen lenne például a városi strand-
fürdő felépítése. Foglalkozom ezenkívül a Du-
gonics-téri volt vásárcsarnokház megvételének 
gondolatával. Erre a hatalmas telekkomplexum-
ra. amely a város legszebb pontján fekszik, h 
városnak opciója van. Az Engel-örökösök beje-
lentették a városnak, hogy körülbelül 220.000 
pengőt kérnének érte. Abban az esetben, ha 
olyan árajánlatot kapunk, amely a házingatlan 
mai értékviszonyainak megfelel, szívesen hoz-
zájárulnék ehez a ház, illetve telekvételhez, 
mivel fontosnak tartom, hogy ez a telek a város 
birtokában legyen. 

Elmondotta még a polgármester, hogy rövi-
desen folytatják a gázgyári piánzek felhaszná-
lása ügyében megkezdett szakbizottsági tár-
gyalásokat és azután elkészítik a javaslatot 
az áprilisi közerviílés számára-

A p a p r i k a m o n o p ó l i o m 
A földművelési miniszter kiküldöttel Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtökön délután Szegedre érkezett Ráday Gyu-
la miniszteri tanácsos, a földművelésügyi mi-
nisztérium növényforgalmi ügyosztályának ve-
zetője és Újhelyi Andor miniszteri tanácsos, a 
földmüvelésügyi minisztérium képviseletében 
A két miniszteri tanácsos szegedi látogatása 
összefüggésben van a paprikamonopólium ter-
vével, amely hónapok óta nyugtalanítja a sze-
gedi paprikaérdekeltségeket. A látogatás célja 
az, hogy a miniszteri megbízottak Ismertessék 
b szegedi paprikaérdekeltségek képviselői előtt 
a monopólium tervének részleteit. Ebből a cél-
ból Bárányi Tibor főispán pénteken délelőtt 
11 órára összehívta az érdekeltsé e': képvi elöit. 

Ráday Gyula és Újhelyi Andor csütörtökön 
délután látogatást tett dr. Szentgyörgyi Albert 
professzor laboratóriumában, ahol a profesz-
szor tájékoztatta a vendégeket a C-vitamin elő-
állítására végzett kísérleteinek eredményeiről. 
Szentgyörgyi professzor — mint ismeretes — 
a paprikából vonja ki a C-vitamint és mivel 
a C-vitamin előállításához óriási tömegű pap. 
rlkára van szükség, nem lehetetlen, hogy a 
nagyjelentőségű tudományos felfedezés gyakor-
lati alkalmazása megoldja a paprikaválságot. 

Csütörtökön délben nagyobb röszkei küldött-
ség kereste fel Bárányi főispánt Kopasz Antal 
plébános vezetésével. A küldöttség a röszkei 
paprikatermelők és kikészitök nevében tiltako-
zott a paprikamonopólium tercének megvaló-
sítása ellen. A főispán közölte a küldöttséggel 
hogy ebben az ügyben pénteken megbeszélés 
lesz a városházán, ahol a tervet megvilágítják 
az érdekeltek előtt a földmüvelésügyi minisz-
ter kiküldöttjei. 

A küldöttség tagjai ezután elmondották a fő-
Ispánnak, hogy a röszkei gazdák földién kö-
rülbelül 900 000 pengő adósság van. amely óriási 
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kamatterhet jelent. Szeretnék, ha a kormány 
í valamilyen módon enyhítené ezeket a súlyos 

kamatterheket. De szeretnék azt is, ha hala-
dékot kapnának kukoricaszárkészleteik meg-
semmisítésére. Az érvényben levő rendelke-
zések szerint május 15-ig meg Ifcll semmisí-
teni minden kukoricaszárat a kukorica-moly 
elleni védekezés céljából. A röszkei gazdák 
azért kérnek haladékot, mert állatjaikat kukori-

, caszárral táplálják más takarmány hij<ín és igy 
! szükségük van a készletükre. 

A főispán megígérte a küldöttségnek, hogy 
mindkét kérelem ügyében el fog járni, a rösz-
kei gazdák adósságairól azonban pontos és 
részletes kimutatást kér. A küldöttség tagjai 
bejelentették, hogy a kimutatást a legrövidebb 

| időn belül eljuttatják a főispánhoz. 

A magyar-olasz egyezmény 
Róma, március 16. Mussolini a kamarában be-

terjesztett több magyar-olasz egyezményről 
szóló törvényjavaslatot. A javaslat a következő 
egyezményeket tartalmazza: 

1. A tartozásokról és követelésekről 1927 
március 27- és május 21-én kötött előzetes 
egyezmények, valamint a magyar állampolgá-
rok olaszországi javainak felszámolásáról 1924 
március 27-én kötött előzetes egyezmények vég-
rehajtása. 

2. A trianoni békeszerződés 239. cikkelye 
értelmében létesített magvar-olasz döntőbíró-
ság megszüntetése. 

3. A magyar munkásbiztositó pénztár jára-
dékainak rendezése. 

4. Az Első Magyar Altalános Biztosító Tár-
saságról szóló 1924. március 21-én kötött egvez-
mény végrehajtása. 

5. A magyar kincstár és a volt osztrák—ma-
gyar hatóságok tartozásairól szóló nyilatkozat. 

6. Pénzügyi természetű kérdések. 
Mussolini azzal a megállapítással fejezte be 

a javaslat indokolását, hogy a kérdések rende-
zése is tanúbizonysága a kölcsönös megértés-
nek, valamint az Olaszország és Magyarország 
között fennálló őszinte barátságnak. 
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Szeged 
márciusi ünnepe 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ragyogó 
tavaszi napsütésben ünnepelte meg Szeged március 
15-ikét Reggel valamennyi templomban ünnepi 
istentisztelet voít Délelőtt 11 óraikor kezdődött 

a Kossuth-szobor előtt 
az ünnepség. Hatalmas tömegek szállták meg a 
szobor környékét. Kivonultak a helyőrség tiszti-
kara, cserkészek, a frontharcosok, leventék, az is-
kolák. Megjelent az ünnepségen Bárányi Tibor f*5-
ispán és dr. Somogyi Szilveszter polgármester. 
Az egyetemi hallgatók népes csapatokkal vownl-
tak fel az ünnepségre. Elsőnek a dalárdák éne-
kelték el a Himnuszt, majd Deréfey János elsza-
valta a Talpra Magyart A nagyhatású sr*valat 
ntán az ifjúság szónoka, Tézsla Dezső lépett a 
szobor elé és mondott beszédet. Dr. Hunyadi Vas« 
Gergely ünnepi beszédében emlékezett meg az ün-
nep jelentőségéről. Végül Faleione Káhnán a 
frontharcosok nevében mondott beszédet. 

Az egyesületek 

Az Alsóvárosi Népkör SMrdán este tartotta 
meg márciusi ünnepségét amelyen megjelent So-
mogyi polgármester is. A megnyitó beszédet Pterl-
schitfcr Mihály mondotta, üdvözJö beszédet tartott 
Engi János tanuló. Bugyi Elemér elszavalta a 
Talpra Magyart szavaltak még: Rácz Rózsika. 
Kovács Kató, Katona József, Dobó Rózsi, Csóti 
I!ona és Gera Dezső. A társasvacsorán az ünnepi 
beszédet dr. Tóth Imre mondotta. 

A VI. kerületi Polgári Kör 250 teritékes va-
csora keretében ünnepelte meg március idus,'1 . 
Ifj. Dobé Mihály elszavalta a Talpra Magyart 
szavaltak még: Szücs-Boros József, Schmidt Já-
nos, Ltfrincz Julika, Oltványi Palika és Irénke, 
Török László, Bőzsó Eriké, Vass Károly, Hor-
váth Zsikó Ilona, Kocsis József, Huszta Panni. 
Aczél Éva, Szabó Bözsi, Nagyiván Vicus és Manci, 
Dr. Vinkler Elemér mondott ftmwpi beszédet 
majd dr. Vass Béla szólalt fel. 

A MANSjs leányotthonában is bensőséges me-
legséggel ülték meg a nemzeti ünnepet amelyen 
megjelent Bárányi Tiborné, az egyesület fővéd-
nökasszonya is. A leányotthon tagjai szónoklato-
kat, énekszámokat adtak elő. 

A Függetlenségi Kossuth Pártkör tegnap este 
tartotta márciusi ünnepségét. A megjelenteket 
Petriik Antal üdvözölte, majd szavalatok követ-
keztek, vacsora ntán dr. Széchényi István toot>-
dott beszédet. 

A Klebelsbergtelepi Asztaltársa«ág én n re-
formátus misszió március tizenőtödiki ünnepségét 
Somoigyi Károly üdvözlö saavai nyitották meg, 
majd Kóezé Károly mondott nagyhatású beszédet 
végül Petrik Antal szólalt fel 

A IT. kerületi Függetlenségi Népkör társasva-
corát rendezett március 15-én. Tápay Dezső elnö-
ki megnyitója után Báb« Béla elszavalta a Talpra 
Magyart, Molnár Árpád verseket szavalt Kővár* 
György dalokat énekelt. Dr. Kerseh Ferenc mon-
dott ünnepi beszédet, dr. Szivessy Lehel aktuális 
gazdasági és kereskedelmi problémákkal foglal-
kozott nagyhatású beszédében. 

A Rókusi Mezőgazdák Kör« ünnepségéi Nagy 
Ferenc nyitotta meg, majd Sül« Ottó szavalta el a 
Talpra Magyart. Szavaltak még: Peták Nándik*, 
Margitka és Matildka, Nagyiván Ferenc és Panni. 
Huszár Győző és Norma, Vecsernyés Károly és 
Irén, Domonkos Sándor, Kovács Béla, Juhász 
Ernő, Szántó Géza. Felszólaltak: dr. Tóth fcéla 
főjegyző, dr. Henny Ferenc plébános és Balogh 
Péter. 

Az Alsóvárosi Mezőgazdák Körében is meleg 
ünnepség volt Groszner Rókus, Bóka Lajos és 
Szekeres Ferenc, Ábrahám Parant, Kósfcó Mi«t és 
ördög Ferenc szavalt. Az ünnepi b*s»Met dr 
Hunyadi Vass Gergely mondotta. 

Szentmihálytelek lakossága is bensőséges ftn-
nepséget rendezett szerdán délelőtt. V. BernAth 
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