
T934 április 27: D É L M A G Y A R O R S Z A G 3 

Uj versenytárgyalást írnak ki 
a Mars-tér kövezésére 

Nagy léglavfía — meglepetésekkel — a hisgyülésen 
Togal tabletták fejfájásnál, ide . 
ges, csúzos és köszvényes 
fájdalmak esetén kiválóan bevál-

tak. Kérdezze meg orvosát! (A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatósági kisgvülés csütörtökön délután tar-
totta áprilisi rendes alését Bárányi Tibor főis-
pán elnökletével. Az ülés iránt igen nagy volt 
az érdeklődés, a kísgyülésnek csaknem minden 
tagja megjelent. 

A kisgyűlés először a szombatra összehívott 
tavaszi közgyűlés napirendjét készítette elő. A 
napirend egyik legfontosabb pontja a Mars-tér 
burkolási munkálatainak kiadása lesz. A bizott-
ságok javaslat;*; dr. Csonka Miklós tanácsnok 
irmertette. A bizottságok a munka értékhatárát 
350.000 pengőben állanitották meg. A polgármes-
ter azonban nem a bizottság által javasolt Ma-
gyar Aszfalt Rt.-féle ajánlat, hanem az Építő-
ipari Rt. 274.000 pengős ajánlat elfogadását ja-
vasolja, mert igy a térre vezető utak is elkészít-
hetők a hitelkereten belül. Az összes költség igy 
354.000 pengő lesz. 

Dr. Tonelli Sándor szólalt fel először a ja-
vaslathoz, 

'Kétségtéten, hogy 0 'Mars-fér e$ 
ezzel együtt a piacrendezés prób* 

lémdját végre meg kell oldani. 

Nagy meglepetéssel értesül arról, hogy a pol-
gármester visszirtért az első versenytárgyalás 
anyagára ős olyan ajánlat elfogadását javasol-
ja', amely 59.000 pengővel olcsóbb ugyan, de 
olyan anyagra vonatkozik, amelyet a szakbi-
zottságok nem találtak elfogadhatónak. Az a 
vállalat laptégldt ajánl egyedül az összes pályá-
zók között, igy ez t.~ ajánlat nem Is kontrol-
lálható. Az 59.000 pengős differencia ugy kelet-
kezik, hogy a polgármester a Magyar Aszfalt 
legdrágább ajá lat át állítja az Építőipari Rt. 
legolcsóbb, ajánlata mellé. 

Hivatkozott Tonelli arra Is, hogy a bizottsá-
gok a Danubia hgolcsóbb ajánlatával nem is 
foglalkoztak, mert a hatóság azt jelentette be. 
hogy az ajánlathoz a vállalkozó nem csatolta 
az előirt garancialevelet. Most kiderült, 
bogv a Danubia reflektált erre is ajánlatában, 
közölte a várossal, hogy saiát költségével kí-
ván dolgozni és igy megtakaríthatja a bankga-
rancia tekintélyes költségeit. Kérdi- hogy az 
előadó miért nem tájékoztatta ezekről a bizott-
ságokat, amelyek az összes adatok és körül-
nények isimerete nélkül iem is foglalhatnak he-
iyesem^ álláspontot. 

Dr. "Csonka Miklós tanácsnok válaszolt a nagy 
meglepetést keltő felszólalásra. A város ható-
sága a vállalati feltételek között a bankgaran-
ciát is kikötötte — mondotta. A Danubia nem 
csatolt ajánlatihoz garancialeveleit, szért lát-
szott feleslegesnek annak tárgyalása. 

Dr. Simkó Elemér főügyész szerint a Danu-
bia ajánlata nem szabályszerű. alaki hibája 
van. 
Wimmer Fülöp kétségtelennek tartja, hogy betű-

szerinti értelmezés szerint a Danubia nem adott 
garancialevelet, de felmerül a kérdés, hogy a 

rancia által felajánlott formája elfogadható-e 
biztositéki-1. A Danubia magával az épitési 
ajiyaggial kiván garanciát nyújtani. Itt tulajdon-
képeií 

nem a közszáltltásl szabályzatban 
előirt feltételekről van szó 

és igy a döntés joga a kisgyülésé. 
Dr. Szivessy Lehel szerint jogilag fontos a 

hitel garantálása a város biztonsága érdekében. 
Ha a Danubia bemutatta volna azoknak a cé-

gieknek a hitelezési nyilatkozatát, lamelyek a 
szükséges anyagot szállítanák, akkor ez pótolná 
a garancialevelet. 

Dr. Tonelli Sándor erre jejelenti, Hogy a Da-
nubia ezelset a nyilatkozatokat benyuitotta, 
amikor értesült arról, hogy a bizottságok ra-
gaszkodnak a garanciához. 

Dr. Pálfy helvettes polgármester megállapít-
r hogy ezeket a nyllatkozatoka pótlólag, az 
ajánlatok felbontása után nyújtotta "re a Da-
nubia, amelynek ajánlata igy szabálytalan, de 
hogy a kisgyűlés tisztán lásson, azt javasolja, 
az előadó ismertesse a Danubia ajánlatát is. 

A nyilatkozatokat ezután felolvasta dr. Cson-
ka tanácsnok, 're Bárányi főispán kijelentette, 
jipgy a polgármester módosítva javaslatát, azt 

ja/vasolja, hogy a Vtagy®és a Danubia ajánla-
t á r i s vegye táegyalás alá. Az ajánlatot Mi-
hály ff y László műszaki tanácsnok ismertette. 
A Magyar Aszfalt Rt. 333.000. a Hacker Emil-
cég 374.000, a Danubia 289.000, Hirsch Mihály 
319.000 pengős ajánlatot tett. 

Petrik Antal ' 'érte a Danubia-féle ajánlat kí-
sérőlevelének ismertetését is, mert ez a kísérő-
iévé! 3 százalék további engedményt ajánl az 
egész munka elnyerése után. 

Dr. Pálfy polgármesterhelyettes szólalt fel ez-
után. Mivel a műszaki emberek elegendőnek 
tartják a laptégla alapozást és mivel a többi cég 
éltéglára tett ajánlatot, azt javasolja, hogy 

a fúsevülés rendeljen el ui ver-
senytárgyalást. 

Dr. Kovács József, majd Wimmer Fülöp szó-
lalt még fel. Elismeri, hogy a laptégla is jó. 
de az éltégla jobb. Mivel pedig erre is van kie-
légítő, olcsóbb ajánlat, azt javasolja, hogy 

adja ki város a munkát, ugy is 
elég idő óta foglalkozik a problé-

mával. 

A főispán ezután elrendelte á szavazás!. A 
kisgyűlés többsége ugy határozott, hogy 

'szükségesnek tartja az af verseny-
tárgyalás kiírását. 

rA főispán bejelentette, hogy a kSrcfSsí leveszi 

(A Délmagyarország munkatársától.) Két nap-
pal ezelőtt a íendőrségrs jelentés érkezett, hogy 
egy 20 éves fiatalasszony öngyilkossági szán-
dékból marólúgot ivott. Bevitték a mentők a 
közkórházba, ápolás alá vették, de a kórházból 
rövidesen e'.bocsájtották, hogy hazamehessen 
gyermekeihez. A marólúg ugyanis nem ejtett 
rajta oly súlyos égési sebeket, hogy okvetlenül 
kórházi ápolásra szorult volna. 

Most már jobban van a ?0 esztendős anya és 
elmondja hogy miért akart meghalni. 

Miért akarhat meghálni egy 20 éves asszony, 
akinek két kisgyereke is van? 

ery mondta el: 
— Férjem munkanélkül van már több, mint 

egy év óta. Havonta alig keres alkalmi mun-
kákkal 5—10 pengőt. Ebből kellene négyünk-
nek megélni . . . Nem lehet, akármit is csiná-
lok! . . . Akartam én is dolgozni, de nem lehetett. 
Két apró gyermekem van. izeket gondozni kell. 
de meg egyébként is beteg vagyok, nem bírom 
?. nehéz munkát. Nyomorogtunk tovább. . . A 
gyerekek csaknem éheztek', rólunk nem is be-
szélek'. A férjem oly gyenge, erőtlen, hogy már 
a'ig tud munka után menni . . . 

A gyerekek sírnak, mert éhesek. Az édesany-
iuk simogatást ad nekiik kenyér helyet. 

— Nem csodálom a férjemet, há egész nap 
alig hallani a szavát. Ha pedig beszél, akkor 
retteneteseket mond: hogy nem bírja az életet, 
elpusztítja m a g i t . . . Ezek-ít hallgatom nap-nap 
után. Végre elhatároztam magam az öngyilkos-
ságra. Azt gondoltam, hogyha én már nem le-
szek, a gyerekeket felveszik a menhelyre, a fér-
jem pedig egyedül könnyebben megél... 

a napirendről, a rövidlejáratú versenytárgya« 
lás után gondoskodik a kérdés sürgős elinté-í 
zéséről. 

A hosszura nyúlt és meglepetésekben bővel-
kedő Mars-téri vita után folytatta a kisgyűlés) 
a^közgyűlési napirend előkészítését. Rögtön vitai 
támadt a Városi Tisztviselők Egyesületének) 
beadványa felett. Az egyesület * 

balászcsárdát kiván berendezni <* 
várban, 

de liz esztendőre kér ingyenes használati jogof) 
aztán maid megegyezik egy sörgyárral, amelvl 
vállalja az átalakítást és a berendezést és értei 
bért is fizet az — egyesületnek. 

Tiltakozó felszólalások után a kisgyűlés több'J 
sége hozzájárult a kívánság teljesítéséhez és aZ 
ügy pártoló javaslattal kerül a közgyűlés elé. 

A többi pont már gyorsütaemben pergett fej 
a kisgyűlés szinte percek alatt száguldott végigi 
a napirenden. Közben ilétik társalgás fejlődött 
kl a kisgyülési tagok között olyannyira, hogy! 
az előadó hangja bele is veszett a zajba, ami-< 
kor már társalgás általánossá vált, az eln"k! 
csengője teremtett csendet A csend tartósait 
vissza Is szállt az ülésteremre és így ha maró-
sair megkezdték a kisgyülési napirend tárgya-
lását, amelyről lapunk más helyén közlünk tudó-
sitást 

Az asszony sir, a gyerekek is sírnak veid 
együtt 

— Hát ezért történt, fis hogy még élek. az 
azért van, mert — nem volt pénzem lugkőre. .« 
Kölcsönkértem a Ingkövet de a szomszédasz* 
szony is szegény, nem tudott eleget adni... 

— De most már örülök, hogy igy történt. 
Hátha jobbra fordul m i n i é n . . . 

Az idő 
A Szegedi Metcorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
lása 26.0 C, a legalacsonyabb 17.7 C. A ba-
rometer adata nullfokra és tengerszintre 
redukálva reggel 757.0 mm, este 754.0 mm. 
A levegő páratartalma reggel 63, délben 44 
százalék. A szél iránya délkeleti, erőssége 
1 - 7 . 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Időjóslat: Keleti-délkeleti szél, változó 
felhőzet," több helyen, kivált délen és nyu-
gaton eső, esetleg zivatar. A hőmérséklet 
nem változik lényegesen. 

B E L V A R O S I M O Z I 
A budapesti Uránia káprázatos műsora: 

ALPESI VIHAR 
Havasi történet 2 vidám omberrB', 2 kislányról é% 2 

csavargóról. 

S Z É C H E N Y I M O Z I 
A Metró filmpalota ezidei 'egszebb filmje ! 

Vágyak ritmusa 
Tánc, zene, ének és sok — sok szerelem, 

Joan CrawFord és Clark Gable főszereplésével 

Kölcsönkértem a lugkövet, 
de nem volt elég , . " 
Egy 20 éves fiatalasszony öngyilkossági kísérlete 


