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Népy fellebbezés 
a város költségvetése ellen 

« 

A polgármester a fellebbezések elutasítását kéri a belügy-
minisztertől 

(A D él magyar orszáa munkatársától.) A 
vároe iövő évi költségvetését az október eleién 
tartott szeptemberi közgyűlés tárgyalta le hosz-
szu általános, de annál rövidebb részletes vita 
után. A költségvetés fellebbezési határideje le-
járt ós — mint a csütörtöki tanácsülésen ki-
derült — néav fellebbezés futott be ellene. 

Bérezi Mór nyugalmazott államvasuti fő-
tisztviselő azért fellebbezte meg a költségve-
tési határozatot, mert a közgyűlés a külváros-
részek csatornázására és magasnyomású vízve-
zetékkel való ellátására eavetlen fillért sem 
irányzott elő. A polgármester a fellebbezés 
elutasítását kéri a belügyminisztertől, mivel a 
külvárosrészek csatornázásához és a magas-
nvomásu vízvezetéki hálózat kiterjesztéséhez 
leoalább tizenötmillió rmaö kellene, tehát a 
mai pénzügyi viszonyok kőzött fizikai képte-
lenség, hogy a ezükreszabott költségvetésben 
számottevő összeget biztosíthasson a, város erre 
a célra. 

Szécsi Gvörgv nyugalmazott alsótanvai is-
kolaigazgató fellebbezésében a ..Magvar Téka" 
városi secélve cimén megszavazott kétszáz pen-
gő törlését kéri azzal, hogv ezt az összeget 
egészítse ki a belügyminiszter hatszáz pengő-
re és azt utaltassa ki városi segélyként az aJ-
sótannai magánállatorvosnak. 

A oolgármefer ezt a fellebbezést is eJntasité 
javaslattal terieszti fel a belügyminiszterhez. 
Hivatkozik felterjesztésében arra a kulin rmun-
kára. amelyet a „Magvar Téka'' néhai gróf 
Klebelsberg Kunó elgondolása szerint esztendők 
óba végez Szegeden 06 amelv teliee mértékben 
indokolja az altruista irodalmi vállalkozás tá-
mogatását. de hivatkozik arra is. hogv a vároe 
a korábbi esztendőkben is támogatásban része-
sítette a Magyar Tékát. Ami viszont az alsóta-
nyai magánállatorvos támogatását illeti, azt a 
polgármester feleslegesnek tartia. mert az il-
latorvos számára tekintélyes jövedelmet bizto-
sítanak az állategészségügyi rendelkezések. 

Kuv Béla ás társai fellebbezésükben a gvü-
inölcsészeti felügyelő számára megszavazott 
évi 1080 pengő fizetéskieaiszités törlését ké-
rik. Ezt a fellebbezést sem támogatia a polgár 
mester, mivel a gvümölesészeti felügyelő mun-
kásságára a gYÜmőlcHtermelék fejlesztése ér-
dekében szükség van. 

Selmeczy József volt városi adótiszt felleb-
bezésében „bizonvoe szellemi mségmunkások 
állandó alkalmazása" ellen tiltakozik. A pol-
gármester alaptalannak minős'Li a fellebbezést 
ós annak elutasítását kéri a belügyminiszter-
től. 

Ujabb tárgyalások indullak meo 
a hárommilliós pengős gázgyári függökölcsön 

konvertálásáról 
A gázgyári érdekeltség igazgatósága később közli feltételeit — A fo-

gyatékos megállapodás súlyos következményei 

(A Délmaavarorszáa munkatársától.) Ma 
már mindenki elismeri, hogy a város közönsé-
ge nagyon könnyelműen mondott le arról a 
roppant örökségről, amelyet a megfontolt elő-
dök biztosítottak számára az eredeti gázevári 
szerződés megkötése alkalmával. Ennek a szer-
ződésnek az alapján a koncessziós idő lejártá-
val. 1935-ben a gázgyár és a villanvtelen min-
den _ berendezésével, felszerelésével, vezetékháló-
zatával egvütt a város tulaidonába ment volna 
át anélkül, hogv ezért a város közönségének 
egyeMen fillérnvi ellenszolgáltatást kel-
lett volna adnia, A megszorult örö-
kösök — mint, ismeretes — valósággal egy 
tál lencséért mondtak le iogaikról. amikor hoz-
zájárultak a gázgyári koncesszió további har-
minc évvel való meghosszabbításához, mert 

ezért az óriási anyagi előnyt és le-
hetőséget jelentő jogért a gázgyár-
tól számottevő ellenszolgáltatást 

alig kapott a város. 

Kétségtelen, hogv az a néhánvszázezer pengő, 
amelyet a vállalat érdekeltsége fizetett. 

pillanatnyilag 

enyhített a város sulvos pénziigvi helyzetén, de 
ez a pillanat naarvon evorsan elmúlt, viszont 

az u j gázgyári szerződés terhei meg-
maradtak 

és megmaradnak) méa vaam harminc esztev. 
deia. 

A gázgyári érdekeltség egyik ..ióindulatu" 
adománya az a hárommillió pengő — fii -cő-
kölosön volt. amelyet nagv kegyként folyósított 
a, városnak. Ez a pénz is elfogyott, leginkább 
adósságokat fizettünk belőle, most Dedig. hogv 
leiárt a, függökölcsön visszafizetésének határ-
ideje, a nveregbekerült gázgyár a legfölénvo-
sf-hh magatartást tanúsítja a harminc évre ki-
KZoJgálta'ott várossal szemben. A kölcsön fel-
vételekor a város és a vállalat között olvan 
megállapodás iött létre, amelv szerint a város 
a lejáratkor kérheti a fiíggőkölcsönnek hosszú-
lejáratú kölcsönné való átalakítását. 

Ennek a megállapodásnak azonban 
van egy rendkívül súlyos követ-
kezményekkel járó fogyatékossága, 
még pedig az. hogy a konvertálás 

feltételeit nem állapítja meg. 

A város természetesen nem tudta lejáratkor 
visszafizetni a hárommillió pengőt, tehát a 
megállapodás alapján megkezdte a tárgyalá-
sokat a konvertálás céliából. A gázgyár nem 
zárkózott el, amikor azonban a feltételekre ke-
rült a sor, kiderült, hogv elfogadhatatlanul su-
lyos feltételeket szabott. A kérdés foglalkoz-
tatta már a pénziigvi bizottságot is. a köz-
gyűlést is, de 

a gázgyár feltételeit mindenütt el-
fogadbatatlanoknak minősítették. 

Igv az első kísérlet telies kudarccal végződött. 
A város később sem került abba a helyzetbe, 

hogy kifizettesse a fíiggőkölcsönt. Egyre-másra 
kapta a gázgyártól a felszólító leveleket, a 

Belvárosi Moll Péntektől risárnapig 
Gustav Fröhlich idal a ls« fllmattrakciója 

A vetélytársak 
Nagyszabású kalandordráma. 

Széchenyi Mösl Pénteken és mindennap 
A szezon legkiemelkedőbb grandiózns filmje 

a sátánsziget foglya 
Dráma É-zak és Dél harcából . K íazereDlé : 

Warner Saxter, Amerika legnagyobb jetlem-
fzinésza. 

Korsó HosI Péntektől vasárnapig 

Motoros ördög 
Kalandor film Jack Holttal- Ezt megelőzi 

Fiatal sasok 
| Történet az amerikai repülők világából. 5, 7, 9 
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sürgetéseket, végre azután — niabb tárgyalá-
sok indultak meg. 

Csütörtökön Szegedre érkezett Jassovszkw 
János. & gázgyári érdekeltség ismert nevű igaz-
gatója. hogy tárgyaljon a várossal a kölcsön 
dolgáról. A megbeszélés a kora délelőtti órák-
ban kezdődött meg a polgármester szobáidban. 
A polgármesteren ós az igazgatón kívül részt-
yott ©zen a megbeszélésen a város főszámve-
vőie es tiszti főügyésze is. Érdeklődésünkre a 
polgármester a következőket mondotta a ta-
nácskozásról: 

— Végleges megállapodás természetesen nem 
tőrtént, mert hiszen a város közönsége nevé-
ben ón sem köthettem volna ilven megállapo-
dást, a gázgyári érdekeltség iaazgatőia sem. 
Csupán elvi alapon beszélttik meg a konvertá-
lás feltóteleit és abban állapodtunk meg. hogv 
Jassovszky igazgató a megbeszélés anvagát kö-
zölni fogja az igazgatóságával, amelv azután 
megteszi a maga ujabb ajánlatát a városnak. 
Ezt az ajánlatot én a pénzügyi bizottságon 
keresztül a közgyűlés elé teriesztem. Hiszem, 
hogv most 

talán 

kanunk elvan ajánlatot, amelv alkalma« 

lehet 

a komoly tárgyalások 

megindítására. 
A város közönsége bizonyára nagv érdeklő-

déssel várja a gázgvár uiabb ajánlatát. A i 
érdeklődós teljesen jogos és jogos az a kíván-
ság is, hogv ebben az ui ajánlatban visszatük-
röződjék valami abból a bőkezűségből, ameb-et 

i a város tanúsított az ui koncesszió megadása 
! alkalmából a gázgyárral szemben. Hiszen az 

ui szerződés a város egész közönségét harminc 
évre a gázgyár adófizetőiévé tette és olvan hor-
ribilis gáz- és villameavséaárak megfizetésére 
kötelezte, amilyenre szinte példa sincs az eaész 
ország területén. 

14 peogiőért 
meo akart Italai , egy 

24 éves béna lány 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökre virradó éjszakán a Bétvezér-ucca 46. 
szám alatti házban öngyilkossági szándékból 
megmérgezte magát Samu Matild 24 é\ ís leánv. 
Tettét idejében észrevették és a gvorsan alkal-
mazott orvosi segélv egv-kettőre lábraállitot-
ta. Csütörtök délelőtt már egészséges volt. 
ugy. hogv a rendőrségen kihallgathatták. 

A leány arra a kérdésre, hogy miért akart 
meghalni, elmondotta, hogv elvesztette pénzét. 
amelyet a várostól kapott segélyként, ezért 
akart, elkeseredésében, megválni az élettől. El-
mondotta azt is. hogv bár csak 24 éves. telje-
sen munkaképtelen, mert fél oldalú bénulása van 
és magát eltartani emiatt nem tudia. Sem ar-
ja, se anyja nincs, a város tartia el. havonta 
14 pengőt ad neki segélyként. Ezt a Pévzt resz-
tette el. holott ebből kellett volna adóssá ró t 
is kifizetnie. Emiatt határozta el magát a ha-
lálra. Kijelentet'©, hogv amint teheti, uibél 
öngyilkosságot kísérel mee. mert nem tud mi-
hez kezdeni pénz nélkül. 

A rendőrség a szerencsétlen leánvt őrizetbr 
vette, nehogy kárt tehessen maaában és meg-
kísérli. hogy a jótékony egyesületek utián meg-
szerezz® a leánvnak az elvesztett 14 pengőt. 


