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Januárra befejezik 
a Mátyás-templom restaurálását 

Nagyszabású újjáépítési munka (olyik az alsó-
városi barátok templomában 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az alsó. 

városi templom restaurálási munkálatait nagy 

erővel folytatja a ferencesek rendháza, amely 

Schneidcr Vencel házfőnök-plébános fáradhatat-

lan buzgalma eredniényeképeu esztendők szívós 

munkájával megteremtette a nagyarányú munká-

latok anyagi fedezetét Kedden délelőtt a hely-

színen tartott ülést a templomépitő bizottság és 

megnézte a már befejezett és a. még folyamatban 

lévő munkálatokat. A bizottság ülésén a város 

hatóságát dr. Pálfy József polgármester képvi-

selte, aki a legnagyobb elismerés hangján szá-

molt be a ferences barátok munkájáról. 

_ nagyarányú munka körvonalai már k i . 

bontakoztak — mondotta a polgármester —, a 

főoltár nagy gondot és szakértelmet igénylő res-

taurálását befejezték. A gyönyörű főoltár már 

teljesen készen, megújulva áll a szentélyben. Amit 

ízen oz oltáron végeztek a fercncrendi barátok, 

ez több volt egyszerű restaurálási munkánál, va-

lósággal újjáépítették az oltárt. A hozzá felhasz-

nált szinaranylcmezek értéke egymagában tiren-

hatezer pengő. Most a mellékoltárok restaurálása 

folyik és-a. szószék megujitása. Az egész templom 

restaurálási munkálataival junius első napjaira 

készül el a rend és igy akkor lehetővé válik a 

megújított Mátyás-templom felszentelése. 

— Elvégezték már a magasan átnedvesedett 

templomfalak szigetelését is, ami ugy törtért, 

hogy a falakat átfürészelték, vastag ólomlemeze-

(cel helyeztek el benne, amelyek megakadályozzák 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-

• vényhatóság pénzügyi . és jogügyi bizott-

sága kedden délelőtt ült össze együttes 

ülésre, hogy letárgyalja a gázgyárnak a három-

millió pengős függőkölcsön konvertálására vonat-

kozó ajánlatát. A bizottságok, amint az előrelát-

ható volt, egyhangúlag hozott határozattal meg-

állapították, hogy a gázgyárnak ez az ajánlata, 

amely a tárgyalások megkezdése óta már a har-

madik. még csak tárgyalásra sem alkalmas. 

Az ülésről dr. Pálfy József polgármester a kö-

ve tező nyilatkozatot adta a Délmagyarorszdg-
nak: 

Az egyesített bizottságok egyhangúlag arra az 

álláspontra helyezkedtek, hogy a város az érték-
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a jövőben, hogy a talajvíz felszívódjék ismét a 
téglafalak hajszálcsövein. A falakba szellőztei-ő-

nyilásokat is vágtak és igy most már rövidesen 

kiszáradnak a templomfalak. A serény, szakava-

tott munka Ernő testvér vezeiése mellett folyik 

a templomban. 

— A templombizottság foglalkozott a Mátyás-

tér átrendezésének kérdésével, is. A főkertész be-

mutatta azt a parkirózási tervet, amelyet Klc-

belsberg Kunó egykori elgondolása alapján készi. 

tett és amely szerint a templomot körülölelő 

térből a Ilunyadyak ligete lenne.. Ebben 3 liget, 

ben szobrot kapnának a Ilunyadyak. A rendnek 

az lett volna a terve, hogy az első szobrot, Hu-

nyady Jánosét még ebben az évben felállítja. A 

költséges bronzszobor elkészíttetésére azonban 

egyelőre nincs fedezet. 

— A főkertészt megbíztam — folytatta a pol-

gármester —, bogy most már készítse el a liget 

végleges és részletes terveit, mert szeretnénk ezt 

a munkát is rövidesen megkezdeni. A ferences ba-

rátok munkájának értékét fokozza az a körülmény 

is, bogy úgyszólván mindent a maguk crcjcböl 

csináltak meg. A város jelentékenyebb segítség, 

gel nem járult hozzá a te.mplomrestaurálás rop. 

pant költségéhez. Az idei költségvetés emiékeze. 

tem szerint mindössze háromezer pengőt bizto-

sit a Mátyás-templom számára. A Hunyady.ligct 

tervének megvalósításához mindenesetre igvekez. 

ni fogunk előteremteni a szükséges fedezetet. 

állandóság biztosítása -mellett a függőkölcsön kon-

| verziós rendezésére teljes készséggel hajlandó, 

de csak azzal a határozott kikötéssel, hogy az 

a természetbeni szolgáltatásnak és az alapszer-
ződésben lefektetett megállapodásokkal semmiféle 
összefüggésbe ncm hozható. 

— A gázgyár ajánlata szerint ugyanis abban 
az esetben, ha a város valamilyen tranzakcióval, 
vagy kormányintézkedés következtében tartozását 
a törlesztési határidő lejárta előtt egyösszegben 
fizetné vissza, 

a gázgyárnak jogában állna az alap-
szerződéstől eltérő feltételeket érvé-
ngcsiten i, ami a város számára jelen. 

tös hdirángt jelentene. 

— Minthogy a gázgyár ajánlatában a megál-

lapodásnak ezt a legfontosabb részét is érinti, 

bár az ajánlat egyéb részei clfogadhatóaknak lát . 

szanak, 

a bizottságok az ajánlatot tárgyalás 

alapjául elfogadhatónak nem tartják. 

Az együttes bizottság balárczatát közölni fogom a 

gázgyár központi igazgatóságával és annak kí-

vánságától teszem fü2gővé. hogy ilyen körűimé-

üpus jen alríiiímiin szdust m ^ W 
Ismételten tudomásunkra jutott, hogy lelkiisme-

retlen ügynökök silány ruhaszöveteket, mini 
Trunkhahn szövetet adnak el. Fel-
hívjuk a t. közönség nb. figyelmét 
arra, hogy a mi színtiszta gyap-
júból készült szöveteink fonák ol-
dalán minden három métyrre a 
tőrvényesen bejegyzett védjegyünk 
látható aranyszínű nvomással. Az 
ügynökök vagy más közvetítők ál-
tal „Trunkhahn"-szővet gyanánt szállított, vagy 
átadóit olyan szövet, amelynek a fonák oldalán 
ez a törvényes védjegyűnk nem látható: nem a mi 
gyártmányunk és a közönség félrevezetését céloz-
za! Kérjük az illetőt ilyen esetben a rendőrségnek 
átadni. 

nyek között az ögyet a januári közgyűlés elé ter. 

jesztem.e. A magara részéről az együttes bízott, 

ságnak ez-t az indokolt álláspontját teljes egö-
szébrn elfogadom és ha a gázgyár központi igáz., 

gatósága azt kívánná, bogy az ajánlatot méglí 

terjesszem a törvényhatóság elé, az ügyet ;cr. 

mészetesen az együttes bizottság javaslatával ter-

jesztem a közgyűlés elé. A város hatóságában és 

közönségében meg van a készség a függőkölcsön 

rendezésére, dc azt be kell látni, hogy 

olyan $ulyo$ és az alapszerződést 

érintő kikötésekkel, mint amilyeneket 

a gázgyár ajánlata tartalmaz, a dol. 

got előbbrevinni ncm tudjuk. 

Ilyen körülmények között tehát ismét fiaskó-

val végződött a gázgyár kísérlete, pedig a köz-

ponti igazgatóság az eddigi kísérletek eredmény-

telenségéből és a lefolytatott tárgyalások anya-

gából meggyőződhetett róla, hogy 

• 

a város még mai szorongatóit hely. 

zctében sem hajlandó olyan megálla-

podást kötni, amely kiszolgáltatottad. 

gát még jobban fokozná. 

Megkérdeztük a polgármestertől, hogy mi 

történik abban az esetben, ha a gázgyár ezek. 

után ragaszkodna a függókölcsou azonnali kifi-

zetéséhez, 

— Mi j tán erre pénzünlc nincs és hitelt sem 
igen tudnánk rá szerezni mondotta —, a köl-

csönt nem fizethetnénk vissza. A gázgyár meg-

kísérelhetné természetesen — és erre el ig va-

gyunk készülve —, hogy jogait per utján érvé. 

nyesitsc, bár a pereskedésnek sok értelme nem 

igen lenne. A kérdést simán akkor lehetne cl . 

intézni, ha a gyár igazgatósága belátná feltéte-
lei tarthatatlanságát és olyan feltételekkel nyúj-

tana be uj ajánlatot, amelyekhez hozzájárulhat a 

város-
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Havmadszov is 
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ajánlatáé 
a 3 milliós kölcsön konvertálása ügyében 

Ax ajánlat még csak tárgyalásra sem alkal-
mas — Rálfy polgármester : „Olyan súlyos ki-
kötésekkel, mint amilyeneket a gáxpyár 
ajánlata lartalmax, a kéráést nem le§et meg-

oldani" 


