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építi a villamosvonalat. A városnak nincsen ki-
fogása ez ellen, sőt amennyiben a villamos 
kiépül, hallandó lemondani a dorozsmai vonal-
ról a villamos javára és abban esetleg érde-
keltséget is vállal. 

Még egy másik relációban is van változásra 
kilátás. A villamosvasút fel akarja szedetni az 
ujszegedi villamossíneket és azokat a Somogyi-
telepi vonalra akarja felhasználni. A város — 
ugy tudjuk — ebhez hozzájárul, mert a villa-
mos kötelezi magát arra, hogy amikor a kör-
úti hid isméi olyan állapotba kerül, hogy azon 
villamos közlekedhet, újból megindítja az u j -
szegedi villamost, de nem azon a vonalon, 
amelyen eddig haladt, hanem a llgel mtg-
kerilísivel. 

A dorozsmaiak egyébként — bár meg vannak 

elégedve a jelenlegi autóbuszközlekedéssel — 
szivesen vélték tudomása', hogy Szeged város 
veszi át az autóbuszkOzIekcdést, de CrOmmel ven-
nék, ha megindulna a villamos, mert ezzel 
annak állandóságát és rendszerességét látnák 
biztosítva. Ez ugyanis nagy terhet venne le a 
dorozsmaiak válláról: a polgári Iskola építési-
nek szükségességéi. Dorozsma ugyanis már 
régebben elhatározta, bogy polgári iskolát épít-
tet, mivel félen és rossz időben a gyermekek 
nem képesek Szegedre járni iskolába. Így azon-
ban 20 perc alatt idebenn lesznek és ha a 
város féláru jegyeket bocsát ki a tanulók ré-
szére, akkor az még nagyobb meg terhelést sem 
jelent. Hasonlóképen nagyon megvannak elé-
gedve ezzel a megoldással a munkások, akik 
Dorozsmán laknak és bejárhatnak dolgozni. 

B t lehete t t -e látni a függönyéé ablakon 1 
Beiányi forgalmi adófőeilenör és Neumayer János malomtulajdonos bűnügyi-

ben a Tábla a bizonyítás kiegészítését rendelte el. 
A mult év végén nagy feliünést keltett as a 

bünügy, amelynek középpontjában a szegedi 
forgalmi adóhivatal főallenőre, Beiányi Jézsef 
é l Neumayer János pék, malombérlő állottak. 
Az Ügyésztég mindkettőjük ellen megvesztegetés 
cimén emelt vádat. Beiányi ugyanis egy alka-
lommal hivatalos minőségben megjelent Neu-
nayer Jánoi malmában, ahol nagyobbarányu 
forgalmi adóeltitkolásra jöit rá. Neumayer, hogy 
elkerülje a büntetést, megjelent Beiányi laká-
sán, hogy .simán" elintézze a kellemetlennek 
talált adócsalási ügyei. Tízmillió koronái vtti el 
Belányihoz, de magával vitt kii tanút it, akik 
előadása szerín', az ablakon át figyelték, ami-
kor átadia as összegei Belányinak. 

A törvényszéki főtárgyaláson Neumayer e 
legrészletesebben beismert mindent, míg Be-
lányi semmiről sem akart tudni, s5i kijelentette, 

hogy a kii tanu nem is láthatóit be az abla-
kon, mivel azon átláthailan függöny volt. A 
biróság mindkét vádlottat bűnösnek mondotta 
ki és Neumayer Jánosi nyolcnapi, Beiányi fi-
ztefei psdlg egyhónapi fogházra Ítélte. 

Faleobezés folytán szombaton került az ügy 
főtárgyalásra a Tábla Csonka- tanicsa elé. Az ira-
sok ismertetése után dr. Elsner Manó Beiányi 
védelmében bizonyítás kiegészítési indítványt 
terjesztett elő. A Tábla helytsdolt az indítvány-
nak és uj helyszíni szemül rendelt el, annak 
tisztázására, hogy Beiányi lakásán tinyleg be 
lehetett-e látni az ablakon, amelyen Beiányi 
védekezése szerint vásionfüggöny volt. A biró-
ság ezenkivül elrendelte beszerezni Neumayer 
tö&bizöri eliiéltetésének büntetés-kivonatait. A 
Tábla rendelkezésére a bűnügy aktái igy ismét 
átkerülnek a törvényszékre. 

Polgár és munkás minden igaz ügyét felkarolja, 
támogatja és kiharcolja a Délmagyarország. 
M M M M W M M M M N M W M M M ^ ^ 

Uj tőrvényhatósági választások. 
Irta: dr. Szivessy Lehel. 

A városi párt a fehér aszfalnál gyűlt össze. 
Es alkalomból a polgármester vezetésével jelen 
volt as egész tanács. A fehér asztalnál a pol-
gármester a tőle megszokott ékesssólásával 
programot adott és a programban éles voná-
sokkal ecsetelte azokat a szempontokat, ame-
lyekkel a modern városi politika alapelveit hir-
deti. 

A programnak minden pontját a magam ré-
széről helyesnek és megoldhatónak tartom. Igazi 
szegedi polgár szeretetével, a város iránti ra-
gaszkodassal fijieite ki a polgármester, hogy 
melyik városban érzi magát boldognak és meg-
elégedettnek a polgár. Megállapította, hogy 
ennek feltételei az egészség, közgazdasági lehe-
tőségek és a szépség. 

Sirligazságok. 
Kérdezem, hogy melyek a megoldási lebető* 

ségei az egészségnek? Ennek feltélelei: meg-
felelő egészségügyi intézmények: klinika, kór-
házak, jó vizvezeték, megfelelő csatornázási 
rendszer kiépítése, vízmentes lakások, az el-
temetett pincelakások megszüntetése. 

A gazdasági jólélnek előfeltételeit nem tudja 
ugyan a város vezetősége maga biztosítani, 
mert hiszen Szeged városa nem képzelhető el 
elszigetelten, hanem a város egyik élO része az 
élő országnak és igy, ha az országban a gaz-
dasági feltételek megszűnnek, a gazdasági élet 
vérkeringése, az állandó válság, a kai- és bel-
politikai zavar folytán belegséggel kflzd; ter-
mészetesei kihat ez a városra is. Itt tehái or-
szágos szempontok az irányadók és ez már a 
politika terére vág. 

A szépség ar, ami az életei elviselhitővé 
teszi; a mindennapi küzdelemben kifáradt em-
bereknek a megnyugvást és boldogságnak bi-
zonyos érzését biztosítja. Szépség nélkül nem 
lehet élni. A szépség felié íeleiask a város belső 
kSrzetébsn mindig eleget kívánt tenni. Remek 
parkjaitik vannak. Ksrtsiüvéezetének csodáit ta-
pasztaljuk a belső kertesben. 

Viszont teljesen megfeledkezünk arról, hogy 
as egészség és szépség harmóniája külső terü-
leteken sem hiányoshatik és noha elődeink is 
éviisedeken át sürgették a népiigeiek létesítéséi, 
ma is csak egy népligetünk van, amely szük 
terjedelménél fogva a város összlakosságának 
üdülését bizlositani nem képes. 

A város fejlesstéiének hatalmas tudománya 
van, de a tudás könyveknél is sokkal hatat* 
masabb hallőerő a város fejlődésének akarásá-
ban a város lakosságának együttes akaratmeg-
nyiivánulása. Az együttes akaratmegnyiivánuláti 
pgdig csak autonómia tudja biztoaitani. 

Mi az autonómia ? Az az önkormányzati aka-
rat, amelynek bizonyos időközökben njből és 
újból meg kell nyilvánulnia abból a célból, 
hogy az egymás ulán következő generációk és 
sz újonnan kialakult néprétegek a város ügyei-
nek intézésében szóhoz jussanak. 

Est nélkülözzük most már löbbmini 15 éve. 
Azóta nem voltak törvényhatósági választások. 
Azóta nem szólalt meg Siegednek népe és azóta 
nem tudia megmondani, bogy kiket iart arra 
hívatottaknak, hogy a város ügyeinek intézé-
sére, az összlakosság megbízásából befolyást 
gyakoroljanak. 

Es nem egészséges állapot. Es nem as élet 
megnyilvánulása, hanem ez lespedés és tespe-
désből u j élet nem fakad. Ezért mondottam a 
városi párt legutolsó összejövetelén, hogy a tör-
vényhatósági bizottságnak egyik legelőkelőbb 
feladata az, bogy a választási törvény meg* 
alkotását és az u] választások elrendelését sür-
gesse. Előjogok nincsenek a modern demokra-
tikus társadalomban. 

Mit pedig előjogok alapján ül együft e j y 
olyan törvényhatósági bizottság, amelynek man-
dátuma törvény alapján már régen lefárt. A 
polgárnak pedig kétségtelen joga van ahhoi , 
hogy akaratát nyilvánítsa. 

Tudom, hogy érvelésemmel szemben felhoz-
ható az, bogy a mostani törvényhatósági bizott-

ság ta i j i iből sem hiányzik a tudás, a város 
igazi érdekeinek felismerése és a szeretet a 
város ügyei iránt. Nem is tagadom, ez való 
igaz. 

De az élet mégis kérlelhetetlenül megköve-
teli a haladást, a fejlődést, megköveteli azt, 
hogy teret adjon u j i b b tehetségeknek, u jabb 
irányoknak. Mindig újra jönnek olyanok, akik 
az elet iramának más ütemét tudják a gondol-
kozás hangversenyében megütni. 

£ s ha valaki azt hozza fel érvelésem ellen, 
hogy a polgárság egyetemes polgári érdekeit 
félti az u j törvényhatóságtól, akkor arra az a 
válaszom, hogy a haladó polgárságnak nem 
kell félnie. A polgári alapon álló nemzetet és 
társadalmai mindenkor meg fogja védeni (udni. 
ka a polgári irdekekei « jogegyenlősig igazi 
követelményeivel össze tudja egyeztetni. 

Az u j törvényhatósági bizottságra pedig be-
láthatatlan nagy feladat vár. 

Itt áll a város a Tisza—Maros szOgén. Vas-
úti gócpont vol t ; két nagy állomás ontotta 
Délre, Keletre, Nyugatra egyszerre vonatait és 
most néma csend és pusztulás van *z állo-
másain. A város közgazdasága tesped. Ipara 
halódóban van, forgalma jelentéktelen. Határ-
város lettünk, a határváros összes hátrányaival, 
annak minden előnye nélküL 

A város a maga hatáskörében ezen változ-
tatni természetesen nem tud. De súlyánál, 
magyarságánál, lakosságának nagy számánál, 
iuHurájánál fogva mégis olyan befolyást és 
aulyt keil hogy érvényesíteni tudjon, amely a s 
ország ügyeinek intézőit is figyelmessé teszi 
arra, hogy majdnem 150 ezer magyar ember 
él Szegeden, akiknek az élethez joguk van és 
akiknek részére az élet feltételeit áldozatok 
árán is, biztosilafli kell. 

A törvényhatósági bizottság állandóan küzd-
jön azért, hogy az országos politika, a keres-
kedelmi szerződések, megfelelő vasú i relációk 
megalkotása által biztosítsa a város gazdasági 
feltámadását és életlehetőségeinek további fej-
lesztését. 

Hiszen mindenkinek tudnia kell, hogy S ie -
ged igy nem élhet tovább. Lissu sorvadás az 
osztályrésze, pedig nem ezt a sorsot érde-
melte meg. 

Programot adni, ez nem egy törvényható-
sági bizottsági tagnak, hanem a város tanácsá-
nak feladata és a mindennapi élet úgyis foly-
tonosan ujabb követelményekkel áll elő. 

De tény, bogy a város nagy feladatok meg-
oldása előtt áll. Ezeknek megvalósítása érde-
kében sürgetem az u] törvényhatóságot, mint a 
fejlődésnek egyik tényezőjét és sürgetem azt 
az acélos akaratot, amely hihetetlen akadályo-
kar is leküzdve, küzdeni tud és fog ennek a 
városnak lakosságáért és jövőjéért, amely a 
küzdelmet és a munkát megérdemli. 

A világ etsö orvosai tapasztalataik alap-
ig ján igazolják, hogy a vese és h ó l y a g 

betegségeinek különleges ásványvize a 
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jelentékeny borsavas nátrium és szén-
s a v a s lithium tartalma a hugysavas 
csapadékokat feloldja és ilyenek 
képződését meggátolja. Ezen tulajdon-
ságánál fogva a rheumás fájdalma-
kat megszüntet i és ezek keletkezését 
megakadályozza. Emellett igen kelle-

mes és iiditö ital. 

Kapható minden szakmába vágó üzlet-
ben, gyógyszertárban és drogériában. 
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