
1929 szeptember 10 DfXMAGYAtíflRSZAG 5 

Nyilatkozatok 
„Nagy-Szeged párírói cc 

(A Délmagyarország munkatársától.') A Déima-
gparország vasárnapi számában érdeklődést kel-
tett cikket irt a Nagy-Szeged pártról dr. Szivessy 
Lehel. Ebben a cikkben Szivessy Lehel ismerteti 
azokat az okokat, amelyek életrekeltették ezt 9 
pártalakulást és foglalkozott a párt céljaival és 
megalakulásának jelentőségével. 

As érdekes fejtegetésekkel kapcsolatban 

bástyái Hollzer Tivadar 
& kővetkezőképen nyilatkozott: 

— A régi liberális párt — mert -szerintem en-
nek újra kell alakulnia — vezetői helyeseD ér-
telmezték álláspontomat az örökös közgyűlési ta-
gok választása alkalmával, amikor én tudatosan 
visszahúztam azt a hidat, amelyen hozzám fér-
hettek volna, mert perhorreszkáltam a vezetők 
eljárását. Igy"bevemet hivatalosan a liberális r£Sz 
ről valószinüleg még csak nem is emiitették a 
Nagy-Szeged párt megalakulásával kapcsolatban. 

Felesleges hangsúlyoznom, hogy dr. Aigner Ká-
roly főispán urat, akihez évtizedes őszinte ba-
rátság fűz, nagyrabecsülöm, de az bizonyos, hogy 
a Nagy-Szeged párt — eltekintve születési hi-
bájától — kivitele lehetetlen rossz, de nem is 
lehet jó az a munka, amelyet minduntalan fol-
dozni is kell. 

— Még csak azt óhajtom néhány mélyen tisztelt 
állítólagos barátomnak tndtára^adni, hogy a spor-
tot nem lehet kézlegyintéssel elintézni. Ha a Nagy-
Saeged párttal kapcsolatban felemiitik nevemet, 
nem lehet ugy nyilatkozni, hogy »ez nem Bástya«. 
A Bástga, igenis, Nagy-Szeged városának — és 
nem a jpártjuknak — hatalmas tényezője, amelyet 
Szeged város minden őszinte polgára, aki váró- S 
sál szereti é s annak fejlődését és naggyá tevő 
munkáját értékeli, szintén szeret és támogat ve-
iz«4őjével együtt. 

Láfer Dezső, 
* szegedi szociáldemokrata párt titkára a követ-
bMŐket mondotta: 

— Dr. Szioessg Lehel ur a Délmagyarország va-
sárnapi számában Nagy-Szeged párt cimen irt 
cikkében annak létjogosultságát és nemes céljá(tí 
igyekszik kimutatni. Ez egyáltalán nem sikerült 
nebí. A Nagy-Szeged párt ugyanaz, amit országos 
vonatkozásban egységes párt néven ismerünk. Aho-
gyan az egységes párt intézi az ország ügyeit, 
»igyanugy akarja intézni a Nagy.Szeged párt Sze-
ged lakosságának sorsát, illetve ugy, ahogy a 
régi tőrvényhatósági bizottság intézte. Azt pedig 
mindenki a maga bőrén érzi, hogy sem az egyik-
ében, sem a másikban nincs köszönet 

— Nem is tud Szivessy Lehel ur mást felhozni 
9 Nagy-Szeged párt jogosultsága mellett, mint ér-
zelmi motívumokat. Ilyen például: a nemzeti ala-
pon álló társadalmi erők összefogása. Természe-
tesen a szociáldemokraták és a velük szövetkezett 
.kispolgárok és kisgazdák ellen.'Nem is érdemes 
foglalkozni azzal a komolytalan állítással, hogy 
ak i t nem tartoznak az egységes párthoz, azok 
rossz hazafiak, de egészen uj elmélet, hogy azok, 
akik nincsenek bent a Nagy-Szeged pártban, illet-

a külvárosi pártban, valamennyien rossz fiai 
Szeged városának. Városi programnak ez bizony 
nagyon szegény és nem hiszem, hogy ezzel a 
'programmal a kissé is józanul gondolkozó vá-
lasztópolgárokat tévedésbe lehet ejteni. 

— Nem különös, hogy éppen most jön dr. Szi-
.fessy nr a társadalmi összefogás elméletével, ami-
kor választások küszöbén vagyunk? Azt nem elő-
ször és nem őtőle halljuk választások előestéjén, 
"hogy a nagy nemzeti célok elérése érdekében 
!fe kell omolni minedn elválasztó falnak. De ha 
: megnézzük, hogy mi történt ebben az irányban az 
»uralkodó rendszer részéről, azt látjuk, hogy semmi. 
Nemcsak a munkásság felé nem történt semmi 
kiengesztelése érdekében, de még ások között is. 
¡akik a társadalmi összefogás jelszava alatt szövet 
SLeztek, ellentétek vannak. Érvényben van a nu-
merus clausus, érvényben vannak rendelkezések, 
«melyek antiliberálisok és antidemokratikusak és 
csak most lépett életbe a közigazgatási törvény, 
amelynek alapján a törvényhatósági választások 
megejtetnek és amelynek alapján a társadalmi 
6sszefogás jelszava "hangot kapott, de ez is tele 
van antiliberális és antidemokratikus intézkedé-
sekkel. 

— Csak a vak nem látja, hogy a társadalmi 
összefogás jelszavának hangoztatása a velünk szem-
ben állók részéről, akik még jó szegedi voltunkat 
is kétségbe vonják, — egyet jelent azzai, hogy 
a város lakosságának sorsa ezentúl is ugy intéz- j 

cipőraktárifan, Szeged, Széchesm-tér 16. 
folytatólag leszállított árban kaphatók: 

Kitűnő minőségű gyermekcipők № P-tői 
NŐÍ bŐrCipÜk és'fekde 8 P-fŐI 
Női magasszáru börcipök S U 10 P-íö! 

Férfi bőrcipők 14 pengőtől kezdve 

l e z á r t szobájában 
napokig vívódott a halállal egy öngyilkos ember 
(A Délmagyarország munkatársától.') A 

Vitéz-ucca 5. számú házban lakott Bitó János 
46 éves magánzó. Bitó sokat betegeskedett az 
utóbbi időben, a rriult héten azonban feltűnt 
a házbelieknek, hogy már napok óta nem 
mutatkozik, lakásának ajtaja pedig be van 
zárva. A szomszédok rosszat sejtettek, be-
jelentették a rendőrségnek, hogy Bitó János 
már napok óta nem ad életjelt magáról. A 
rendőrség kiszállt a helyszinre, feltörette a 
lezárt lakás ajtaját és a szobában szörnyű kí-
nokban fetrengve talált Bitó Jánosra. A sze-
rencsétlen ember a földön vonaglott és kínjá-
ban a pallót mardosta. Megállapították, hogy 
Bitó János ismeretlen méreggel megmérgezte 

magát, azonban a méregből csekélyebb adagot 
vett be, úgyhogy az nem egyszerre végzett 
vele, hanem már hosszú idő óta tartott bor-
zalmas tusája. Eszméletlen állapotban szállí-
tották be a közkórházba, ahol gondos ápolás 
alá vették, gyomormosást alkalmaztak, de min-
den fáradozás hiábavaló volt, Bitó János hét-
főn reggel meghalt. 

A rendőri nyomozás megállapította, hogy, 
Bitó veronállal mérgezte meg magát. Meg-
találták a méreg tubusát és a receptjét Is. 
Találták egy levelet is, amelyben közli, hogy 
gyógyiihatatlan betegsége miatt menekült a 
halálba. 

BERMH ARDT GOETZME, • H i n < j o síremlék főszereplőjének legejabb attrakciója: 

N E M R E P R Í Z T Й halálaréna szerda, csüförlötBn a Korzó Moziban. s 
Három kilóméíeres makadámufal kap 

SomogyMelep—a lakosság hozzájárulásával 
Megszavaztatják a telep lakosságál, hogy hozzáfáralnak-e az útépítés költségeihez 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Somogyi-
telep, amint az előrelátható volt, egyre nagyobb 
mértékben veszi igénbye a város teherbíró ké-
pességét. Iskolát, óvodát, tűzoltóságot kapott, most 
pedig több mint három kilométer hosszú maka-
dámutat kap. 

Dr. Somorjgi Szilveszter polgármester hétfőn dél-
előtt ebben az utügyben megbeszélést tartott So-
mogyi-telep társadalmának vezetőivel és közölte 
velük, hogy a kereskedelmi miniszter rendelete 
értelmében ki lehet építeni a telepen keresztül egy 
utvonalat, ha az átépítés költségeinek egyharmad-
részét az érdekelt lakosság, egyharmadát a város 
marjára vállalja. Az állam szintén egyharmad-
dal járul hozzá a költségekhez. A rögtönzött érte-
kezlet azonnal kiválasztotta a telepnek azt az 
uccáját, amely a legalkalmasabb a kiépítésre. Ez 
az ucca 3050 méter hosszú és hosszában szeli 
keresztül a telepet, úgyhogy a telep minden ré-
széről könnyen megközelíthető. A mérnökök hozzá-
vetőleges költségvetése szerint ennek az útnak 
megfelelő szélességben való makadámburkolata a 
szükséges alapozással együtt több mint százötven-
ezer pengőbe kerülne, a telep lakosságának tehát 
ebből az összegből körülbelül ötvenegyezer pen-
gőt kell magára' vállalnia. Ugyanennyit vállal ma-
gára a város és az állam is. 

Az értekezleten abban állapodták meg. hogy a 
telep lakosainak, illetve telektulajdonosainak hoz-
zájárulását olyan féleképen osztják föl, mint aho-
gyan a város annakidején kivetette a kisvasút 
mentén elterülő magánbirtokok tulajdonosaira a 
kisvasúti hozzájárulást. Azokra a telkekre, amelyek | 
közvetlenül a kiépítendő útvonal mentén feksze- i 
nek és igy értékük a jó ut következtében a leg- ' 

B E L V Á R O S I M O Z I 
Szeptember 10, 11-én Kedden ég szerdán 

a bravurkifály legújabb aftr«kc'ó|j 

Az éjféli utas. 
Izgalmaidban és vidámságban gazdag kalandorfilm 10 telv.-ban. 

Azonkívül: B U R L E S Z K E K . 
Előadásuk kezdeti 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor. 

nagyobb mértékben növekszik meg, a legmaga-
sabb hozzájárulást állapítják meg, minél távo-
labb esik azután a telek, az úttól, annál kisebbé, 
lesz a hozzájárulás. 

Somogyi-telep telkeit ezen az alapon őt kate. 
góriába osztották fel. Az első kategóriába tartozó 
telkek, tehát az ut mentén fekvő telkek után egy-
szer és mindenkorra 95 pengő esik, a második 
kategóriába tartoznak azok a telkek, amelyek az 
első teleksor és a tizedik teleksor közé esnek, 
ezután öt teleksor a harmadik, további tiz telek-
sor a negyedik, a többi az ötödik kategóriába 
esik. A második kategóriába eső telkekre 65, a 
harmadikra 45, a negyedikre 25, az ötödikre 
pedig 20 pengő útépítési hozzájárulás jut. így 
körülbelül összejön a telepre eső ötvenegyezer 
pengő. 

A telep lakosságát most megszavaztatják, hogy 
vállalják-e ezt a hozzájárulást. Abban az eset-
ben, ha a népszavazás eredménye kedvező lesz, 
a polgármester javaslatot terjeszt a közgyűlés elé 
és ba a közgyűlés is megszavazza a város ötven-
egyezer pengős hozzájárulását és a telep lakos-
ságára szab^iyrendeletile.. kiveti a másik ötven-
egyezer pengőt, akkor — kormáuyhatásági jóváha-
gyás esetén — a telepre kivetett útépítési hozzá-
járulási kőzadók módjára is behajthatja a város. 

A népszavazást egy héten belül megtartják és 
igy rövides«! eldől, megajánlja-e a telep népe 
az ötvenegyezer pengőt Az egyes telkekre eső 
összeget egyösszegben is befizethetik a bérlök, ha 
azonban nincsen pénzük rá, akkor a város köl-
csönt vesz fel és a kirótt összegeket, magfeleib 
kamattal tiz év alatt is befizethetik a városnak. 

bzept«B«»er 10-én K e d d e n 
w 

E i M A A l á Dráma a tengeren 8 felvonásban. L g O Kiaie. № Nagy Kató. 
Azonkívül: B I I R L E S Z K E K . 

Elftudások kezdete 5. 7, 9, vísar- és ünnepnap 3, 5. 7. 9 órakor. 

Wien! moilellkiáiütási tanulmányutamrói hazaérkezve 
meghívom a nagyérdemű hölgyközönaégt a párisi Paquin, Lelong Patou és több 
hírneves szalonok eredeti ruha, köppeny és estélyi ruhák schnittjei megtekintésére lessék, ahogyan ők akarják. Mi pedig — »rossz« 

szegediek- — éppen ezt nem akariuk. | Braun Mihályné nőldívallerme. Kelemen ucca 3. §z 
150 


