
IX. 1 

Több városi /elek eladását 
J&aiároscia el a Kisgyűlés 

Két ödromemeleíea bérházat építenek a Tisxaparíon 

pá Délmagyarország munkatársától.) A 
törvényhatósági kisgyűlés szerdán délután kö-
zepes érdeklődés mellett tartolta mag rendes 
ülését dr. Pálfy József polgármcslerhelyettes 
elnökletével. A kisgyűlés tudomásul vette, hogy 
a vizmütelep feleslegessé vált hűtőtornyát a 
város (300 pengőért eladta a budapesti elektro-
mos müveknek. Tudomásul vetle a kisgyűlés 
azt is, hogy a város 4500 pengőért kisegítő 
vaskompot vásárolt a, tápci rév számára. 

Tudomásul vélték, hogy a Kálvárla-ut uj, 
bazalttörmelékkel kevert 5 centiméteres asz-
faltburkolatot kapott a régi 4 centis burkolat 
helyett, mivel az ut nagy forgalma erősebb 
burkolatot kiván. 

A szatymazl orvoslak áthelyezésére tett ez-
után javaslatot a polgármester, mivel az orvos 
jelenlegi lakása nem központi fekvésű és nem 
egészséges. A régi lakot el kell adni és az 
árából uj orvoslakot építeni a lebontott szesz-
gyár telkén. Rendbe kell ezenkívül hozni az 
orvoshoz vezető utat is. A költség 6000 pengő 
lenne, a jelenlegi épület eladási árán kivül. Dr. 
Tóth Imre azt javasolta, hogy az utat a téli 
Ínségmunkák 1 e:e:ébcn hozassa 1 elyr.- a város 

Temesváry József megállapítja, hogy a szaly-
mazi orvos lakása már régen nem felel meg 
rendeltetésének. Eldugott helyen van. Ezért 
történt nemrégiben, hogy egy betrg gyermek, 
akivel sokái2 keresték az orvost, útközt en meg-
halt. 

A kisgyűlés elfogadta a javaslatot 
Az Erzsébet-rakpart 5. és 6. számú telkének 

eladása ügyében tett polgármesteri Javaslattal 
foglalkozott ezután a kisgyűlés. Ezt a két tel-
ket — köztük az Onozó-csárda is — a város 
az egye'.emi kisajátításokkal kapcsolatban sze-
rezte meg két évvel ezelőtt 48.000 pengőért 
Mivel a telkeket nem építették be, a város 
bérbeaIta őkel és a két telekért 3301 pengő 
évi bért kap. Szegő Arpádné most ajánlatot 
tett a városnak a telkek megvételére, mivel két 
háromemete es bérházat kiván ott építeni. 
Négyszögölenkint 80 pengői ajánlottak érte. A 
város igy 18—20 000 pengővel kevesebbet kap-
na érte, mint amennyiért megszerezte. A pol-
gármester nem javasolta a telkek eladását, 
mert az egyetemi épitkvzések nem tekinthetők 
végérvényesen befejezetteknek, a telkekré — 
fekvésük miatt — a városnak is szüksége lel el, 
ezenkivűl a felajánlott vételár tul alacsony. 

Kórmendy Mátyás azt indítványozta, hogy 
a város adja el a telkeket, ha legalább 25.000 
pengőt kap érte és a vevő vállalja az épít-
kezési kötelezettséget. A telek eladását a raun. 
kanélküliség szempontja is kövelelí Petrik An-
tal is hasonló ér:e emben szólalt fel Dr. Szi-
vessy Lehel helyesli a lelek eladását, de fon-
tosnak lartja, hogy a telkekre épilendő bér-
házak megfeleljenek a Tiszaparlon kötelező 
esztétikai szempontoknak. 

Dr. Bie'II Samu szerint a városnak el kell 
adnia az ingatlant, ha olyan vevő jelentkezik, 
aki meg ebben az évben tpi kézik és erre 
kötelezel tséget vállal. Ebben az esetlen még a 
25.000 pengős vételárhoz* -cm ragaszkodna, 
mert az építkezés többszáz munkanélküli szá-
mára nyújtana kereseli lehetőséget. 

Dr. Pap Róbert ragaszkodik a 25.000 pen-
gős eladási árhoz és ahoz is, hogy á vevő 
kötelezze magát az építkezés haladéktalan meg 

tését, ugy, hogy az épületek betöltsék a telkek 
tiszaparii frontját. 

A kisgyűlés 16 szávai 3 ellenében & lelkek 
eladását határozta el az indítványozott felléte-
lek mellett 

Javaslatot tett a polgármester ezután a Bi-
harl-ucca 11. számú városi telek eladására. A 
telket vitéz Kovács János kivánja megvenni 
négyszögölenkint 10 pengőért azzal a kötele-
zettséggel, hogy a telekre 3 éven belül lakó-
házat épilenek. A kisgyűlés hozzájárult a telek 
eladásához. 

A Vásárhelyi-sugárut 22. számú városi telket 
Hojjer Jenő kívánta megvenni 6000 pengőírt. 
A polgármester az ajánlat elfogadását nem 
javasolta, ellenben azt kérte, hogy a kisgyűlés 
mondja ki elviteq a telek eladását, de nyil-
vános árlejtés utján. 

Dr.. Biedl Samu a telket csak építkezési 
kőteleze tscggel hajlandó eladni. 

A kisgyűlés a dr. Beid! Saniu által javasolt 
kiegészi.éssel elfogadta a polgármester Javas-
latát 

Bittó Antal halászati jogbérlő kérelmét tár-
gyalták ezután. Bittó a Holt-Tisza halászati bé-
rének 50 százalékkal való csökkentését kéri. 
A polgármester nem javasolta a kérelem tel-
jesítését. A kisgyűlés Így határozott 

Telekmegosztási kére'm k következtek ez-
után. A legtöbb kérelmet teljesítette a lls^yü-
lés. mivel a kérelmezők építkezési kötelezett, 
séget vállaltak. 

Ozv. vitéz Papp Ferencné kérelmét, 
amelyben néhai férje által felvett és 
gyógykezeltetésre fordított 1240 pengő előleg 
elengedését kérte, a kisgyűlés dr. Szivessy Le-
hel, Kórmendy Mátyás és dr. Biedl Samu fel-
szólalása után eajihangu határozattal teljesí-
tette. 

Sok ^ 
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Végül lrltz Bélának a Fodor-teCep kivilágí-
tására vonatkozó Indítványát tárgyalták. A 
polgármester bejelenti, hogy az indítványozott 
három lámpa felszerelését már elrendelte. 

Ezzel kapcsolatban Körrmndy Mátyás be-
jelentette, hogy indítványára a közgyűlés még 
1928-ban elrendelte két villanylámpa felszere-
lését a Teréz-uccában. Ezéket a lámpákat 
mind á inai napig nem szerelték fel. 

A kisgyűlés 6 órakor ért véget 

Szerdán befelezték 
e „Házi Újság -per vádlottalnak 

kihallgatását V 

Kommunista szervezkedésről egyik vádlott sem lud — Visszavonták e nyomozás 
során tett vallomásokat 

CsQlOrtOkOn megkezdik a tanúkihallgatásokat 

(-4 Délmagyarország munkatársától.) A »Házi 
Újság« perének második napja is a vádlottak ki-
hallgatásával telt el. A közönség érdeklődése a 
főtárgyalás iránt szerdára még fokozódott. Ki-
lenc óra volt amikor Gömöry elnök a következő 
vádlottat: Zeislcr Györgyöt beszólította az esküdt-
széki terembe. A vádlott nem érzi magát bünös-
nek, nem vett részt semmiféle megmozdulásban. 
Az Országos Ifjúsági Bizottágnak sem volt tagja, 
azonban néhány előadást végighallgatott. Az elnök 
kérdésére kijelentette, hogy dr. Szepesi Imre elő-
adása nem volt szélsőséges irányú, ellenben Hgen 
magas nivón mozgott ugy, hogy ó, aki négy 
gimnáziumot végzeit, nem értette meg. 

— A rendőrségen is csak azt mondottam — 
folytatta —, hogy a beszéd magas szárnyalása 
volt. A jegyzőkönyvbe azonban azt írták, hogy 
szélsőség?3 volt és amikor én ez ellen tiltakoz-
tam a detektiveknél, azzal in«ettek le, hogy az 
mindegy. 

Sz. Nagy József is azzal kezdte vallomását, 
kezdésére, illetve arra, hogy még ebben az • hogy nem érzi magát bűnösnek, mert semmiféle 
évben megkezdi két háromemeletes ház épi-

SZECffiNy/ MOZI 
Csütörtökön 6a pénteken, szeptember hó 1 éa 2-án 

Mona £ i s a 

e l r a b l á s a 
Romantikus hangos filrr.operett Főszereplő: 

Villy Forst 
Előadások 5, 7, 9 órakor. 

A Belvárosi Mozi runoválás miatt ma nom játszik. 

meg nem engedett dolgot nem követett eí. Mind-
össze néhány tudományos előadást hallgatott 
meg. 

Szamck György is hasonlóképen vallott Elmond-
ta, hogy nem volt tagja az Országos Ifjúsági 
Bizottságnak és egyáltalán semmiféle szervezke-
désben, vagy megmozdulásban részt nem veit. 
Hallotta, hogy érdekes előadásokra készülnek az 
Otthonban és kíváncsiságból meghallgatott néhány 
Ilyen előadást. De határozottan állithatja, hogy 

az előadásoknak nem volt lel-
lorgaíó tendenciájuk. 

Ezután került sor a négy finlalknru vád/olt ki-
hallgatására. Ezek is tagidiák az ellenük emeli 
vádat, hogy vállalkoztak a leventék közötti izga-

tásra, róplratterjesztésre és hogy énekelték volna 
az Internadonálét Az egyik fiatalkorú vádlott 
azt mondotta, hogy a detektívek 

nagyon megverték: , 
haját ujjaik kóré csűoarlák, gúzsba kötötték. Egy 
másik fiatalkorú Is azt vallotta, hogy bántalma-
zások miatt tett beismerő vallomást a rendőr-
ségen. ' 

Bata Szilveszter kijelentette, hogy a vas- éa 
fémmunkás szövetség tagja és mint ilyen, gyakran 
megfordult a Munkásotthonban, ahol több elő-
adást végighallgatott. 

— Nem volt szó ezeken az előadásokon arról, 
hogy fel kell borítani a mai rendszert és át kell 
térni az orosz rendszerre? — kérdezte az elnök. 

— Ne.n, határozottan állítom, hogy erről soha 
szó sem eSett. 

Karácsonyi Etel is tagadta bűnösségét. Gyakran 
járt tudemányos előadásokra, de ezeken 

mindig |elen volt a rendőrség 
és igy ott nem is hallhatott Semmiféle szélsőséges 
beszédet. 

Az elnök Karácsonyi Etef elé tárta vallomását 
melyet a rendőrségen tett. A leány kijelenti, hogy 
vallomását kényszerhatás alatt tette, mert ránci-
gálták és pofonnal fenyegették. 

Korom Mihály kijelenti, hogy semmiféle kom-
munlstaszirvezkedésben részt nem vett. 

— A vádirat szerint ön összeköttetést tartott 
fenn egy iJani nevü kommunistával. Araikor a sze-
gedi kommunistákat 1930-ban a Tápé melletti ̂ fü-
zesekben lebuk'alták, maga vette át a szegedi 
szervezkedés irányítását 

Korom az elnök kérdésére kijelenti, hogy egy 
Jenő nevfl férfivel megismorkeJett Pesten. Erról 
a Jenőröl a detektívek mondták neki. hogy Dani. 


