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350,000 koronás 
csatornahálózat Újszegeden. 

— A terveket bemutatják 
a rendkívüli közgyűlésnek. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma délután négy 
órakor Lázár György dr. polgármester el-
nöklésével ülést tartott a műszaki bizottság 
és Újszeged csatornázásának kérdésével fog-
lalkozott. Tudvalevő, hogy a szerbbánáti va-
gyonközség, mikor internátusának Újszege-
den való épitése szóba került, kikötötte, hogy 
Újszegedet a város csatornahálózattal lássa 
el. Farkas Árpád, városi mérnök elkészítette 
a csatornázás tervezetét és költségvetését, a 
melyből kitűnik, hogy Újszeged csatornázása 
háromszázötvenezer koronájába kerül a vá-
rosnak. A műszaki bizottság a tervezetet és 
költségvetést elfogadta és elfogadásra ajánlja 
a julius tizedikére összehívott rendkívüli köz-
gyűlésnek is, amdlynek a programjába ezt az 
ügyet is fölveszi a tanács. A csatornázási pro-
gramnak ebben az évben végrehajtandó mun-
kálatai 450,000 korona költséggel járnak. A 
program további részét fokozatosan fogják 
megvalósítani. A műszaki bizottság üléséről 
a következőkben számolunk be: 

Bokor Pál helyettes-polgármester ismer-
tette azokat az előzményeket, amelyek foly-
tán Újszeged csatornázása szükségessé vált. 
A város akkor, amikor a .szerbbánáti va-
gyonközösség Újszegeden internátus létesíté-
sére vállalkozott, megígérte, hogy gondosko-
dik Újszeged szennyvizének levezetéséről. 
Megbízták tehát Farkas Árpád városi osz-
tály-mérnököt a csatornázási tervek elkészí-
tésével. A kész terveket már a (belügyminisz-
ter is jóváhagyta, most pedig, mielőtt azok 
a közgyűlés elé kerülnek, a műszaki bizottság 
mondja meg,, kiván-e valamit változtatni ra j-
tuk. 

Ezután Farkas Árpád .referált hosszasan 
a csatornázás miként való megoldásáról. Be-
mutat ta a csatornázási tervezethez mellékelt 
műszaki leírást, amelyben többek között a kö-
vetkezőket említi: 

Újszeged városrész fejlődése hosszas stag-
nálás után nagyobb lendületet azóta vett, a 
mióta, felismertük igazi rendeltetését, felis-
mertük benne a jövő kertvárosát. I ly rendel-
tetés azonban: csak a városi igények kielégi-
tése mellett válik valóra, amihez legelsősor-
han is vízvezeték és csatornázás szükséges. 
A két kellék körül Újszeged esetében az utób-
bi a sürgősebb, mert mig a mai parciális ar-
tézi vízvezeték fejlesztés esetén átmenetileg 
megfelel, addig a csatornázás — hacsak a fej-
lődés u t j án megállani nem akarunk — ha-
lasztást nem tür. A tervezet csupán a szeny-
vizek megfelelő eltávolitásával foglalkozik, 
mert a csapadék vizek elvezetéséről — tekin-
tettel a városrész jellegére s egyéb alább fel-
sorolandó kedvező körülményekre — egyelő-
re gondoskodni nem kell 

Újszeged városrész altalajviszonyai csa-
tornázási szempontból igen kedvezőek. A ta-
lajvizek állása mélyen van s csupán a tiszai 
véd töltés közelében észlelhető magasabb. Új-
szegeden a csapadék a talajvíz .alacsony ál-
lása következtében a talajba szivárog el. 
Nyáron a talaj több méter mélységig átrepe-
dezik s e repedéseken át .a legnagyobb zápor 
vize is minden fennakadás nélkül belejut a 
bomoktartalmu alsó rétegekbe. Ez a kedvező 
körülmény tette lehetővé, hogy a csapadék 
kikapcsolásával csupán a szennyvizek elveze-
tésével kell foglalkozni. 

A szennyvizek elvezetésére Újszegeden 
kétféle megoldás kínálkozik. Az egyik: meg-
felelő mechanikai tisztítás után a Tisza fo-
lyóba való bevezetés, vagy pedig talajszürés 
u tán a vizszegény alsó rétegbe való elszik-
kasztás. 

A szenny viK tovább szállítását Illetőleg 
figyelembe véve, hogy a kedvezőtlen sikfek-
vés folytán egyszerű gravitációs bevezetéssel 
nem oldható meg a dolog — két elrendezés 
közt választhatunk: egyik a sűrített levegő-
vel működő Slione-rendszer, másik az úgy-
nevezett. lépcsőzetes gravitációs rendszer. Az j 
első a légsűrítő telepen kivül ejektor állomá- j 
sokkal s háromféle csőhálózattal, nevezete-

sen gravitációs, sűrített levegő ós végül nyo-
mó vezetékkel bir. 

Ezzel szemben a lépcsőzetes megoldásnál 
az átszelő állomásokon kivül csupán gravi-
tációs hálózat van, ami különösen részleges 
kiépítés esetén aránytalanul kisebb kezdeti 
költséget igényel, mint a Slione-rendszer. A 
lépcsőzetes elrendezés lényege a következő. 
A csatornázandó terület vízgyűjtő körzetekre 
lesz osztva. Minden körzet egy-egy átemelő 
állomással bir. A szenyviz gravitációs háló-
zat rendszeren át jut el, a körzet állomásá-
nak gyűj tőaknájába, honnan szivattyú emeli 
fel oly magasra, hogy ú t já t tovább is gra-
vitációs vezetéken folytathassa a szomszéd 
állomás vagy a kitorkolás felé. 

Újszegeden két ily körzet felvétele mu-
tatkozik célszerűnek. Egyik a Népliget sortól 
északra,, másik attól délre eső terület. Az első 
körzet átemelő állomása az Aranka-u. és Te-
mesvári-körut sarkára, van tervezve, a másik 
körzeté pedig a Szőregi-ut és Temesvári-kör-
űt sarkára, honnan a szenyviz egyenesen az 
öntöző telepi végállamásra jut. A végállomás 
a 'Kállai liget közelében lesz, mig öntöző te-
lepül a liget mögötti városi bérföldek szol-
gálnának. 

Újszeged ezidő,szerint nincs annyira kié-
pítve, hogy az általános csatornázás rögtöni 
kivitele indokolt lenne, sem .pedig a remél-
hető szenyviz mennyisége nem elegendő arra, 
hogy egy öntöző üzem állandóságát és gaz-
daságos voltát biztosit hatná, ugyanezért az 
öntöző telep s az -odavezető gyűjtő kiépítése 
egyenlőre elmaradna, sőt a. fenti indokok fi-
gyelembe vételével a hálózat is csak abban 
a mértékben épülne ki, amint azt a népsűrű-
ség vagy egyéb közegészségügyi tekintetek 
megkövetelik. 

Építési költségek az előirányzat szerint: 
mellék csatornák 168000 korona, gyűjtők 
63000 korona, beszállók, öblítők 38650 korona, 
átemelő állomások 39500 korona, gépészeti be-
rendezés 10000 korona, mechanikai tisztító 
berendezés 1000Ö korona, öntöző teleprende-
zésre árok/hálózat 10000 korona, művezetési és 
építési tartalék alap 10850 korona; összesen 
tehát. 350000 korona. Összesítési 350000 korona 
(befektetés összeg 50 év alat t törlesztve 5.5%-
al számitva évenkint kitesz 19250 koronát, 
személyi és dologi kiadás 8000 koronát; ez ösz 
szes-en -27-250 korona, mely összeg felerésziben, 
mint csatornázási járidék, a telektulajdono-
sokra lenne kivetve, felerészben pedig a vá-
ros tulajdonát képező területek értékemelke-
désére tekintettel a város közönségét ter-
helné. 

Farkas Árpád ismertetése után Tóth Mi-
hály főmérnök szólt hozzá a kérdéshez. Nem 
helyesli, hogy ugy akarják megoldani Újsze-
ged csatornázását, hogy a város csak a 
szennyvíz levezetéséről gondoskodjék, a csa-
padékvíz elvezetéséről azonban most még 
nem. Újszegednek ilyen móddal való csator-
zásása szerinte magánjellegű dolog, amely-
nek a költségeit nem szabadna a városra, uj-
szegedi lakosságára háritani. Ha általános 
csatornázásról volna szó, akkor az csak-
ugyan az egész város érdeke volna, igy 
azonban ehez a csatornázáshoz a városnak 
semmi köze sem lehet. 

Elnök: Csak technikai szempontból tes-

r o @ á K 
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rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készítek továbbá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár-

milyen javitást 4 óra alatt készitek. 

BARTA ÁGOSTON fogtechnikus, 
Kigyó-utca 1. sz. SZEGED. 

sók a kérdéshez hozzászólni, mert az nem ide 
'tartozik. 

Tóth Mihály: Ha nem ide tartozik, ak-
kor technikai szempontból nincs hozzá mon-
dani valóm. 

Ezután a műszaki bizottság elhatározta, 
hogy a terveket elfogadásra ajánlja a köz-
gyűlésnek. 

H I R E T 
Janky Lajos temetése. 

(Saját tudósítónktól.) Megírtuk mai szá-
munkban, lvogy bulosi Janky Lajos nyugal-
mazott altábornagy szerdán este meghalt. Ma 
volt a magasrangu katona temetése a Feke-
tesas-utcában lévő Wagner-palotából, ahol a 
Janky-család már évek óta lakott. Az öreg 
tábornokot városszerte ösmerték, mer t külö-
nösen nyugalomba vonulása előtt élénk sze-
repet vitt Szeged társadalmi életében ós épen 
ezért mai temetésén nagyszámú és előkelő 
résztvevő, közönség jelent meg. 

A temetési szertartás pontban 1 órakor 
vette kezdetét a gyászíház előtt lévő tér-közön. 
A koporsót kihozta az altisztekből álló disz-
őrség a kapu ele és ott elhelyezték fekete 
drapériákkal feldíszített állványon. Ekkor 
már a kis teret teljesen megtöltötte a legna-
gyobb részt katonatisztekből álló gyászoló 
közönség. A magasrangu katonák között je-
len volt Kiss Zsigmond altábornagy, a sze-
gedi 11. honvédkerületi parancsnok, Sertics 
ezredes, a 46-ik gyalogezred parancsnoka és 
Mick őrnagy, a 14-ik utászzászlóalj parancs-
noka. 

A varos részéről megjelent a temetésen 
Lázár György ,dr. polgármester, Gerliezy .Fe-
renc báró országgyűlési képviselő, Somogyi 
Szilveszter .dr. főkapitány és Gaál Endre dr. 
kulturtanácsnok. Ott volt .még Boros József 
dr. kórházi igazgató főorvos, Orkonyi Ede dr., 
kúriai biró, Nagy Aladár dr. törvényszéki el-
nök, Bokor Adolf, Vajda Béla, Weiner Miksa 
és még sokan Szeged uri társadalmából . A 
Wagner-palota Feketésas-utcai részén a hon-
véd zenekar állott, Fichtner Sándor karmes-
terrel az ólén és az utcának többi részét tel-
jesen ellepte a több százra menő résztvevő 
közönség. 

A gyászszertartást Jászai Géza címzetes 
püspök, belvárosi apátplébános végezte, fé-
nyei. papi segédlettel. A koporsót a (koszorúk 
teljesen -elbontották és a koporsó körül he-
lyet foglalt az altisztekből álló idiszőrség, 
Weltek János honvéd hadnagy vezénylete 
alatt. A koporsó mellett a gyászoló családnak 
teljes számiban megjelent tagjai állottak: az 
elhunyt özvegye özv. bulcsi Janky Lajos né, 
született lozsáöi Fekete Anna, gyermekei: 
bulcsi Janky Kocsárd vezérkari alezredes,, 
bulcsi Jamky Béla vezérkari százados, Gyu-
ritza Sándor né .dr.-né, született Janky Klárav 
józsárhegy-i Purgly Lászlóné, született J a n k y 
Margit, J anky Anna és nemes Hausner 
Adolf né, Janky Mária; továbbá vejei és so-
gornője. 

A koporsó beszentelése ós a gyászszertar-
fás elvégzése u tán megindult a menet a Fe-
ketesas-utcán keresztül. Elől haladt a honvéd 
katonai zenekar, amely Chopin csoda szép 
gyászindulóját játszotta nagy zenei készült-
séggel. A zenekar után a koszorúkat vivő ko-
csi haladt, amelyet a négy ló által húzott, dí-
szes gyászkocsi követett. A koporsó u tán á 
család és a közönség haladt. A menet a Fe-
ketesas-utcán keresztül a Kossuth Lajos-su-
gárútira kanyarodott. I t t má r Beethoven vl« 


