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KÖZIGAZGATÁS 

A köztisztasági telep épitése 
(Saját tudósítónktól.) A köztisztasági 

telep épitése elé csaknem minden héten 
ujabb akadályok vetődnek. A mérnökség már 
a jövő héten imég is akarja kezdtetni a telep 
építését. Legutóbb Faragó Ödön. dr. tiszti 
főorvos .mondott vétót az dlen, hogy a telep 
a Vértó helyén épüljön és erre alapos okai 
js lehettek a főorvosnak. A Vértó talaja 
ugyanis még mindig süppedékes, miazmás 
és egészségtelen levegőt áraszt ki, aminek 
oka az, hogy a talajt hosszú időkön át pos-
hadt viz bontotta. Á mérnökség ugy akart 
segíteni a dolgon, hogy a Vértó helyét bizo-
nyos magasságig feltöltette, azt azonban nem 
vette számításiba, vájjon ha a feltöltött te-
rületre emeletnyi magasságú 'épületek kerül-
nek, a gyönge, átnedvesedett talaj továbbra 
is süppedékes marad-e vagy sem. Mert igen 
könnyen megtörténhetik, hogy egy-két év 
múlva észreveszik tmájd, ihogy az épületek 
falai inognak, omladoznak, nedvesednek és 
szakadatlan reparálásokra szorulnak, amint-
hogy erre még a belvárosban is középületek-
nél tapasztalatok vannak. 

Hire jár, Ihogy a Vértó helye csakugyan 
nem fog megfelelni rendeltetésének még ak-
kor sem, ha egy méter magasságra föl is 
töltik. A Vértó helyén végzett feltöltési mun-
kálatok .közben több műszaki ember konsta-
tálta, hogy veszedelem származhatni abból, 
ha ott építik föl a köztisztasági telepet s 
különben is az odaépités egész terve elha-
markodott dolog volt. A város níincs bizto-
sítva az ellen, az eshetőség ellen, hogy a 
Vértó talaja .egynéhány év múlva besüpped, 
amiért a felelősséget a mérnökség persze 
nem fogja elvállalni. A közgyűlés kimond-
ta, -hogy a köztisztasági telep ott épüljön s 
ezzel /punktum. Szakértői szemle egyáltalán 
nem állapította meg azt, hogy a Vértó tala-
ján mindenképen biztos-e az építkezés és le-
hetnek-e ennek idővel káros következmé-
nyei? A Vértó helyének feltöltése szükség-
szerű dolog volt, mert vizes, bűzös, poshadt 
talajon építkezni nem lehet, a feltöltés azon-
ban még nem bizonyltja azt, hogy a Vértó 
talaja most már teljesen rendben van. Sür-
gősen szükség volna tehát egy szakértő bi-
zottság kiküldésére, amely konstatálná, hogy 
a Vértó helyén bátran épitkezhet-e a város, 
vagy sem. Annál is inkább szükség volna 
erre, mert a tiszti főorvos egy izben már 
kifogásolta is a Vértó hélyére való építke-
zést egészségügyi szempontokból', most pe-
dig az építkezés szempontjából merültek föl 
komoly aggodalmak. Nincs tehát más hát-
ra, minthogy egy szakértő-bizottság nyug-
tassa meg a város közönséglét afelől, hogy 
azt a négyszázezer koronát, amennyibe a 
köztisztasági telep épitése ikerül, nem dob-
ja ki hiába? 
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Részletek a gandi diadalról. 
Gand, julius 27. 

(Saját tudósítónktól.) Szoimjbaton folyt 
le az egyéni verseny. Százhúsz vivó mér-
kőzött egymással. Ezt az óriási tömegver-
senyt egyszerre négy planson bonyolították 
le. Kora reggeltől késő estig szakadatlanul 
folyt a vivás tikkasztó levegőben, nagy iz-
galmak között. Ez a verseny is, mint a kül-
földi nagy versenyek általában, az idegek 
csatája volt. Az győzött, az jutott előbbre, aki 
jobban ura maradt tulcsigázott idegeinek. 

Sokkal nehezebb volt számunkra a ver-
seny, mint ahogy a csapat-verseny eredmé-
nye után gondoltuk. Különösen a belgák let-
tek veszedelmesek, akik hazai .földön, belga 
mesterek bíráskodása mellett megszokott 
rendszerükben vívhattak. A kardot is egészen 
ugy vívják, mint a párbajtőrt. Nyújtott kar-
ral, csendesen lógva lesik az alkalmas pil-
lanatot, amikor közbevághatnak. Már pedig 
itt, iha a közbevágás akár csak egy pillanat-
tal is elébb volt, vagy ha a támadás nem 
volt feltűnő gyors, a közbevágó számára 
számítják a tust. 

Különösen káros volt e számítás Szám 
taynak, kinek a támadás a főerőssége. Az 
eldöntőig eljutott, de ott a bíráskodással elé-
gedetlenül, mielőtt még kiesett volna, vissza-
lépett. Gerdét állandó balszerencse üldözte. 
Egyébként is indiszponált volt, később olyan 
vágást kapott a hüvelykujjára, hogy telje-
sen megdagadt. E miatt Osztendéiben is. alig-
ha fog vívni. Ágai pompás vívásával az el-
döntőig eljutott és csak egy tusson mult, hogy 
nem jutott a döntőbe. 

A sorsolás is kedvezőtlen volt, mert az 
egyik eldöntőbe három magyar, , Werkner, 
Tóth és Gerde került. Amig a magyarok 
egymást verték, a fiatal Feyerick Werkner 
mellett észrevétlenül a döntőbe jutott. 

Azok számára, akik az elődöntőben har-
madik helyet foglaltak el, külön is döntőt 
rendeztek. E versenyt Tűth Péter dr. játszva 
nyerte meg. 

A nagydöntő mindjárt az elején nagy 
meglepetést hozott. Feyerick megverte ugy 
Mészárost, mint Werknert, akik a látszatra 
igen gyönge belgával elbizakodottan vívtak. 
Szerencsére Feyerick nem bírta az iramot és 
miután Mészáros megverte Werknert, a dön-
tő eredménye ez lett: 

Első Mészáros Ervin 6 győzelem, 6 ka-
pott tuss. Második Werkner Lajos 5 győze-
lem, 10 tuss. Harmadik Simonson (belga) 4 
győzelem, 13 tuss. Negyedik Goffin (belga) 
3 győzelem, 15 tuss, Ötödik Feyerick (belga) 
3 győzelem, 16 tuss. Hatodik Van Blijen-
bourgh (holland) 3 győzelem, 17 tu'ss. He-
tedik Van Blyjenbergh (belga) 3 győzelem 
18 tuss. Nyolcadik Levisohn (dán) 1 győze-
lem, 20 tuss. 

Ekként Mészáros Ervin nyerte a Grand 
prix-t, Werkner az első dijat. 

A döntő küzdélem két planson folyt. Az 
elsőn Nagy Béla dr., a másikon Laurent el-
nökölt. , j 

Az epéverseny eldöntetlenül végződött, 
de Vrierit (belga) és Auspach (belga) kö-
zött. Az elsőséget nem is döntötték el, har-
madik lett Ochs (belga) és Trombert (fran-
cia), hatodik Pape (belga), hetedik Basletta 
(olasz), nyolcadik Renard (belga). Amint 
látjuk, e verseny a belgák föllényes győzel-
mével végződött. 

A virágok diját, mely hölgyek részére 
volt föntartva, Miss Martin Edmunds nyerte 
Londonból. Áltálában az angol hölgyek 
győztek egész vonalon. Igen kecsesen vivtak 
és némelyik tudása becsületére vált volna egy 
férfiúnak is. 

Az epécsapatversenyt óriási küzdelem 
árán a franciák nyerték meg a belgák el-
len. 

A magyar vívók ma utazták Oszten-
débe. 

o A SzAK vasárnapi mérkőzése. Va-
sárnap nyitja meg a SzAK újra újszeged! 
sporttelepét közönsége részére. Az egy hó-
napi szünidő alatt a pályán állandóan dol-
goztak, ugy, hogy vasárnapra már teljesen 
átdolgozott pályán mérkőznek a csapatok. 
Az Erzsébetvárosi Sport Klub I. csapata lesz 
a SzAK vasárnapi ellenfele. Az ESC egyik 
legszimpatikusabb II. osztályú fővárosi csa-
pat. Állandóan fejlődik és a most lezajlott 
bajnokságban a legjobb csapatoknak is ko-
moly ellenfele volt. A SzAK-kal állandó ba-
rátságot tart fenn. iminden évben lejön és 
szereplését a SzAK közönsége szimpátiával 
fogadja. Bíró Puskás István lesz, ki erre a 
mérkőzésre engedélyt kér a szövetségtől. 

o A SzAK Kamaráson. A Szabadkai 
Munkás Testedző Egyesüilet nagyszabású nép-
ünnepélyt rendez Kamaráson, melynek kene-
tében a SzAK I—1b. csapatával! barátságos 
mérkőzést játszik. Szegedről és Szabadkáról 
igen sokain rándulnak át Kamarásra. 

o A SzAK választmányi ülése. A SzAK 
választmánya pénteken este 9 órakor, ülést 
tart, melyen személyi ügyekkél foglalkozik. 
A tagok ezúton is kéretnék, hogy minél na-
gyobb számban megjelenjenek. 

o A Szegedi MTE Makón. A szépen 
fejlődő szegedi munkás csapat vasárnap Ma-
kón a MAC-cál mérni össze erejét. Tekintve a 
munkások mai formáját, remény van arra, 
hogy a mérkőzésből nagy igótldiferenciiávái 
győztesen kerülnek ki. A mérkőzést szövet-
ségi bíró fogja vezetni. 

TÖRVÉNYKEZÉS. 

§ \ szentesi vonat halottja. Néhány 
nap előtt Opeczky János gádorosi dohány-
'kertészt a szentesi vonat elgázolta. A csend-
őrök azt hitték, hogy a szerencsétlen embert 
a félesége lökte a vonat elé, mert már régóta 
állandóan civakodott az urával. A csendőr-
ség följelentést is tett a szegedi ügyészsé-
gen, az asszony ellen. A szegedi ügyészség 
részt is vett emiatt a megejtett vizsgálaton 
és megállapította, hogy nem lehet szó gyil-
kosságról, csupán szerencsétlenségről, amit 
a puszta véletlen okozott. Az asszony ellen 
meg is szüntették a nyomozást. 

§ Tolvaj gyerekek. A szegedi törvény-
szék harmadik tanácsa ma délelőtt két fiatal, 
vásárhelyi gyereiknek a bűnügyét tárgyalta. 
I f jú D. János 16 évels és K. Ernő 15 éves kis 
csavargók .kerülték a bíróság élé. Az vólt a 
vád ellenük, hogy özivegy Bakai Lajosné la-
kására /betörtek és két órát onnan elvittek, 
Deák Ferenc vásárhelyi .gazdálkodótól pe|-
dág egy kerékpárt loptak. A bíróság Doktor-
Jánost lopás vétségében. Kis Ernőt pediig a 
vádtól eltérően lopásra való fellbujtás vétségé-
ben mondotta ki bűnösnek és Doktort javitó-
nevelésre, Kist pediig 4 hórmpi fogházra és 
utólagos javító nevelésre ítélte. 

H i i d e s s e n a 

D é l m a g y a i o i s z a g b a n 

^gtofyescH ( s betegeit! 

A vi/gyógymód edz és gyógyít idegesség, 
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési 
zavarok, köszvény, csnz stb. sikerrel kezeibe-
tök a WAGNER-fürdő külön férfi- és nói 
gyógyosztályában. — Kipróbált kezelő és ke-
zelőnő. - Gőz,-kád- és znhany-fflrdőnket is 
a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánljuk 


