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A városépítő terv 
újjáalakítása. 

— Vita a mérnökegyesületben a köz-
ponti pályaudvar elhelyezéséről. — 

(Saját tudósítónktól.) Sebestyén Endre 
épitész, mint ismeretes, indítványt tett elavult 
városépítési tervünk megújítása iránt. Ezt az 
indítványt a Mérnökegylet magáévá tette. Re-
mélhető, hogy Sebestyén eszméjének messze 
kiható befolyása lobz a város fejlesztésére. Az 
indítvány alapján sorozatos előadásokat tar-
tanak a mérnökegyesületben és megvitatják 
mindazokat a megoldásra váró föladatokat, a 
melyeknek a város fejlesztését irányitaniok 
tkell. 

Röck Iván műszaki tanácsos elnök is-
mertette az egyesületnek e tárgyban a kor-
mánybiztoshoz intézendő átiratát. Majd Vass 
Henrik főmérnök igen érdekes és műszakilag: 
.alaposan átgondolt előadás keretében ismer-
hette azokat az okokat, amelyek miatt jelen-
legi pályaudvaraink már régen nem felelnek 
meg a város fejlődésévé! fokozódó forgalmi 
igényeknek. Rámutatott az alternatív megol-
dásokra, amelyek segítségével e hibák kikü-
szöbölése remélhető. Ismertette a munkálato-

-jfcat, amelyeket a Máv. a teheráruforgaiom he-
lyes lebonyolítása érdekében már a legutóbbi 
•években is foganatosi-tott. Ezután részletesen 
Ismertette a Petőfi Sándor-sugárut végére ter-
vezett központi személypályaudvar tervét. 

Az előadás után érdekes, részletekben 
.•gazdag vitatkozás indult meg afölött, hogy 
milyen kihatással van Szeged fejlődésére s 
igy annak tervezetére forgalmi szempontból 
a pályaudvar elhelyezése. 

Mandel főmérnök azt vitatja Biró Benő 
főmérnökkel szemiben, hogv a központi pá-
lyaudvar elhelyezésének kérdése az egész, vá-
rosépítés fejlődésére irányító hatással van, 
még az esetben is, ha annak helye nem te'.je.s 
pontossággal, hanem csak bizonyos határok 
között van megállapítva. 

'Ugyanilyen értelemben szólalt föl Vigyá-
zó István Máv. üzletvezető is, aki vélemé-
nyét műszakilag igen érdekes módon indo-
kolta meg. 

Ottovay épitész és Berzenezey. Domokos 
főmérnök hozzászólása után Rock Iván einök 
bezárta a vitát, köszönetet mondva az előadó-
nak és érdeklődőknek, valamint Sebestyén 
építésznek, aki a városterv megújításának 
eszméjét fölvetette s reményének ado , f kife-
iézésí, hogv .. későbbi munkálkodás helyes 
alapjául fog szolgálni az a nagyjelentőségű 
eredmény, iu^y az előadás és vitaestéiy Ke-
retében tejesen tisztázódott egy fiî •_»;<') kér-
dés. mely eddig bizonytalanná tette minden 
városfejlesztő tevékenységünket. Végűi öröm-
mé' áilapitja meg, hogy a városterv megal-
kotásának nagyjelentőségű munkáját a mér-
nökök mellett az orvosok is kellő értékében 
méltányolják. 

A legközelebbi előadáson a várostervet 
vizi. forgalom szempontjából, fogják ismertet-
ni a téli kikötő létesítésével kapcsolatban, a 
/nelynek építési munkálatai g nagy munka és 
anyaghiányra való tekintettel — nagyrészt 
'földmunkákról lévén szó, — talán legközelebb 
ről érintenek bennünket. 

Sztrájk N á p o l y b a n . 
Bécs, március 7. Frankfurtból táviratozzák: 

A Bureau Europeen Presse milanói távirata 
szerint Bolognában nagy tüntetés volt a német 
forradalom áldozatainak emlékére. A város 
egyik legrégibb és legszebb utcáját Liebknecht-
utcának nevezték el. Ugyanezen hírforrás szerint 
Nápolyban a szénmunkások sztrájkba léptek. 

Spanyolországban 
általános sztrájk készül. 

Bécs, március 7. Genfből jelentik: A Bu-
reau Europeen Presse jelenti, hogy Spanyol-
országban március 10-én tör ki az általános 
sztrájk. 
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— Uj miniszteri tanácso3. A miniszterta-
nács Herczeg Gézának, a miniszterelnökség bel-
és külföldi sajtó információs osztálya vezetőjé-
nek a miniszteri tanácsosi cimet adományota. 

Módositjék az összeférhetetlenségi tör-
vényt. Budapestről telefonálja tudósítónk: Az 
összeférhetetlenségi törvényt néptörvénnyel mó-
dosítani fogja a kormány. A néptörvény lehe-
tővé fogja tenni, hogy pénzügyi és gazdasági 
szakemberek, továbbá tisztviselők, állami és 
közigazgatási, valamint községi tisztviselők és 
birák, továbbá aktív katonák a nemzetgyűlés 
tagjai lehessenek. 

— Gyökeres reformok az iskolákban. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: Dr. Kunfi 
Zsigmond közoktatásügyi miniszter egy újságíró 
előtt a következő nyilatkozatot tette : Az iskola 
szellemét gyökeresen át kell alakítani, a tanítók 
lelkét pedig megformálni. A szociálizmus eljö-
vetele egész Európában elkerülhetetlen. Ha a 
tanítóság meg akarja helyét találni az uj világ-
ban, akkor meg kell nyitnia lelkét az uj esz-
méknek. Az államosítástól kezdve végig az egész 
vonalon minden ellenállást legyűrve meg fog-
juk valósítani ideáljainkat. 

— A belügyminiszter agitációs körútja. 
Budapestről telefonálja ludósitónk. Nagy 
Vince belügyminiszter vasárnap Miskolcra utazik, 
ahol népgyűlés keretében ismertetni fogja a 
Károlyi-párt programját. Vasárnap délután a 
belügyminiszter Mezőkeresztesen fog beszélni. 

— Memorandum a szegedi lakásínség 
enyhítése érdekében. Dr. Simko Elemér vá-
rosi ügyész, a lakáshivatal elnöke memorandu-
mot terjeszt a városi tanács elé, hogy miként 
lehetne segíteni a szegedi lakásínségen. A me-
morandum szerint a rossz lakásokat kellene 
először lakhatókká tenni. A Mars-téren és egyéb 
helyeken levő katonai barakkokat kijavítva kis 
lakásokká keliene átalakítani. A lakások korlá-
tozásánál a megfelelő átalakításokat a lakás-
hivatalnak kellene eszközöltetnie és a költsé-
geket is a lakáshivatalnak kellene behajtania a 
háztulajdonos beleegyezésével, esetleg a házbér 
felemelése utján. A" munkálatokat a mérnökség 
végeztetné házilag. A lakásügyekben beadott 
kérvények városi bélyeggel lennének ellátandók. 
Ez a jövedelem a lakáshivatal költségeit fe-
dezné. 

— A biztosítási vállatok állami felügye-
lete. Budapestről telefonálja tudósítónk : A biz-
tosítási vállalóknak állami felügyelet alá helye-
zése tárgyában nemrég ankét volt a pénzügy-
minisztériumban. Ezért dr. Szende Pál 
pénzügyminiszter el is készítette a kiadandó 
néptörvényjavaslatot. A minisztertanács szom-
baton este fog ezzel a tárgygyal foglalkozni. 
A törvény szerint uj vállalatok ezután csak a 
kormány előzetes engedélye alapján létesíthe-
tők és a vállalatnak legalább egymillió korona 
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befizetelett biztosítási alappal kell birnia. 
A törvény szabályozza a biztosítási eljárás 
összes szabályait és kiköti, hogy ha valamely 
vállalat üzletvitele a jó erkölcsöknek nem felel 
meg, a felügyeleti hatóságnak jogában áll 
50.000 koronáig terjedő bírságot kivetni. 

— Megszüntetik az egyéves önkéntességet.. 
Budapestről telefonálja tudósítónk. A napokban 
meg fog jelenni az egy éves önkéntesség eltör-
léséről szóló néptörvény. 

— Femnisták gyűlése. A Feministák 
Szegedi Egyesülete péntek délután rendkívül 
látogatott választmányi ülést tartott, amelyen 
Kárász József né budapesti kiküldött hosszabb 
előadásban ismertette a mai belpolitikai hely-
zetet. Vázolta a nő politikai egyenjogúsításával 
keletkezett uj értékelését, ami szükségessé teszi 
a feministák további lankadatlan munkásságát, 
hogy az eddig még csak elméletben, papíron 
elért egyenjogúsítás minden téren, gyakorlat-
ban is megvalósuljon. Beszélt arról a munkás-
ságról, amelyet a magyar feministák a nem-
zetgyűlési választások kapcsán kifejteni készül-
nek. Előterjesztésére a választmány elhatározta, 
hogy a Feministák Egyesülete átváltozik a 
Feministák Pártközi Szövetsége Szegedi Fiókjává. 
Továbbá, hogy a választást előkészítő küzde-
lemben a pártokhoz csatlakozott tagtársak erős 
agitációt fejtsenek ki, oly irányban, hogy a 
még eddig politikai pártállást nem foglalt nőket ^ 
a progresszív pártoknak megnyerjék. Felkérik a 
pártok vezetőségét, hogy a hivatalos lajstro- ' 
mokban nőket is jelöljenek képviselőknek. Föl-
kéri dr. Dénes Valériát és Groák Ödönnét az 
előadások megtartására. — Az újságok utján 
felhívást intéz az egyesület a nőkhöz, hogy 
politikai jogaikat gyakorolni tartsák köteles-
ségüknek. A vitában résztvett dr. Turcsányi 
Imréné elnök', dr. Erdélyi Jenőné és Holtzer 
Dánielné. 

— A munkaügyi bíróság tárgyalásai. A 
munkaügyi bíróságról még valamikor januárban 
jelent meg a szervező rendelet. Elég idő volt 
az előkészületre s mégis, mint felek és ügy-
védek panaszolják, mindmáig nem jelent meg 
egyetlen érdemleges ítélete sem. Tárgyalásai 
voltak s egy-két egyezségi esetről is tudunk, 
de ítéletet még nem hozott, mert mindig közbe 
jött valami halasztó-akadály. A járásbíróságon, 
amelynek keretében alkották meg a munkaügyi 
bíróságot, lehet, hogy sok a munka, de a 
hadból visszatért alkalmazottak ügyeiben, akik 
kereset nélkül maradtak, igen fontos a sürgős 
elintézés. Erről kell valamiképp gondoskodni. 

— A földosztás Csongrádmegyében. Szen-
tesről irják: Csongrádvármegyében megindult 
a földosztás és ezzel kapcsolatban az idei ter-. 
més biztosításához szükséges intézkedések 
megtétele. Jócsák Kálmán kormánybiztos be-
utazta az összes vármegyebeli községeket, hogy 
személyesen legyen jelen a nagyfontosságú ak-
tusnál és maga ellenőrizze azt, hogy a néptör-
vény rendelkezései minden tekintetben betar-
tassanak. A földmivelésügyi miniszter Jócsák 
kormánybiztosnak figyelmébe ajánlotta a minta-
gazdaságok, tehenészetek és ehhez hasonló na-
gyobb birtoktestek kímélését, amelyek vagy 
termelőszövetkezetek birtokába jutnak egy tag-
ban, vagy ilyenek nemlétében állami kezelésbe 
vétetnek. Ilyen kímélendő birtokoknak minősí-
tette a kormánybiztos többek közt a levelényi 800 
holdas területet, a tömörkényi hatalmas állatte-
nyésztő gazdaságot, a gyékényt termő Dóczi-tót és 
környékét, a hatalmas tehenészettel rendelkező 
sándorfalvai uradalmat, amelyet Szeged városa 
vesz meg. Pusztaszeren a kastélyból tüdőbeteg 
szanatóriumot létesítenek a munkásság számára 
a kormánybiztos előterjesztése értelmében. 

— Internátust a siketnémáknak. Klug 
Péter, a szegedi siketnémák intézetének igaz-
gatója, egy internátus létesítése érdekében be-
adványt intézett dr. Dettre János kormánybiz-
toshoz, akit arra kér, hogy az intézetet támo-
gassa a kormánynál is ebben a törekvésében. 
A siketnémák elhelyezése és élelmezése ugyanis 
rendkívüli nehézségekbe ütközik, amelyen csak 
egy internátus létesítésével lehet segíteni. 

— Házasság. Bürger Baby és Fenyő La-
jos városi mérnök, f. hó 6-án Gyulafehérváron 
házasságot kötöttek. 


