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A téli kikötő építése. 
Előadás a Mérnők é s Épitész Egyletben. 

Beszámoltunk már több izben arról, hogy 
mily rendkívül nagyértékü az a munka, ame 
Ivet a 'Szegedi Mérnök- és Építész-Egylet 
végez, midőn sorozatos előadások keretében 
megvitat ja a kiírandó várostervpályázat egyes 
pontjait . Midőn néhány hónappal ezelőtt az 
egyik szegedi épitész a városterv megujitá-
sának eszméjét fölvetette, még nem volt any-
nyira szembeötlő ezen elodázhatatlan eszme 
megvalósításának fontossága, mint ma. A leg-
utóbbi események azonban beigazolták, hogy 
elavult várostervünk nem lehet többé város-
fejlesztő politikánk helyes alapja, sem rorgai-
mi, sem pedig beépítési, még kevésbbé köz-
egészségi és esztétikai, illetve művészi szem-
pontból. 

A szeged-ceglédi második vágány ki-
építésének megkezdéséről már a napokban 
hírt adtunk. A forgalom fokozottabb fejlődé-
se 'kikényszeríti rosszul elhelyezett személy-
pályaudvaraink helyett a Petőfi Sándo;--sa 
gárut végén a központi pályaudvar megépi-
tését. A Tisza folyónak, mint fontos ipari és 
kereskedelmi útvonalnak jelentősége elavult 
várostervünkben alig észrevehető módon mu-
tatkozik. A 40 évi fejlődés beigazolta, hogv a 
kereskedelmi kikötő és raktárházak épiíése-
nek ideje elérkezett, valamint a D u n a - T i s z a -
csatorna építésével is kapcsolatot kell t e ren r 
tenünk, hogy friss vérkeringés létesüljón pan-

íeljes a rend a városban. 
— Eltemették a zavargás halottját. — 

(Saját tudósítónktól.) Amióta Neuberger 
Frigyes városparancsnok kihirdette a statá-
riumot s a budapesti karhatalmi kirendeltség 
felügyel, a városban fe ! jes a rend. A város-
parancsnok szigorúan jár el a rendbontók el-
len. Eddig számos leiat ió/ tav történt. Az 
izgatókat kihallgatásuK ui i a C- 'lagbörtéri-
be szállították. A városparancsnoknak erede-
tileg az volt a szándéka, hogy a letartóztatot-
tak nagyrészét szabadonbocsátja. tekintettel 
azonban provokáló viselkedésükre és arra, 
hogy a statárium alatt is terjesztettek lázító 
röpiratokat, az elfogottakat, kevés kivételé 
vei továbbra is fogvatar t ja . Az izgatók közül 
többeket még nem sikerült kézrekeriteni. 
Részben még idejében megszöktek, részben 
pedig a városban bujdosnak. 

A statárium valószínűleg addig marad 
érvényben és a budapesii karhatalmi kiren-
deltség addig marad Szegeden. amig a zsol-
dos hadsereget föl nem szerelik. 

* 

Pénteken délután 4 óiakor óriási rész-
vét mellett temették Balogh Józseic., az üz-
letvezetőség előtt történt fegyveres összeüt-
közés halottját. A köziYÚriiáz udvara zsúfolá-
sig megtelt a közönséggel. Megjelent több 
szakszervezet és a ka io .ü tanács - üli V'Sége. 
Miután a halottat beszentelték, dr. Hollós Jó-
z. ef főorvos mondott a szociáldemokrata párt 
nevében megható beszédet. A proletártesivé-
reket intette összetartásra és arra, hogy az 
eszme erejével s ne gyilkoló fegyverekkel 
harcoljanak. A munkásdalárda gyászéneke 
uán a hosszú gyászmenet a rókusi temetőbe 
kísérte a halqttat. 

Balog Józsefet a kommunisták a maguk 
ha lo t t j ának vindikáljak. Koszorút csináltat-
tak neki, ezzel a föürással: Az első kommu-
nista áldozatnak. A koszorúit iBoros Áutalné 
üzletének k i raka tában közszemlére tették. 
Szociáldemokrata munkások tiltakoztak az 
ellen, hogy Balog József kommunista lett 
volna. ia fiatal, .18 éves ember éppen kommu-
nista golyónak esett áldozatul, mikor a szo-
ciáldemokraták zászlóját vitte. A várospa-
rancsnokság eltávolíttatta a koszorút a kira-
katból, amely csak ujabb-veszedelmet provo-
kálhatot t volna. 

F e i f n s r A n d o r f e m s t é s e . 

— A Népköztársaság tiszteletngil-
vánitása. — 

Arad, (A Délmagyarország tudósi-
tójától.) Ismeretes, hogy Fellner Andor, 
az aradi 33-ik gyalogezred bizalmi fér-
fia egy csapat előtt főbelőtte magát, mert 
buzdító szavai ellenére is akadt olyan 
bajtársa, aki nem akart a románok ellen 
menni. Fellnert, mint tudósítónk telefo-
nálja, w nagy gyászpompával temették. 
Böhm Vilmos hadügyminiszter is Aradra 
utazott, hogy a temetésen résztvegyen. 
Vágvölgyi Lajos főrabbi beszéde után, 
Böhm hadügyminiszter szintén gyász-
beszédet mondott. - - Budapestről tele-
fonálják : A magyar népköztársaság Fell-
ner Andor ravatalára koszorút küldött 
és tiszteletére a kormány Budapesten, a 
temetés órájában, péntek délben 5 perc-
re megállította a munkái minden állami 
üzemben és hivatalban. 
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Budapest, március 14. Március 15-ét tud-
valevőleg vasárnap ünneplik meg. Holnap dél-
előtt csak az egyetemi hallgatóság tartja meg 
matinéját a Vigadóban. 
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— ö ; tisztet elcsapott a hódmezővásár-
helyi tüzérség. Hódmezővásárhelyről jelentik: 
Az itt állomásozó 23-ik nehéz tüzérezred le-
génysége bizalmi térfiai utján már hetek óta 
panaszkodott a Katonatanácsnak, hogv az 
ezred parancsnoka és annak szűkebb környe 
zete minden alkalommal becsmérli és szidja 

. a bizalmiférfi-rendszert és lehetetlenné igyek-
szik tenni a bizalmiférfiak működését. Az ez-
red által választott bizalmitisztek ugyanekkor 
azt jelentették, hogy ugyanez a társaság 
őket is meggátolni igyekszik működésűkben, 
a bajtársias viszonyt velük megszakítót ta és 
minden igyekezete arra irányul, hogv a bi-
zalmitisztek működését diszkreditálja. Azon 
kivül ez a szűkebb körű társaság; a MiOVE-
nek is igyekezett p ropagandát . csinálni, söt 
a MÜVE javára bálát is akart rendezni. A 
Katonatanács elnöke több izben fölhívta az 
ezredparancsnokot, hogv ennek a lehetetlen 
helyzetnek vessen véget és igyekezzék a le-
génységgel a legteljesebb összhangban együtt 
működni. Etmek azonban semmi eredménye 
nem lett, sőt odáig ment ez a kis társaság, 
hogy az ezred bizalmi tisztjeit nevetséges in-
dok alapján kitiltotta a tiszti étkezdéből. Ér-
re a Katonatanács radikális eszközökkel se 
gitett a bajon. Arany dános századosnak, a 
Katonatanács elnökének vezetésével a Kato-
natanács összes tagjai a 33-as tüzérezred pa-
rancsnokságához vonultak és ott egy memo-
randumot nyújtot tak át, melyben az illető 
tisztek testi épségének megvédése érdekében 
felkérték őket. hogy 24 óra alatt hagyják el 
a várost. A z illetők Koós Dezső százados, ez-
redparancsnok, Vécsey Ferenc százados. Fe-
renczy Imre, Nagy Élek és Kántor Imre fő-
hadnagyok a mai napon el is hagyták a vá-
rost és igy a kellemetlen ügy elsimult. W. 1 . 

— Márc ius 15. A forradalmi március évfor-
dulója köszöntött r ánk ismét, ez alkalommal 
először, aímidőn a jelen összeölelkezűietik a 
múlttal . iMa szabadon ünnepelhetjük a sza-
badságot. Az október 31-áki őszi forradalom 
megvalósította az 1848-iki márciusi, eszméket. 
A március 15-én ífeltámadt szabadságot csak-
hamar kriptába zárták. iMost u j életre kelt. az 
őszi forradalomban. Hisszük, hogy örök élet-
re. Szegeden, mint az 'egész országban méltó-
képen fogják megünnepelni a márciusi forra-

. daLmi nap évfordulóját. lAz iskolákban szüne-
tel a tanítás és ünnepélyeket tar tanak. Ün-
nepélyeket ta r tanak a politikai pártok és 
egyesületek is. 

— A szociáldemokrata párt nagygyűlése . 
A szegedi szociáldemokrata párt vasárnap 
délután nagy népgyűlést rendez. A népgyű-
lésen a központ részéről Bokányi Dezső mond 
beszédet. 

— Nyugáílománybahelyezés. A magyar 
hadügyminiszter Tersztyánszky Káro ly tá-
bornagyot nyugál lományba helyezte. 

— Megalakult a szegedi bábák szak-
szerveze te . Pénteken este 6 órakor a szegedi 
kerületi munkásbiztositó pénztár tanácster-
mében megalakult a szegedi bábák szakszer-
vezete. A gyűlésen a .belterületi bábák közül 
42-en jelentek meg. Az ülést Krím I s tvánné 
ideiglenes elnöknő nyitotta meg. Utána dr. 
Vén András , a szegedi Orvos Egyesület tit-

Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- és ékszer* 

üzletemben. S z o l i d á r a k ! 
{Jrál'ban és ékszerekben nagy raktár. 
-.-.v. F ISC H E í? K. . 
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gó kereskedelmi és ipari életünkben. 
A város vasúti é s vizi forgalmának ezen 

alapvető tényezői egész uj városképet tárnak; 
elénk. E városkép 'kontúrjáét kell markáns 
vonásokkal berajzolni azon tervezetbe, mely-
nek alapján városunk további fejlődését irá-
nyítani akarjuk. Ép azért a Szegedi Mérnök-
és Épitész-Egylet péntek esti ülésén Szeged ' 
városrendezési és városfejlesztési terveinek 
megbeszélésénél Szeged viziforgalmának vár-
ható fejlődése volt a vita tárgya. A szegedi 
Tisza-szakasz rendezési terveit s az ezzel 
kapcsolatban építendő téli kik öltőt Kánizsai 
Nagy Antal ifolyammérnök ismerteit.:. 

Eszerint a kikötő az erre egyedül al-
kalmas helyen, a Boszorkánysziget és Ren-
dező-pályaudvar között épülne, ahol ugy a 
városi úthálózattal, mnit a vasúttal vaió szer-
ves kapcsolat biztosítható, másrész,, a kikö-
tő építésénél feleslegként mutatkozó mintegy 
1.5 millió köbméter földanyag a vasúti pálya-
udvarok tervezett bővítési és újraépítési mun-
kálatainál célszerűen és könnyűszerrel föltiasz 
nálható. A kikötő két medencéből állana, me-
lyek köziil az egyik 1500, a másik 770 méter 
hosszú s mindegyik 100—100 méter széles. 
Befogadó képessége 250 drb. nagyobb v ;zi-
jármü. Az építési költséget a háború előtt 4 
millió koronában irányozták elő, ez mos., a 
mai viszonyokhoz képest természetesen .ló-
val több lenne. 

A kikötő terveinek ismertetésével kap-
csolatban Kanizsai folyammérnök fölvetette 
a kikötő megépítésének aktualitását is. A szá-
razban kitermelhető 800.000 köbméter föld 
mozgósitásnál mintegy 2500—3000 munkás 
egy ívig volna állandóan foglalkoztatható. Az 
előmunkálatok aiínyira előhaladtak, hogy a 
munka 2 -3 héten belül beállítható. A mun-
kaalkalom mégíeremtésán ek kieszközlése 
csupán a vártíis intéző köreinek agilitásától 
függ, inert a földművelésügyi minisztérium a 
terveket már lekiildötte a városhoz s elhatá-
rozását Szeged város állásfoglalásától lette 
függővé. 

Reök Iván ezután indítványozta, hogv 
tekintettel a nagy munkanélküliségre, a téli 
kikötő építésének haladéktalan ;r.es'cezdése 
erdekében írjanak át a kormánybiztosit >z. 

Ezt a javaslatot elfogadták. 

B u t o i - s z á l l i t á s i é s b e -
raktározási vállalat 

173 UMGAR BENŐ 
szállító. Telefon : 43 


