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Úttalan utakon 
Húsvéti strófák a szegedi uccákról, utakról, sugárutakról és körutakról 

Tavasz van. A friss márciusi levegő kicsalja az 
embert a szabadba. Tul, még a körtöltésen is 
tul, apró kis tanyák s falvak sorakoznak. Szór-
galmas munkáskezek dolgoznak a földeken s 
at utakon. Egyengetik a gödröket, a leromlott 
útrészeket kijavítják, hengerelik s az útszéli fákat 
nyesegetik. Deszken, Kukutyinban épp ugy dol-
gozgatnak a közutakon, mint Algyőn vagy Csaba-
csüdön, hogy baj nélkül elhaladhasson az adó-
fizető »alany«, akit ügyes-bajos dolga, vagy spor-
tolókedve arra vezet. No meg talán mégis az auto-
mobilizmus korát éljük, bármennyire is nem óhaj-
tanak róla tudomást szerezni egyesek. 

Sajnos, azonban csak Algyőn és Kukutyinban ér-
tették meg a modern kor követelményeit, Szegeden 
nem. 

Az illetékes Pató Pálok szerint, ugy látszik, ha 
Jók voltak a város belterületi utai 20—25 éve min-
den javítás nélkül, még vagy 25-re is jók lesznek. 
Hogy nem lehet jármüvei végigmenni a legfonto-
sabb utainkon, az nem fontos. Sose volt jó az a 
nagy sietség. Aki mégis fél, hogy elkésik, üljön a 
kisvasúira. Ha végig megyünk a Boldogasszony-
sugáruton, a sok hepe-hupa kirázza a lelkünket 
Ki is kerülik a sofförök s a Szenháromság-uccán 
hajtanak, de itt meg óriási gödrök tátonganak 
az aszfaltban, különösen az ucca végén egy mély 
üreg évek óta veszélyezteti a járókelők életbiz-
tonságát. 

Alsóvárosra nem vezet egy rendcsen kövezett 
nt sem. A Földmives-uceán történik a legtöbb 
rugótörés. 

A Tisza Lajos-körut, Kálvária-ucca s még egy 
pár aszfaltozott ucca tele van gödörrel. A Valéria-
tér, amely piaci napon a legforgalmasabb, autóval 
járhatatlan. 

A Petőfi-, Csongrádi-, Vásárhelyi-sugárut és a 
Felsőtiszapart a lehető legelhanyagoltabb és mesz-
sze vidéken hírhedt. Nemcsak autóval, de talyi-
gával sem ajánlatos rajtuk végigmenni. Különösen 
a Lippai-fürésztelep előtt szégyenletesen rossz. Itt 
vétenek legtöbbet a káromkodási rendelet ellen. 
Ez az ut vezet egyébként Somogyi-telepre és Tá-
péra, csak száraz időben lehet azonban rajta 
kocsival végigmenni, de ekkor sem ajánlatos. 

A Somogyi-telepre nem vezet egy köves ut sem. 
Ide csak bizonyos évszakokban lehet eljutni, mint 

az északi sarkra. Állítólag a sugárutakat kikövezik. 
Egyelőre csak az aktákat tologatják ebben az 
ügyben, látszata nincs. 

A nagykörút, amely pár éve épült, egyes he-
lyein teljesen leromlott, gödreit, felhányt köveze-
tét a Berlini-köruton senki fia nem hozza rendbe. 

A mellékuccák jórésze járhatatlan, oda gépkocsi 
csak ritkán merészkedik. A külvárosok kisebb 
uccáin nincs semmi javítani való. Nyáron poro-
sak, télen sárosak. Ellenben a Gyertyámos-uccát 
kiköveztek és két oldalt kiaszfaltozták. 

Szerény véleményünk szerint, ha már az álta-
lános kövezési program heveny »kultúrfölény« 
miatt késik a bürokrácia éji homályában és min-
den másra van pénz, csak városrendezésre s a 
közlekedés lehetővétételére nincsen, oldja meg az 
»illetékes helye ezt a fontos kérdést pénz nélküL 
Állítson be tiz napszámost, akik uccáról uccára 
menve, az össze-vissza hányt köveket újra rendbe 
rakják és a gödröket betöltik, az életveszélyes 
utkeresztezési akadályokat eltávolítják, a sinek 
mentén rendet csinálnak. Ennyit olvár az adó-
alany s utána boldogan fizeti a Gizella-tér árkád-
jainak számláit. Tehát jól értsük meg a dolgot. 
Csak egy kis gondot kérünk, csak egy kis figyel-
met, hogy nyákunkat ki ne törhessük és tovább 
fizethessük a »porciót«. 

Elismeréssel kell adóznunk azonban, hogy egy 
helyen a legnagyobb pontosság uralkodik s ez az 
útadók behajtása. Ha nem fizet a pasi, azonnal 
végrehajtják. Az autóadónál egyheti késedelem 
után már felszólítás megy s pár. napra rá be-
vonják a hajtási engedélyt. 

Több buzgalmat kérünk az [utak rendbehozata-
lánál és kevesebb szorgalmat az adók exequálá-
sánál. 

Reméljük, hogy a sevillai depntáciő, ha dus 
tapasztalatokkal megrakodva hazaérkezik, fel fogja 
ismerni a városrendezés legégetőbb baját, hogy a 
hasznavehetetlen körutak gazdaságilag bénitólag 
s az idegenforgalmat távoltartólag hatnak. 

Az ország összes utait a KMAC nyilvántartja s 
az autótérképeken Szeged már régen B-listára van 
helyezve. Hogy várjunk idegenforgalmat, ha utaink 
járhatatlanok? Hogy várjunk gazdasági fellendü-
lést? Meddig várnak még? 

Qu usque tandem? Dr. B, I. 

f f f r e l c 
f ' Í J / 9 0 Péntek. P.óm. kalh. Nagypéntek. 
MMMf<£>zrm protestáns Nagypéntek. Nap kél 

5 óra 46 perckor, nyugszik 6 óra 24 perckor« 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—Vs l-ig, 
délután zárva, „ 1 

Egyetemi könyvtár (központ! egyetem L Wü®< 
tet) nyitva d. e, 8—1-lg, d. u. 8—7-lg. _ 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatai far. 
fanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel. 
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel. 
62.) Lőbl Imre dra Gizella tér 5. (Tel. 819.) Mold-
ványi Lajos, Újszeged, Vedres u. 1. '(Td- 846.) 
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

Húsvéti istentiszteletek 
Belváros: 

Nagypénteken: 9 órakor passió Szenf János evan-
gélista irása szerint Délután 3 órától gyülekezés 
a fogadalmi templom körül, 4 órakor körmenet 
indul a Kálváriához. Este 6 órakor szentségbetétel. 

Nagyszombaton: Reggel 7 órakor szentségkitétel, 
vitán a tűz-, húsvéti gyertya-, keresztvizszentelés, 
mindenszentek litániája, 9 órakor szentmise. Este 
t> órakor feltámadási körmenet. 

Húsvét vasárnap: fél 7, 8, 9 órakor csendes 
misék. A fél 7 órai mise után az eledelek meg-
áldása. 10 órakor ünnepélyes főpásztoi'i mise. Dél-
után 5 órakor ünnepi vecsernye. 

Húsvét bélfön szokott ünnepi rendi 

Alsóváros: 

Nagypénteken 9 órakor ugy mint belvárosban. 
Este 7 órakor szentségbetétel. 

Nagyszombaton 6 órakor szentségkitétel, a többi 
.ugy mint belvárosban. A keresztvizszentelés után 
szentmise. Éste 6 órakor feltáraadási körmenet. 

Húsvét vasárnap 6, 7, 8 órakor csendes misék; 
6 órai mise után az eledelek megáldása. 9 órakor 
szentbeszéd, utána ünnepélyes szentmise. Dcl^táa 
3 órakor ünnepélyes vecsernye. 

Húsvét hétfős szokott íumepí rAncU^ 

Rókus: _ j . 
Nagypénteken 9 órakor ugy mint belvárosban. 

Este 6 órakor szentségbetétel. 
Nagvszombalon reggel 7 órakor szentségkitétel, 

a többi ugy mint belvárosban. Keresztvizszentelés 
után szentmise. 

Húsvét vasárnap szokott ünnep! rend. 7 órai 
mise után a húsvéti eledelek megáldása. 10 órakor 
ünnepélyes szentmise. Délután 3 órakor ünnepi 
vecsernye. 

Húsvét hétfőn szokott ünnepi tend. 
Felsőváros: 

Nagypénteken 9 órakor ugy mint belvárosban. 
Délután 3 órakor Jeremiás siralmai, utána szent-
beszéd. Este 6 órakor szentségbetétel. 

Nagyszombaton 7 órakor szentségkitétel. A többi 
ugy mint belvárosban. Este 6 órakor feltámadási 
körmenet. 

Húsvét vasárnap a 7 órai mise lután szentbeszéd, 
az eledelek megáldása. 10 órakor ünnepi mise, 
Délután 5 órakor ünnepi vecsernye. 

Húsvét hétfőn szokott ünnepi rend. 
Újszegei: 

Nagypénteken 9 órakor ugy mint belvárosban. 
Este 6 órakor szentségbetétei. 

Nagyszombaton 7 órakor szentségkitétel. A többi 
ugy mint belvárosban. Este 6 órakor feltámadási 
körmenet. 

Húsvét vasárnap 7 órai mise titán az dedelek 
megáldása, 9 órakor szentbeszéd, utána ünnepi 
szentmise. Délután 5 órakor vecsernye 

Húsvét hétfőn szokott ünnepi rend. 

A nagypénteki és nagyszombati körmeneteké 
A belvárosi plébánia közli: Nagypénteken dél-

után négy órakor a fogadalmi templomból kiin-
dulva püspöki körmenet Indul a Kálváriára, ahol 
dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök szentbeszédet 
mond. — Nagyszombaton a belvárosban a feltá-
madási körmenet este hat órakor indul el. A 
körmenet az egyetemi építkezések miatt a Somogyi-
uccán át az egyetem előtt vonul el és a Dugonics-
teret megkerülve tér vissza a templomba. A bel-

• városi plébánia ezúton is felhívja az uccák lakóit, 
M.iKJgy. a körmenet idejére házaikat yiláj<ilsák ki,. 

Hasszorulás, rossz emésztés, erős bomlási 
és erjedési folyamat a gyomorbélhuzamban, 
bélbakférium- és gyomorsavtulfengés, az arc« 
bőrön és a háton mutatkozó kiütések, valamint 
karbunkulusok a lermészeles „Ferenc József" 
keserüviz használata mellett visszafejlődnek. 
Számos gyakorló orvos a Ferenc József vizet 
már évtizedek óta mindkét nembeli felnőttek-
nek és iskolás gyermekeknek kitűnő sikerrel 
rendeli. Kapható gyógyszertárakban, drogériák-
ban és fSszerüzletekben. B.4 

— A D é l m a g y a r o r s z á g legfcöze- . 
lebbi száma Nagypéntek ünnepe miatt 
h ú s v é t v a s á r n a p reggel a rendes" 
időben, ünnepi tartalommal, jelenik meg. 

— Szegedet is meglátogatja a svéd pénzügy-
miniszter. Dr. Lukács ödön miniszteri tanácsos, 
a pénzügyminisztérium városi osztályának veze-
tője csütörtökön délelőtt telefonon érlesitelle Sze-
ged polgármesterét, hogy Svédország pénzügymr 
nisztere, aki a napokban inkognitóban Magyar-

országra érkezett, valószínűleg a gyufatröszt 
pénzügyi vonatkozású kérdéseinek elintézése érde-
kében és aki néhánynapos látogatást tesz Mező-
hegyesen, hogy az ottani állami birtok kezelési 
módját és berendezkedéseit tanulmányozza, húsvét-
vasárnapján Szegedet látogatja meg. Szeged lesz az 
egyetlen város, ahol látogatást tesz a svéd pénz-
ügyminiszter. A város hatósága természetesen gon-
doskodik a vendég fogadtatásáról. 

— Davida Jenő halála. Jelentetle a Délma-
gyarország , hogy D áv i d a Jenő, a szegcdi 
egyetem orvosprofesszora Churban meghalt. A sze-
gedi egyetem most a következő gyászjelentést adta 
ki: »A Magyar Királyi Ferenc József Tudomány-
egyelem Tanácsa és Orvoskari Tanártestülete mély, 
fájdalommal jelenli, hogy Dáv i d a Jenő egyete-
mes orvosdoktor, a leíró- és tájbonctan ny. r. 
tanára, a szövettan és fejlődéstan h. tanára, a 
bonctani intézet igazgatója, a szövet- cs fejlődés-
tani intézet h. igazgatója, az orvosi karnak 1925— 
26. tanévben volt jegyzője, fáradhatatlan és mun-
kás életének 44-ik, egyetemi tanárságának 9-ik évé-
ben folyó évi március hó 25-én hosszas szenve-
dés után Churban (Sveiz) elhunyt. Szeged, 1929. 
évi márrius hó 27-én. Áldás és béke hamvaira!« 

x A nagy torlódás elkerüléséra vásároljunk le-j 
hetőleg délelőtt a Del-Ka-nál. Tavaszi cipöu jdomn-
gaink osztatlan tetszést aratnak. Jó minőség, ízlé-
ses kivitel és olcsó ár : ez üzletvitelünk mindrn titka* 
Fiók: Kárász-ucca 14. (Dreher-söröző mellett.) 

Nincsen pénze?-
Annyi baj legyen! 

Készpénzárban 
részletfizetésre 
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Női felöltök . . , 
Női gyapjú felöltök 

divatszinskben . 
Férfi átmeneti . , 
Férfiöltönyök . , 
Fiu öltönyök . . , 
Gummi k a b á t o k . . 
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Uri szabóság. 
Nagy szövetrakfiár. 

B l a u l g n á í z 
Kelemen ucca 5. 38a 


