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Érdekes adatok a Boldogasszony-sugárutí 
felekkisajátítási porről 

Egyezkedési tárgyalások Indulnak meg a telektulajdonosok és a város között 

(A Délmagyarország munkatársától.') Több-
ízben beszámolt a Délmagyarország arról a 
kisajátítási pörről, ami a Boldogasszony-su-
gárut 1. szám alatti telek tulajdonosai és a 
város között folyt és amelyben a Kúria most 
mondta ki a végszót, feloldván a szakértői 
becslés alapján birói Ítélettel meghatározott 
kisajátítási árakat és az alsóbiróságot u j becs-
lés megejtésével uj kisajátítási ár megállapí-
tására utasitotta. 

A Kúria Ítéletének nyilvánosságra kerülése 
őta több olyan adat került nyilvánosságra, ami 
érdekesen világítja meg ezt a bonyolult kisa-
játítási eljárást. Kiderült, hogy az alsóbiró-
ságok ítéletét nem mind a négy. telektulajdo-
nos, hanem csak három fellebbezte meg, a ne-
gyedik megnyugodott abban az árban, amit a 
város felajánlott kártalanítás fejében és fel 
h vette a telkéért járó kisajátítási összeget. 

A Boldogasszony-sugárutí telek egyébként a 
következőképen oszlik meg: 26 négyszögöl 
Pálfy-Budinszky Endre várost mérnöké, ka-
pott érte négyszögölenkint 270 pengőt, a pénzt 
felvette, nem fellebbezett, mert az ő esetében 
pörre nem is került sor. 167—167 négyszögöl 
területű telek a Tukacs-örökösöké és Talpay 
Mihály borbélymesteré. Tukacséknak négy-
szögölenkint csak 152 pengőt ítélt meg a bíró-
ság, Talpay Mihálynak 80 pengőt. A Tukacs-
örökösök és Talpay Mihály fellebbeztek, a 

pénzt ők is megkapták a Kúria Ítéletére való 
tekintet nélkül. A Tukacs-őrökösök arra hi-
vatkoznak, hogy miért ér az ő Boldogasszony-
sugárutí ingatlanuk négyszögölenkint csak 152 
pengőt, amikor egy másik telektulajdonos 270 
pengőt kap érte ugyanazon a helyen; hivat-
koznak arra, hogy az ő Zrinyi-uccai telkükért, 
amelyen most a püspöki palota épül, négy-
százötven pengőt fizettek négyszögölenkint 

240 négyszögöl ingatlana van a telken dr. 
Horváth Endrének, akinek négyszögölenkint 
200 pengőt Ítéltek meg az alsóbiróságok. Hor-
váth azt vitatja, hogy, az ő telke sem lehet 
értéktelenebb, mint a Társadalombiztosító 
telke a Szentháromság-ucca és a Tisza Lajos-
körűt sarkán, amelyet négyszögölenkint há-
romszáz pengőjével vett meg az OTI Szűcs 
Józseftől. 

A város most arra az álláspontra helyezke-
dik, hogy az ő fellebbezésére oldotta fel a 
Kúria az alsóbiróságok ítéletét, míg a telektu-
lajdonosok arra hivatkoznak, hogy a Kúria 
ítélete az ő kárukra helytelen szakértői becs-
lés alapján megállapított kisajátítási árakat 
oldotta fel. 

Az aj tárgyalás elé nagy érdeklődéssel néz-
nek a városházán is, bár értesülésünk szerint 
még a tárgyalás kitűzése előtt megindulnak 
az egyezkedési tárgyalások. 

Hirek 
W)WVV -t fO Kedd. Róm. kalfc. Lajos pk. Pro-

testáns Huba. Nap kél 5 óra 0 
perckor, nyugszik 7 óra 6 perckor. 

Somogyi-könyvtár rarva. Mnzeum nyitva d*l-
elő» 1«-'61 fél l-ig. 

Ax egyetemi könyvtár olvasótermei augu;ztus 
lí-tól 31-ig zárva maradnak. Könyvkőlcsónzés ez 
időszakban hetenként kétszer: kedden és pénte-
ken délelőtt 9-től 12 óráig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gynla, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedves ucca 
L (Tel. 846.) Nyilassy A. béri., Kis Ujof , Római 
körút 22. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor. Dugonics tér t. 
(Tel. 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 
695). 

További höcmelkedést jósolnak 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban nem volt eső. A felmelegedés 

23—25 fok Celsiust ért el. Prognózis: Válto-
zóan felhős idő, további hőemelkedéssel. 

— Időjárás. A szegedi egyetem földrajzi intéze-
tének meteorologiai obszervatóriuma jelenti, hogy 
hétfőn Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 
24.6 fok Celsius, legalacsonyabb 12.4 fok Celsius. 
A barometer adata 0 fokra és tengerszinre re-
dukálva 703.3 mm., este 763.3 mm. A levegő re-
latív páratartalma reggel 90 százalék, délben 54 
százalék. A szél iránya reggel délnyugati, este 
déli, erőssége 2—3 volt. 

— László Fülöp megfestette Rothermere arcké-

pét a parlament számára. Londonból jelenük: 

L á s z l ó Fülöp, a világhírű magyar arcképfestő 

megfestette Rothermere lord arcképét a magyar 

parlament számára, amelyhez a lord összesen 

hatszor ü l t Az arcképet valószínűleg szeptember-

ben szállítják Rudapestre. 

— Jánossy Gábor Szegeden. J á nossy , Gábor, 
a parlamenti közbeszőlásairól ismert országgyűlési 
képviselő, hétfőn Szegeden tartózkodott M ó r a Fe-
rencet akarta meglátogatni, akit az egyik leg-
nagyobb írónak tart A kultúrpalotában tett lá-
togatása után végigjárta a város főbb utvonalait, 
mert, mint mondotta, harminc éve nem volt Sze-
geden, akkor is T ö m ö r k é n y Istvánt kereste 
fel, akivel igen jó barátságban volt Jánossy, a 
délutáni órákban elutazott Szegedről. 

— Istentisztelet az evangélikus templomban. Ist-
ván király napján délelőtt 1Q órakor az ág. h. 
evangélikus templomban istentisztelet lesz. 

— Szigeti József a Becsületrend lovagja. Paris-
ból jelentik: A francia köztársasági elnök Szi-
g e t i József magyar hegedűművészt a Becsület-
rend lovagkeresztjével tüntette kL 

— Ezer letesekel hamisítottak Marosvásárhelyen 
és Kimpolungban. Bukarestből jelentik: K impo-
l u n g b a n a rendőrség pénzhamisító bandát lep-
lezett le és megállapította, hogy a banda főleg 
e z e r l e i e s b a n k j e g y e k e t g y á r t o t t és 
azokkal valósággal elárasztotta az országot A le-
tartóztatások nagy titokban történtek, állítólag még 
1Q letartóztatás lesz. Hasonló pénzhamisító bandát 
lepleztek le M a r o s v á s á r h e l y e n , ahol a 
banda tajai, G á l f a l v y Zoltán, G á l f a l v y Fe-
renc és N ó v á k Mihály kerültek letartóztatásba. 
A házkutatás alkalmával nagymennyiségű ezerleies 
csomagokat kliséket és gépeket találtak. Az a 
gyanú, hogy a marosvásárhelyi pénzhamisító ban-
da összeköttetésben állott a két héttel ezelőtt le-
leplezett brassói pénzhamisítókkal. 

— Szerdán flzembe helyezik a vtzmütelep máso-
dik villamos motorját. A vizmütelep elektrifiká-
lásí -al kapcsolatban üzembe helyezett elektromos 
motor kifogástalanul működik. Eddig a vizmütele-
pen a villamos motorral együtt a régi gőzgép is 
dolgozott, ezt azonban szombaton kikapcsolták 
és szombat óta a villamos motor egyedül nyomja 
fel a vizet a víztoronyba. Most elkészültek a má-
sodik motor beszerelésével és ezt szerdán adják 
át rendeltetésének. 

Belvárost Most Kedden és sserdAn 

RIchardó Corte2MlitalflW.: 
:Boirúny asc Operában 

(Modern F*nst> drima 9 felvnniahan Na « y énakaa, zaaól6 i t 
beszélő Uta, melynek fénypontja » pirisi nagy Opera Fmet 
el íadieinak réulatet. AxonkMU: A riUgtura berlini 

Nelson Revü . 
Elfialicok keidet* 5. t , 0, Taatr- és ünnepnap S, 5, T, 8 érikor 
.Tó ld í esetén » 9 rtrat elóadíst a nyirt helyiségben tartjuk 

Korsó Moxl Augusitna 19-én, kedder 

C u c l a n ó J H t e & r í i n i 

nagy kalandorfilmje 2 rész, 10 felvonásban: 

Haisza a milliók után 
a legizgalmasabb kalandorregény. Nem reprSs! 
Elóadiaok kezdete 5, 1. 9, vaair- éa ünnepnap 8, 5, T, 9 érakor 
J ó idó eaetén a 9 órai alSadiet a nyári helyiségben tartjak 

gyorsabban öli 
a rovarokat! ( 

öoakoájank • 
ai utánzatoktól I 

Sárga kanna 
fekete tdvoall tt 

Tizennégy utassal 
az Elbába zuhant egy autóbusz 

Prága, augusztus 18. Az óriás-hegység cseh-
szlovák részén fekvő Spindlermühle fürdőhely, 
közelében vasárnap délután borzalmas autó-
buszszerencsétlenség történt, amelynek eddig 
kilenc halottja és öt súlyos sebesültje van, azt 
hiszik azonban, hogy, a halottak száma na-
gyobb lesz, mert a súlyosan sebesültek közül 
hárman a halállal vívódnak. Egy zsúfolt pősta-
autóbusz az országúton a nedves talajon 
csúszni kezdett s miu tán a soffőr a lejtős uton 
nem tudta fékezni a kocsit, az egy méter ma-
gas korláton át az autóbusz az öt méter mély 
Elba folyó vizébe zuhant. A csendőrség, a kö-
zeli városok tűzoltói és utászkatonák segítségé-
vel kiemelték az autóbuszt a folyóból, az uta-; 
sok közül azonban nyolcnak már csak a 
holttestét találták meg. Hat súlyos sebesültet 
kórházba szállítottak. 

Prága, augusztus 18. A Spindlermühle k5-

zelében történt autóbuszszerencsétlenségről I 

még a következő részleteket jelentik: A posta-

autóbuszon tizenhárom ntas utazott. A kilenc 

halotton kívül öt súlyos sebesültet kórházba 

szállítottak, közöttük az autóbusz soffőrjét is 

s csupán a jegykezelő maradt sértetlen. Az 

autóbusz átbukott az országút mellett húzódó 

egy méter magas kőfalon és az Elba folyó 

vizébe zuhant. Az utóbbi napok esőzései követ-

keztében a folyó ár ja igen erős s a hatalmas 

autóbuszt az ár lefelé sodorta, míg azután 

eltűnt a folyó vizében. 

A szerencsétlenségnek tőbb spindlermühlei fürdő-
vendég szemtanuja volt s (ezek értesítették a csend-
őrséget A mentési munkálatokban a csendőrségen, 
tűzoltókon és utászkatonákon kivül a környék 
parasztlakossága is résztvett A folyó vizét még 
továbbra is átkutatják, mert attól tartanak, hogy 
az autóbuszon a tizenhárom megtalált utason ki-
vül még mások Is voltak. 

— A szegedi gyümölcs diadala az orosházai ki-
állításon. Az orosházai országos mezőgazdasági 
kiállítás a szegedi gyümölcsnek teljes sikert ho-
zott. Valamennyi kiállító közül W a g n e r Adolf, 
az ismert szatymazi pomológus, abszolút első di-
jat nyert kiállított gyümölcseivel, boraival, facse-
metéivel. Megkapta a kiállítás nagy aranyérmét 
azonkívül a földmivelésügyi miniszter tiszteletdiját 

— Cirkusz. Estéről-estére telt nézőtér gyönyör-
ködik a C z á j a-cirkusz kitűnő attrakcióiban, ame-
lyek bővelkednek ötletekben és ügyességben. Kü-
lönösen sok tapsot aratnak az állatmutatványok,, 
de a sport és tornászkultura korában nagyra 
méretezett igényeket is kielégítik a vakmerő trapéz, 
mutatványok. A cirkusz kissé megkopott romanti 
kájába friss szinck vegyülnek, uj érdekességek^ 
amelyekben kifogyhatatlan a modern artista világ, 
A cirkuszt őszintén egy sióval jellemezhetjük. 
J ó. frdeaies a pártfogásra. A gyerekek őrök örö* 
me, a bohócjáték csupa vidámság és jólesik látni* 
mint telik meg a gondterhelt emberek 6zeme a. 
gyerektekintetek ragyogásával. 


