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Egy év ulán 
ufra kell kövezni a Csongrádi~sugáruiat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Cson-
grádi-su sín rutát néhány nap óta elzárták a for-
gatom elől, mert az «tat nagy hosszúságiban 
javítják. Meglehetősen feltűnő ez. mivel a 
Csongirádi-sugárut burkolata nem sokkal egy 
esztendővel ezelőtt készült. Az uj burkolat mésr-
is annyira megrongálódott, meglazultak a kö-
vek, hogy a javítás elrendelésével, bár erre nem 
volt fedezet, nem várhatott tovább a város. 

A mérnöki hivatalban a Csongrádi-sugárut uj 
burkolatának gyons megrongálódásával kapcso-
latban kijelentették a Délmagyarország munka-
társának, hogy gerenosóranyag volt az ut alap-
ja és ez engedett meg. A bajt az okozta, hogy 
egy 40 tonnás teherautó a megengedettnél jó-
val nagyobb sebességgel ment végig a Cson-
grádí-sugáruton és az uj kövezetet ez rongálta 
meg. Állítólag nyomoztat is a város a teherautó 
után. 

Ha elfogadható is ez a magyarázat, bizonyos, 
hogy a Csongrádi-sugárut kövezésénél bizonyos 

mulasztás történt. Az ut javításnál gondolni któt* 
lett volna arra. hogy az a'ap agyagból 
amely besüppedhet. 

A Legsajnálatosabb a dologban, hogy a Cs 
grádí-sugájrtrt kövezést munkájának jótállási 
ideje három hónappal ezelőtt, a mult év decem-
ber végén járt le. Akkor vette áft a mérnóksés 
az ujraburkolt utat és nem tailált hibát. A jót-
állási időn belül kötelezni lehetett volna a vál-
lalkozót, hogy az utat rendbehozza, még akn 
kor is, ha ott az alapban volt a hiba. A Jót-
állási idő azonban elmúlt és a város kénytet&n 
fizetni a javítás költségét. 

Hasonló bajok miatt rövidesen sor kerül a 
Mikszáth Kálmán-ucca újonnan készült köve-
zetének kijavítására is. Ez a kövezés is egy eszn 
tendövel ezelőtt készült, most azonban lesötv 
pedtek a kövek és ha sürgősen ki nem javit-
ják a burkolatot, akkor súlyosabb szerencsét-
lenség történhet a meglehetősen forgalmas t»o 
cában. 

Robbanás a Kölcsey-uccában 
Csütörtökön a Próféta-épület egyik elsőemeteli lakásában felrobbant 

a gyorsforraló és a robbanás ereje kidöntött egy közfalat 

B városfanyai piac 
(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-

írta a Délmagyarország, hogy dr. P á 1 f y Jó-
zsef polgármesterhelyettes mintegy két héttel 
ezelőtt a várottanyai gazdák egyik csoportjá-
nak kívánságára megváltoztatta a várostanyai 
piacnapokat. Eddig, több, mint husz esztendő \ 
ola csütörtökön és vasárnap tartottak Városta-
nyán piacot, a polgármesterhelyettes határo-
zata alapján két hét óta kedden és pénteken 
verődtek össze a környékbeli termelők Város-
tanya piacán. A Délmagyarország tegnap „Az 
olvasó rovatában" levelet közölt, amelynek író-
ja állást foglalt a piacnapok megváltoztatása 
ellen és megírta, hogy a változtatás egyáltalá-
ban nem felel meg az érdekelt gazdák kíván-
ságának. Csütörtökön délelőtt M u n t y á n Va-
lér várostanyai birtokos nagvobb küldöttséget 
vezetett a polgármesterhelyettes elé akit a vá-
rostanyai lakosság nevében két hét előtti hatá-
rozatának visszavonására kért föl. Muntván el-
mondotta, hogy a keddi és a pénteki piac-nap 
nem felel meg a várostanvai érdekeknek, mert 
Pusztamérges és Kelébia ugyanezeken a napo-
kon tart piacot, a várostanyai piac forgalma 
pedig ezt az egyidejűséget erősen megérzi. Két 
hét óta fokozatosan csökken a várostanyai piac 
forgalma és ha a város hatósága sürgősen nem 
állítja vissza a régi rendszert, rövid időn belül 
a várostanyai piac jelentősége megszűnik, mert 
Kelébia és Pusztamérges magához vonzza a ve-
vőket és az eladókat egyaránt. A csütörtöki és 
a vasárnapi piac visszaállítása ellen egyházi 
szempontból sem lehet kifogást emelni, mert a 
vasárnapi piac tiz óráig befejeződik, a vasárna-
pi misére tehát akadálvtalanul elmehet a la-

, kosság. sőt a tanasztal^t szerint lénvegesen lá-
togatottabbak voltak akkor a vasárnapi misék, 
amikor a piac is vasárnan volt.. Most, hogy 
vasárnap nincs piac, az istentiszteleteken jó-
val kevesebben vesznek részt. Csak azok men-
nek el a templomba, akik a templom közelében 
laknak, de távolabbi tanyarészek közönsége 
távolmarad. 

Dr. Pálfv József pol?ármesterhelvettes kö-
zölte a küldöttséggel, hogv a felsorakoztatott 
érvek alap ián hatálvfalanitia korábbi határo-
zatát és hozzájárul ahhoz, hogv Várostanva a 
jövőben ismét csütörtökön és vasárnap tartsa 
meg hetivásárját. 

fi külpolitika és a förféiieleüi 
Dr. Gtfmöry-Laiml László előadása 

(A Dél magva rország munkatársától.) Dr. 
G ö m ö r v-La'i m 1 László külügyminiszteri 
tanácsos ..Reális és érzelmi külpolitika történel-
mi példákban" címmel tartott csütörtökön dél-
után az egyetem aulájában értékes előadást. 
Gömröy-Laiml miniszteri tanácsos bevezetés-
kép tolmácsolta a Külügyi Társaság üdvözletét 
Előadását azon akció keretében tartja meg. me-
lyet a Külügyi Társaság fejt ki és melynek cél-
ja, hogy a hazai közönség minél szélesebb réte-
geiben felkeltse az érdeklődést külügyi problé-
máink iránt és kifejlessze érzékét a nemzetközi 
kapcsolatok megbirálása iránt. Annál is inkább 
szükségesnek mutatkozik ez. mivel a múltban 
külpolitikánknak Bécsben való iránvitása foly-
tán Magyarország kevéssé kapcsolódott be a 
külügyi kérdések vitatásába. A Külügyi Társa-
ság megalapitóia és haláláig elnöke, gróf Ap-
ponvi Albert, állandóan hangsulvozta a magyar 
közönség külnolitíkai nevelésének szükségét, 
annál is inkább, mivel Magvarország mai hely-
zetében a külpolitikai kérdések állanak előtér-
ben. 

Gömörv-Laiml tanácsos ezután nagy voná-
sokban ismertette a nagyhatalmak háború előt-
ti külpolitikáiénak iránvvonalait, melvek azt 
látszanak bebizonvitani, hogy a . reális célok 
szem előtt tartása inkább vezethet sikerekre, 
mint a főleg érzelmek által befolyásolt maga-
tartás. Különös mértékben áll ez a megállapí-
tás az olvan kis államokra vonatkozólag, mint 
a régi Erdélv, a Hohenzollerek Brandenburgja 
és eleinte kis Poroszországia. végül pedig a 
szardiniai királvság, mélyeknek történeti kifej-
lődése szembetűnően illusztrália a reális külpo-
litikai állásfoglalás helvességét. 

A nagvszámu közönség az előadót előadása 
végeztével hosszasan finnenelte. 

Mindennap frí«=R »'w^s, UirA*. <ne»nyes, mákos, 

d iós 1 <frb 12 flll. 

Papp eulcr&pxda, Stefániára szemben. no 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csütör-
tök reggel 8 óra tájban hatalmas detonáció ijesz-
tette meg a Kölcsey-uccai lakókat. A robbanás 
a Kölcsey-ucca 6. számú házban, a régi Próféta-
épület egyik emeleti lakásában történt, özv. 
Szende Gyuláné lakásában. Peroek alatt a 
helyszínre robogta a mentők és a tűzoltók, akik 
ket a szomszédból értesítettek. 

Ugy látszót az első pillanatban, hogy rendkí-
vül súlyos szerencsétlenség történt. 

A robbanás ereje kiszakította rámástól 
az ablakokat, a konyha és az előszoba 

közötti közfalat pedig kidöntötte. 

Ugyanekkor lángok csaptak elő a konyhából. A 
tűzoltók azonnal eloltották a tüzet. A mentők-
nek alig akadt dolguk, csak Szende Gyuláné 
kezét kötözték be. A községi jegyző özvegye 
ugyanis tűzoltás közben mindkét kezefejét meg-
égette, egyébb baja nem történt. 

Azonnal megejtették a helyszíni vizsgálatot 
dr. Mátyás Samu rendőrkapitány vezetésével. 
Szende Gyuláné előadta, hogy reggeli 
készítés közben az úgynevezett kéthengeres 
gyorsforralót akarta meggyújtani. Égő gyufával 
a kezében közeledett a farralóhoz, amely azután 
ismeretlen okból hirtelen felrobbant. A robba-
nás csodálatosan nem sebesítette meg az uri-

asszonyt, a tüz sem okozott lényegesebb káro-
kat, de a detonáció roppant nagy ereje szinte 
kidöntötte az egyik közfalat és betörte az ud-
vari ablakot. A robanás légnyomása rendkívül 
erős volt, ugy, hogy nagy pánik keletkezett a 
rég iiházban. A robbanás után azonnal hozzá-
kezdtek a romok eltakarításához és a közfal 
helyreállitásááioz, nehogy egy esetleges ujaM» 
beomlás történjen. 

A felrobbant gyorsforralót — amelyben való-
színűleg petróleummal kevert motalkós benzin 
volt — szakértők vizsgálják meg a robbanás 
okának pontos megállapítására. A rendőrség 
folytatja a nyomozást. 
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