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Szeptember eleién megkezdik 
a nemzetközi autóul 

74 kilométeres szegedi szakaszának építésit 
(A Délmagyarország munkatársától.) Atranz-

kontimentáfc autóut budapest—kecskeméti sza-
kaszának kiépítése a napokban teljesen befeje-
ződött, az utat rövidesen hivatalosan is átadják 
a forgalomnak. Az hátralévő szakaszának ki-
építésére most már hamarosan ser kerül, a ke-
reskedelmi minisztérium tegnap kiírta a pályá-
zatot a kecskemét—szegedi müut kiépítésére. 

A versenytárgyalási hirdetmény szerint a 74 
kilométer hosszú utat .. minisztérium egyhar-
¡madrészban nehézburknlattal: betonnal, aszfalt-
tal, vagy topekával kívánja burkolni, egyharmad-
részére középnehéz Lurkolatot ír elő a verseny-
tárgyalási hirdetmény, egyharmadirészét pedig 
hátrányt, vagy bitument.. A pályázat határideje: 
augusztus 14, az ajánlatokat a minisztériumi se-
gédhivatali főigazgatójához k~!l benyújtani. Az 
ajánlatokhoz a bánatpénzek letételéről saóló 
nyugta csatolandó, a bánatpénz 250 ezer pengő 
értéket meg nem haladó munkálat után az aján-
lat szerinti érték 2 százJéba, ezenfelül 1 szá-
za lék. 

Az útépítésre kerülő 74 kilométer és 84 méte-
res utvonalat 12 munkaszakaszra osztják fel 
a munka elvégzése szempontjából. Egyidőben 
egy szakasz útépítéséhez fognak hozzá. 

A kecskemét—szegedi útépítési munkát a 
kereskedelmi minisztérium hitelművelet forrná-
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(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi szeretetház kibővítését már évekkel ezelőtt 
elhatározta a hatóság, erre azonban pénz hiányá-
ban mindeddig nem került sor. Most ismét felme-
rült a kibővítés kérdése és előreláthatólag ezt 
hamarosan végre is hajtják, mert a szegény-
házban rendkívül összezsufohan vannak az 
ápoltak és naponkint egyre többen jelentkeznek 
felvételre. Dr. Kemenesy Tibor népjóléti tanács-
nok csütörtökön látogatást tett a szeret etházban 
és tárgyalásokat folytatott a kibővitésről. Ezzel 
kapcsolatban a következőket mondotta: 

— Kétféle megoldás kívánkozik. Az egyik az 
vulna, hogy a szeretői ház mostani épületére uj 
emeletet építenénk. Az emeletráhuzás folytán 
80—90 ujabb férőhely volna. A másik megoldás 
az, hogy a szeretetház közvetlen szomszédsá-
gában, a Szent Vince Egyesület tulajdonában 
lévő épületet megvásárolná a város. Az épület-
hez nagy kiterjedésű telek tartozik és ezáltal 
a_ további terjeszkedésnek is megvolna a lehe-
tősége. A szóbanforgó épület azonban meglehe-
tős kicsiny, itt átalakítás után is csttpán 30 ápol-
tat tudnánk elhelyezni. A Szent Vinoe Egyesület 
nem ragaszkodik az eladáshoz, hajlandó hosz-
szabb időre, 50, esetleg 100 évre is bérbeadni 
az épületet, évi ezer pengős bérösszeg ellenében. 

Maáocsa, julius 10. A nyomozás vezetői csü-
törtökön ismét kihallgatták Árki István hozzá-
tartozóit. Ismeretes, hogy Márkus Szabó László, 
a megszökött halálraítélt csend őr gyilkos meg-
sebesítette Árki Istvánt. Az Árki-család e^rbe-
hanigzóan azt vallotta, bogy Márkus Szabó bos -
szúból lőtte le az idősebb Árkit, mert az nem 
akarta hozzáadni a leányát. Azért haragudott a 
gyilkos Árkiékra, mert azok, amikor junius 22-
é i náluk járt, látogatását bejelentették a csend-
őrségnek. 

Márkus Szabó szökésével ós bujkálásával kap-
csolatban egyébként több örizetbevétel történt. 
.Csütörtökön délben kitudódott, hoey a gyilkos 

jábart bonyolittatja le. Az ajánlatokat ugyanis 
hatesztendős hitelezéssel kapcsolatban keH be-
nyújtani, a munkálatok 'költségét a minisztérium 
hat év alatt egyenlő évi vészietekben fizeti ki 
a megbízott vállalkozóknak. 

Az utolsó 74 kilométeres útszakasz kiépítési 
munkálatainak mielőbbi megkezdésére lehet kö-
vetkeztetni abból a körülményből, hogy a pályá-
zatokat már augusztus 14-én, két órával a ver-
senytárgyalás után felbontják és közvetlen ez-
után megtörténik a döntés a munka kiadásáról. 

A munkálatok megkezdéséről dr. Göllner Ká-
roly, az áülamépitészeti hivatal szegedi kireii-
deHségémek vezető-mérnöke a következőket 
mondotta a Délmagyarország munkatársának: 

— A pályásat alternatív, többféle anyaara szól. 
Most még nem lehet tudni, hogy melyik aján-
latot focadiálk el. Augusztus 14-én megtörténik a 
döntés és minden valószínűség szerint szeptem-
ber elején már hozzákezáenek az útépítéshez. 
Arránézve még nincs döntés, hogy a murikálato-
kat mennyi ido a'latt keli bevégezni, a szerző-
dés megkötésénél fogja ezt a körülményt a mi-
nisztérium a •áöaflcoaóvaí perfektuálni. Ha — 
amint tervbe volt véve — az útépítést gyorsabb 
tempóban hajtják végre, akkor természetesen 
jóval nagyobb nwinfcástüme<5eket kell az utéoit-
kezésékmél fngfoíkoztatni. 

Az épületben azonban ezidőszermt lakások van-
nak, ezért előbb azt át kellene alakítanunk. 31-
ső teendő tehát az lesz, hogy el keil készíteni 
ai emeletráhuzás és az épületátajakitás költség-
vetését ós csak ezekután lehet foglalkozni azzal, 
hogy melyik megoldást fogadhatjuk el. 

— A szeretetház kibővítését mindenesetre na-
gyon fontosnak és sürgősnek tartom — folytatta 
nyilatkozatát dr. Kemenesy tanácsnok. A sze-
retetházban jelenleg kilencven férőhelyen száz-
huszonkilencen vannak összezsúfolva, részint 
pótágyakon, részint szalmazsákokon a földön 
faksze.,ek az ápoltak. Ez a helyzet nem tartható 
fenn. Sürgeti a kibővítést az a körülmény is, 
hogy ezid("»szerint már hatvanan várják, hogy 
bejussanak a szeretetházba ós naponta jelentkez-
nek, felvételüket kérve. 

A népjóléti ügyosztály vezetője csütörtökön 
résztvett a szeretetházban a Szent Vince Egye-
sület ünnepségén. Az ünnepség után Kemenesy 
tárná csínok az egyesület vezetőségével megbeszé-
lést tartott, megegyeztek abban, hogy ezentúl 
a Szent Vince Egyesület a szegénygondozás te-
kintetében karöltve fog l várossal működni. 
Ugyanezt valósítja meg a közeli jövőben a nép-
jóléti ügyosztály a többi jótékony egyesületek-
kel is. 

szülei ujabb fegyvert akartak vásárolni mene-
külő fiuknak, ezért eladták hízójukat. A csend-
őrség a pénzt lefoglalta és Márkus Szabó adóhát-
raléka javára irták. Az eddigi megállapítás sze-
rint hatvan maáocsca legény ellen inául eljárás 
fogolyszöktetés rímén. 

A csendőrség őrizetbe vette Homolya Borbá-
lát. aki Márkus Szabót Dunaföldvárról való első 
szökése után hetekig rejtegette. Saját biztonsá-
guk érdekében őrizetbe vették.mindazokat. akik 
különböző bíróságok előtt Márkus eilen vallot-
tak, miután a gyilkos ar:al fenyegötődzött, bogy 
mindezeket k'irtJa. 

Szombaton 
tizennégy osztrák újságíró 

érkezik Szegedre 
(A Délmagyarország munkatársától.) Alig 

egy hete, hogy a külföldi újságírók szegedi lá-
togatása lezajlott. Szombaton ismét külföldi 
újságírók látogatnak el Szegedre, még pedig 
ezúttal tizennégy osztrák ujságiró, akik T á -
b o r i Kornél vezetésével rándulnak le az or-
szág második városába, annak intézményeit, 
életkörülményeit és jelentőségét megnézni. 

Az osztrák újságírók szombaton este érkez-
nek és vasárnap estig maradnak Szegeden. Ez-
alatt megnézik a tiszai életet és halászatot, a 
városi intézmények közül néhányat és meg-
szemlélik természetesen a Dóm-teret és a dóm-
téri építkezéseket, amelyek az augusztus 4-én 
kezdődő ünnepi szabadtéri játékokra készülnek. 
Az osztrák újságírók a város és a Hungária-
szálló vendégei lesznek. 

Tarnov 
árvízkatasztrófa előtt 

Varsó, julius 19. Á szakadatlan esőzések 
miatt még mindig nagy a veszély az árvizsuj-
totta vidékeken. A krakói vajdaság 15, a kielcei 
vajdaság 4 és a lembergi vajdaság 4 kerületéből 
jelentenek árvizeket. Az áldozatok száma az ed-
digi jelentéseik szerint nem haladja neg a nyolc-
vanat. Nagy vcszfi'y fenyegeti Tarnov városát, 
amelynek egyrészét elöntötte az ár. A várossal 
megszakadt minden összeköttetés. 

A Tarnov melletti mosicei nítrogéngyár, ame-
lyet a legnagyobb veszély fenyegetett, e pilla-
natban már nincs veszedelemben. A Dunajoo 
mentén 15 kilométer szélességű tavak képződtek, 
A segélyezési munkálatokat a belügyminiszter* 
a közimuntoaűgyi miniszter és a népjóléti mi-
niszter közreműködésével maga Kozlowski mi-
niszterelnök irányítja. 

Feüüggeszts!c-3 
S e r s z s m a autonómiáját 
Szentes, julius 19. Csongrád vármegye tör-

vényhatósági bizottsága mai rendkívüli közgyű-
lésén tárgyalta Zemplévnegye átiratát Barthou 
francia külügyminiszter ismeretes beszédeivel 
kapcsolatban. A közgyűlésen Cicatricts Lajos 
felsőlhézi tag hosszabb beszédet mondott, majd a 
törvényhatósági bizottság kimondotta, hogy 
egyhangúlag viszautasitja Barthon kijelentéseit. 

Ezután azt a miniszteri leiratot tárgyalták, 
amely felveti a törvényhatóság előtt azt a kér-
dést, hogy nem kellene-e Kiskundorozsma auto-
nómáiját a Háztartásban mutatkozó szabálytalan-
ságok miaít felfüggeszteni? A leirat szerint a 
község 6W.000 pengőnyi vagyonával szemben 
már 412.000 pengő a teher, most mégis ujabb 
40.000 pengős kölcsönt akar felvenni. 

Csergő Károly alispán bejelentette, hogy a 
helyzet nem oly veszedelmes Kiskundorozsmán. 
Tény. hogy bizonyos kiutalásoknál nem lehetett 
betartani a formákat, de ennek az az oka, hogy 
a télen rendkívül nagy nyomor volt a község-
ben, száz és száz ember rohanta meg a község-
házát ós ezeken az éhező embereken sürgősen 
kellett segíteni. A teher mindössze 170.000 pen-
gő ás ezt a község törleszteni tudja. 

A törvényhatósági bizottság kiadta az ügyet 
az alispánnak, hogy vizsgálja meg és tegye 
mez a szükséges léoásÉÍk^t 

HELYEN. 129 ÁPOLT 
A VÁROSI SZERETETHÁZBAN 

Sürgősen ki keli bővíteni az intézetet 

Letartóztatások, őrizeíbevéíelek, 
de eredménytelenül hajszolják a madocsai gyilkost 


