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II nemzetközi autóul 
kecskemét-szegedi 

szakaszának épitése 
(A Délmagyarország munkatársától) A 

sniuit ibónap közepén a kereskedelmi minisz-

tériumi a kecskemét—szegedi tniemzetközi au-

;tóut tizenegy szakaszát adta vállalatba, ho-

lott tizenkét szakasz átépítésére hirdetett 

versenytárgyalást. A tizenkettedik szakasz 

árlejtése az első alkalommal különféle techni-

kai akadályok miatt elmaradt. Most a keres-

kcdeltni minisztérium a kecskemét—szegedi 

¡állami közút tizenkettedik szakaszára is irr -

hirdette a versenytárgyalást. Az ajánlatokat 

november 30-áig kell a minisztériumhoz be-

nyújtani. A vállalati szerződés intézkedik ar-

ról is. hogy az ajánlatokban meg kell jelölni 

nzt a legkisebb munkabért, amelyet a vállalko-

zó a munkásoknak kifizet-

A 72 kilométeres útszakaszból eddig 66 

kilométert adtak vállalatba- Az utolsó sza-

kasz vállalatba adása december elején meg-

történik- Ettől függetlenül megindul az autó-

tit átépítése a már vállalatba adott szakaszo-

kon. A munka elvégzésével megbízott vállalko-

zók már előkészületüket tettek az építkezés 

megindítására és valószínű, hogy erre egy-

szerre több útszakaszon' november második 

felében SÓT kerül-

Asz olvasó rovata 
4 színház és a hangversenyek 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! A színházi és 
hangversenykritikák már hangot adtak a kö-
zönség azon kívánságának, hogy a színház és 
a Harmónia lehetőség szerint egyeztessék ösz-
sze terminusaikat, mert nem érdeke sem az 
egyiknek, sem a másiknak, de legfőképen a 
közönségnek, hogy ez a két kultúrintézmény 
egymásnak ilyen módon támasszon versenyt. 
Mint színházi premierbérlő és mint koncert-
bérlő tiltakozni kívánok az ellen, hogy e bér-
leteim felhasználásában szükségtelenül meg-
akadályoztassam. mint most csütörtökön — is, 
amikorra a színház premiert hirdetett, holott 
a Harmónia már hetek óta közli hangverseny-
terminusát. Aki ismeri a hangversenvközön-
séget és a premierbérlő közönséget, tudja, hogy 
a kettő teljesen azonos, nagyon csodálkozom 
tehát azon. hogy a két intézmény nem tud 
megegyezni ilyen nyilvánvalóan közös érdekű 
kérdésben. Azt hiszem, hogy a szinügvi bizott7 

ság kötelessége volna, hogy ezt az anomáliát 
végre megnyugtató módon kiküszöbölje. A 
színház alkalmazkodni tud a már jóelőre jel-
zett hangversenyek terminusához. 

Tisztelettel: (alirás.) 

Minden külön értesítés helyett. 

özv- dr. Spitzer Pdlné szül. Varga 
Piroska összetört szívvel a rettenetes 
csapás súlya alatt fájdalommal tudat-
ja, hogy áldott lelkű, jóságos szívű 
szeretett férje 

Dr. Spitzer Pál 
váratlanul elhunyt-

Felejthetetlen halottunkat szerdán d-
u. 3 órakor temetjük az izr. temető 
cinterméből-

Siratják vigasztalhatatlan szülei 
Spitzer Lajos és neje. anyósa, apósa. 
Varga Mihály és neje, sógorai és az 
egész rokonság. 

Részvétlátogatás ós koszorúk mel-
lőzését kérjük. 

Külön villamosok d. u- fél 3 órakor 
indít nak a Dugonics-térről-

Ofltudm idegen anyagtól 
meg kell szabadítani a Fogakai és a 
száj üreget. Ezt úgy ériét, ha száját és 
Fogait OD OL • FOGPÉPPEL ápolja. Az 
ODOL-FOGPÉP megakadályozza a 

lerakódást és ezzelafogkö-
képzödést, továbbá a Fogak 
színesedését és a száj roszz 
szagát. 

AZ 

F O G P É P 
a kolloid alkatrészek nagy mennyisége következtében erő-
sen absorbeáíó erejű\ tehát alaposan megtisztítja a Fogakat 
és megszabadítja minden Féle kellemetlen szaytól, Festőanyag-
tól és minden Féle tisztát 'inságtól. 

Ujabb árverési ixpalmak 
a VásárheByi-sugáruton — 
városházi tévedés miatt 
A közgyűlés felfüggesztő határozatáról — nem értesi« 
telték az adóhivatalt 

JA Dámagyarország munkatársától•) A Vá-
«árhelyi-sugáruton ismét árverési izgalmak 
marinak. A város tudvalévőleg égy évvel ez-
előtt kiaszfaltoztatta a gyalogjárót, csatorna-
hálózatot és kocsibejárókat készíttetett, mindent 
a sugáruti ház- és telektulajdonosok költségeire-
Amikor a munka elkészült, a város értesítette 
a háztulajdonosokat, hogy a köWségekb.íl mekko-
ra össrgg esik rájuk- 500 pengőtől 3000 nengöig 
terjedő költség jutott egy-egy Vásárheiyi-sugár-
uti háztulajdonosra- Néhányan a hozzájárulást 
kifizették» keddien egy háztulajdonosnő 1300 
pengőt fizetett be a város kasszájába. 

A Vásárhitílyi-sugáruti házigazdák nagyrésze 
azonban olyan súlyos helyzetben van, hogy nem 
képes kifizetni a hozzájárulást. Évről-évre ha-
ladékot kérnek, de még az esedékes kamatot 
sem képesek megfizetni, nemhogy törleszteni 
tudnának-

Szeptember elején kínos meglepetés érte a 
háztulajdonosokat; a városi adóhivatal töme-
gesen kézbesített ki árverési végzéseket, ame-
lyekben arról értesíti őket, hogy árverést tar-
tanak a házuknál, ha a hozzájárulást nem fize-
tik meg. Iritz Béla törvényhatósági bizottsági 
tag közbenjárására annakidején a polgármester 
október 10-ig felfüggesztette az árveréseket, 
majd a kérdéssel foglalkozott a legutóbbi köz-
gyűlés is és dr. Dettre .János indítványára el-
határozta, hogy december 31-ig felfüggeszti az 
árveréseket> addig pedig a város hatósága va-
lamilyen úton-módon rendezni fogja ezt a rég-
óta húzódó ügyet-

A Vásárhelyi-sugáruti háztulajdonosok tudo-
mást szereztek a közgyűlés döntéséről és most 
már megnyugodtak, mert abban a hiszemben 
voltak, hogy az év véaéig nem áirverezteti őket 

az adóhivatal. Annál nagyobb volt azután al 
meglepetésük, amikor a városi adóhivatal ar-
ról értesítette őket, hogy november 9.re ujabb 
árveréseket tűzött ki ellenük- A közgyűlés egy-
hangú határozata után ezt az intézkedést egé-
szen érthetetlennek találták a Vásárhe'lyi-
sugáruti háztulajdonosok- Felkérésükre Irita 
Béla eljárt a város hatóságánál, hogy meg-
tudja, miért tűztek ki ismét árverést a háztu-
lajdonosok ellen. 

Az első ügyosztályban azután Kitűnt, hogy 
tévedés történU a közgyűlés határozatáról az 
ügyosztály még nem értesítette az adóhivatalt. 
amely újból kitűzte az árveréseket- Az első 
ügyosztály vezetője ekkoT telefonon intézke-
dett az adóhivatalnál és utólag az év végéig 
felfüggesztették a, november 9-re kitűzött ár-
veréseket. Az érdekeltek most várják, hogy 
mikép kívánja a város hatósága rendeztetni 
az ügyet-


