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A felsőíiszaparti töltés 
megerősítésével kezdik meg 
a szUkségmunkákai 
Felszedik a Kálváriádén járdát, hogy a kövekeí áthe-
lyezzék a Iiszapartra 

'A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
dé'.be di . Tóth Béla polgármesterhelyettes elnök-
letével együttes ülést tartott a népjóléti és a mü-
sziki b;zottság, hogy ismét letárgyalja a szükség-
ínuikák programját, amely már a belügyminisz-
ter jóváhagyását is elnyerte. Kiderült ugyanis, 
h^gy a programba felvett munkálatok végrehajtá-
s i százötvenezer pengőbe kerülne, de a munkála-
tokra mindössze hetvenkétezer pengő fedezete 
van áfc inségalapnak. 

A bizottság hosszas vita után kimondotta, hogy 
» 

a legsürgősebbnek a programba felvett 
árvédelmi, illetve töltéserősítési mun-

kálatokat tartja 

és ezek között is elsőnek a felsőtiszaparti 'öltés 
megerősítését és felmagositását. A tápéi kaputól a 
Római-körutig terjedő töltésszakasz koronája 
ugyanis nem éri el még a 120 centiméteres magas-
ságot sem és igy — amint Hergár Viktor főmérnök 
bejelentette — árvízveszély, magasabb vízállás ese-
tén ezen a ponton komoly veszedelem fenyegetheti 
a város biztonságát, hiszen a városon kívül a töl-
tések 150 centiméteres biztonsági magassággal ké-
szültek. A megoldás az, hogy a villamosvasút mel-
letti gyalogjárót épitik át és emelik fel a kivánt 
magasságba. Ehhez a munkához azonban a jár-
daburkoláshoz alkalmas kőanyagra van szükség. 
A miniszter rendelkezései értelmében az r'nség-
alapból az idén a város anyagra tizenkétezer pen-
gőnél többet nem költhet, a többi pénzt munkadíj-
ra kell elköltenie, hogy minél több munkanélküli 
juthasson a szükségmunkák keretében keresethez. 

A mérnöki hivatal azt a meglepetést keltő javas-
latot nyújtotta be, hogy 

a város szedesse fel a Kdlvária-léri 
villamosvonal mentén lévő gyalogjáró 

burkolóköveit és ezzel készíttesse el 
a jelsőtiszaparti töltésjárdát. 

A javaslat szerint a Kálvária-téren ez a járda fe-
lesleges, mert a közönség az úttest másik" oldalán, 
a házsor előtti aszfaltozott gyalogjárón közlekedik. 
Ezen a kőburkolatu gyalogjárdán legeljebb akkor 
közlekednek az emberek, amikor nagyobb temetés 
van, vagy amikor halottak napja körül a lakos-
ság nagyobb tömegben zarándokol ki a temetőkbe 

— A legjobb meggyőződésünk ellenére javasol-
juk ezt a megoldást — mondotta Hergir Viktor 
—, de mást nem tehetünk, mert a töltésjárdát fel-
tétlenül el kell készítenünk és hozzá más uton nem 
szerezhetünk kőanyagot 

Raíner Ferenc és Csűrik Ferenc tiltakozott ez 
ellen a megoldás ellen. Tütakoztak az ellen, hogy 
felszedesse a város a Kálvária-tér gyalogjárdá-
ját csak azért, hogy art máshol használja fel. 
Kifejtették, hogy erre a járdára, ha nem is ál-
landóan, szükség van és előbb-utóbb ismét el kel-
lene készíteni 

A tiltakozás hiábavalónak bizonyult, a bizottság 
megadta a felhatalmazást a Kálvária-téri kövek — 
elmozdítására. 

Hozzájárultak a bizottságok ahhoz is, hogy be-
illesszék ,a munkaprogramba a külterületi utak 
domborítását is. Erre ugyan nincs múlhatatlanul 
szükség, de a mérnöki hivatal igy kiván munka-
lehetőséget biztosítani arra az esetre, ha a Tisza 
áradása következtében víz alá kerülnek izok a 
földbányák, amelyekből a különböző töltési mun-
kálatokhoz szükséges földanyagot termelik ki a 
szükségmun kasok. 

Kimondotta végül a bizottság, hogy szükséges-
nek tartja az intenzivebb fásítást, különösen azok-
nak az uecáknak a befáíitását, amelyekből a há-
ború után irtották ki a fákat 

„Móravárosnak 
harcos emberekre van szüksége 

legsárosabb nccák és a legvizesebb 
lakások ellen" 

A Szövetkezeti Városi Balpárt hétfői gyűlése 

(A Dé'magyarország munkatársától.) Hét-
főn este a móravárosi S á n t a-féle vendéglőben 
népes választógyülést tartott a szövetkezeti 
városi balpárt. Elsőnek 

dr. Berkes Pál 

szólalt fel. Beszédében a város pénzügyi" Hely-
zetével foglalkozott s kifejtette, hogy a tör-
vényhatósági bizottságba olyan embereket kell 
állítani, akik a város rossz gazdasági viszo-
nyai között is tudnak gazdálkodni, sót foko-
zott gonddal gazdálkodnak, minél nagyobb a 
nyomorúság és a szegénység. Ezen a vidéken 
igen sok a tennivaló — folytatta beszédét. A 
Móraváros sárlengere kiabálva követeli a tör-
vényhatósági bizottsági tagok kötelességtel je-
sitését. Nem demagógia annak a megállapítása, 
hogy Szegeden, de főleg a Móravárosban sok 
az egészségtelen, nedves lakás. Itt összefogva 
kell dolgozni a polgárság sorsának jobbrafor-
dulására. Találni kell pénzt a bajok orvoslásá-
ra, ha egyelőre a lehetőségek szűkösek is. Ar-
ra hivta fel a választók figyelmét, hogy ne 
szavazó-gépeket küldjenek be a közgyűlésbe, 
olyanokat, akik most minden jót ígérnek és 
megválasztásuk után első dolguk az Ígéretek 
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Elveszem a feleségem 
A szezon lesrjobb vígjátéka. 

Ra'ph B R bertí töszereptésevel. 
Előadások 5 órától folytatói agosak. 

— elfelejtése. Megbízható, talpig embereket 
kell a közgyűlésbe küldeni, akik nem tesznek 
ugyan ígéreteket, de tudják, hogy mi fá j, hol 
fá.i és teljes erejükből igyekeznek a bajokon 
segíteni. 

A nagy tetszéssel fogadott felszólalás után 

Kéthly Anna 
beszélt. 

— Amikor idejöttünk erre a gyűlésre — 
mondotta —, első pillanatban megrohantak 
bennünket a községi politika feladatai. Itt lát-
tuk a legsárosabb uccákat, a legvizesebb, leg. 
egészségtelenebb lakásokat. A bajok felsorolá-
sara szinte idő sincs és mégis: ott ülnek a tör-
vényhatóságban olyanok, akik nemhogy segí-
tenének. hanem a bajokhoz még hozzatesznek. 
Nem politikai Bodónékat kell mandátumhoz 
juttatni, hanem olyanokat, akik a választás 
után érzik a felelősség teljes súlyát. Harcos 
emberekre van szükség, aki tul lát a műhelye 
falánál és részt kér a politika irányitásáhan. A 
tömegek filléreiből kerül ki a városi, az állami 
háztartás minden tétele. Ha ezek a tömegek 
nem érdeklődnek aziránt, hogy ezekből az adó. 
fillérekből mi lesz, akkor az élet még nehezeb-
bé, még elviselhetetlenebbé válik. Mi. szociál-t 
demokraták, be akarunk menni a közgyűlés-
be, hogy az elosztás, a megosztás igazságtalan 
arányát megváltoztassuk. 

— Súlyos akadályokkal verekszünk — foly-
tatta beszédét — és mégis belemegyünk a vá-
lasztásba. mert egyszer meg kell mutatni, hogy 

azok, akik a szegény emberek 
nemtörődömségére spekulálnak, 

csődöt vallanak. 

A szegények közömbösségével is felvesszük a 
harcot. Nem szabad megelégedni azzal, hogy 
résztveszünk egy jól sikerült gyűlésen, az ur-
náknál is meg kell jelenni. Következzék el az 
az idő, amikor a választók rendelkeznek a sa-
ját ügyük felett. Agitáljanak a férfiak és agi-
táljanak a nők, az anyák és ha ez megtörténik: 
a nép a községi választásokon olyan „orvoso-
kat" választ, akik a fájó sebekre gyógyirt tud-
nak szerezni. 

Ezernyi tennivaló van ebben a vá-
rosban, amit jőszándékkal, aka-

rattal meg lehet csinálni. 

De olyanokat kell az ellenőrzéssel megbízni,1 

aki különbséget tud tenni a szükséges és a nél-i| 
külözhető között. 

Beszédét azzal fejezte be, hogy a jövőben i4 
folytatni kívánják azt a munkát, amelyet aa 
elmúlt öt esztendő alatt a nép érdekében kifej4 
tettek. De ehhez "szükséges az, hogy a nép áll-» 
jon mögéjük és szavazatukkal támogassák-
Akik nem mennek el szavazni, azok a túloldal 
malmára hajtják a vizet. Erőt és segítséget kén 
a párt, hogy terveit meg tudja valósítani a vá-
lasztópolgárok érdekében. 

A lelkes tapssal fogadott beszéd után 

Kovács István 
beszélt arról, hogy öt évvel ezelőtt egy. a ke-» 
rület úgynevezett „külvárosi pártbelieket'" 
küldött a torony alá, ha elenyésző kis több-' 
seggel is. Az akkori választások előtt fűt-fát) 
Ígértek, de kérdezhetjük teljes joggal: mit vé-
geztek az elmúlt öt év alatt ennek a város-
résznek az érdekében? Az egyik városatyát 
most kisorsolták Az illető ur ismét jelentkezik 
a szavazatokért, de adós maradt a beszámoló-* 
val: vájjon mit végeztek eddig azoknak az ér-
dekében, akik őket oda beküidötték. A móra-
városi szavazók ezúttal megadják ennek az ur-< 
nak a méltó választ. Móraváros népe csak olya-' 
nokat fog megválasztani, akik szivükön viselik 
ennek a városrésznek a sorsát. 

A gyűlés az ellenzék lelkes éltetésével ért ve-
get. 

Ma kezdődik 
az ajánlások aláírása 

Felhívás a Szövetkezett Városi Balpárt választóihoz 

A december 9-én tartandó törvényhatósági 
választásokra az ajánlások aláírása ma, kedden 
reggel megkezdődik. Az ajánlási iveket az 
alanti helyeken reggel 9 órától délután 1 óráig 
és délután 4 órától este 8 óráig lehet aláirni: 

I. kerület a városháza tanácstermében. 
II. kerület az ujszegedi elemi iskolában. 

III. és IV. kerület a Szent György-téri elemi 
iskolában-

V. kerület a városi javadalmi hivatalban. 
VI. és VII. kerület a belvárosi elemi iskolá-

ban. 

VIII. és IX. kerület a Szilléri-sugáruti elemi 
iskolában. 

X. kerület a Hétvezér-uccai kisdedóvóban. 
XI. kerület a Kossuth Lajos-sugáruti kisderl-i 

óvóban-
XII. kerület a Kálvária-uccaí elemi iskolá-

ban. 
XIII . kerület a Faragó-uccai kisdedóvóbaii, 
XIV. kerület a Petőfi Sándor-sugáruti kis-i 

dedóvóban. 
XV. és XVI. kerület az alsóvárosi elemi is-

kolában. 
XVII. kerület a* Somogyi-telepi elemi isko-t 

Iában, illetve az alsóvárosi elemi iskolában. 
Az egyes külterületi kerületekben az illeté-

kes tanyai körzetekben kell az ajánlási ivekel 
aláirni. 


