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Nagy érdeklődéssel várják
öröm nümi
a szecedi „talajkezeléses"
LlBBMWm
szemüvegen
útépítési kísérleteket
látszeréss-siakilzlet.

(A Délmagyarország munkatársától.) A Délmagi,r. r ori;ág a mull héten Csőnek adott hirt arról, hogy újfajta talajkeverési eljárással próbálják megjavítani az ujszegedi Temesvári-körutat.
Magyarországon ez lesz az első Ilyen útépítés, a
kísérletezéseket országszerte nagy érdeklődéssel
várják. Szakértői vélemény szerint a mostani kilojíiuiej ankénli 20-250)00 pengős építési költség
helyett, 6—8000 pengős költséggel lehetne talajkeveréses eljárással az utakat kijavítani.
Jellem?!» az érdeklődésre ai a cikk, amely a
Délmagyarország tudósítása után. egy szaklapban
jelent meg A cikk a kővetkezőket tartalmazza:
,,Az egyik legkiválóbb műszaki személyzetű város: Szeged megkezdte a talajkeverisi
kísérleteket. Szeged városának nemcsak abban van szerencséje, hogy a státusrendezés alkalmával kellő
számú utépitó mérnök alkalmazására nyílott lehetőség, de szerencsés a mérnöki osztályban működé mérnökök személyét illetőleg is, akiknek a
hivatalos ügykezelésen tul van ambíciójuk és agilitásuk arra is, hogy az útépítés területén az
ujabb, a jobb és az olcsóbb iránt kutassanak. Brei-

nquits Vilmos szegedi műszaki tanácsos nemrég
a szabálytalan kiskő burkolat építése tekintetében
jutott el olyan eredményekhez, melyeknek általános elterjedését csak az akadályozza, hogy Breinov í t j — régi jó magyar szokás szerint — csak baráti társaságban ismerteti az elért eredményeket.
Mindezek ellenére sokan tudják, hogy Magyarország egyik legfontosabb kiviteli eljárása: a szabálytalan kiskőburkolat építése tekintetében Szegeden gyönyörű eredményeket értek el. Breinovits
műszaki tanácsos most a talajjavításra
vetette
magát és Kroál Oswald tb. városi főmérnökkel
együtt megkezdte Magyarországon az ezlrányu
legelső munkát."
Itt említjük meg, hogy a talajkeverése« útjavítás előkészületei megkeödödtek és amint «nyuül az
idő, megkezdik a több hónapra terjedő munkát.
A hideg elmultával a Maros mentéről több hajórakomány homokot szállítanak Szegedre és intézkedés történt a talajkeverő gép beszerzése iránt is.
Az újszerű útjavítás iránt nemcsak műszaki körökben, hanem a városokban és megyékben is
érdeklődés nyilvánult meg.
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Kflakoliatásf per csalási Ítélettel
(A Délmagyarország munkatársától.)
Érdekes
csalási perben hozott ítéletet csütörtökön a szegedi
törvényszék fellebbviteli tanácsa. Szenicsán Gábor
volt vendéglőst feljelentette lakásadónője, Farkas
Ernőné csalás miatt. Szenicsán albérletben lakott
Farkaséknál, de nem fizetett, mire az asszony felmondott neki. Szenicsán akkor sem hagyta el a
lakást, Farkasné ekkor kilakoltatást pert indított
ellene. Szenicsán ezután alkudozásba bocsájtkozott
az asszonnyal. Arra kérte, hogy álljon el a pertől,
ne okozzon neki költséget, magától ís kimegy a
lakásból. Abban állapodtak meg, hogy a járásbíróság! tárgyalásra egyikük sem megy el és igy a
bíróság a további eljárást megszünteti.
Farkas
Ernőné tartotta is a megállapodást, de Szenicsán
Gábor a tárgyaláson megjelent, aminek az lett a
következménye, hogy a felperes asszonyt elmarasztalták 10 pengő költségben.
Amikor Farkasné tudomást szerzett arról, hogy
Szenicsán hogyan intézte el a kílakoltatási pert,
feljelentést tett lakója ellen csalás cimén. Előadta
feljelentésében, hogy Szenicsán fondorlatosan tévedésbe ejtette őt akkor, amikor a tárgyaláson
való megjelenésről lebeszélte és ugyanakkor ő maga megjelent. A járásbíróság azonban a volt vendéglőst felmentette.
A fellebbviteli bíróság megsemmisítette a felmentő ítéletet és Szenicsán Gábort 15 napi fogházra
ítélte. Az ügy végső fokon az ítélőtábla elé kerűL
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Február középt® wtmam
a faiskolák kötelezd véüpcrnefciésct
(A Délmagyarország munkatársától.) A'
földmüvelésügyi minisztériumból dr. D a v i d a
J.eó miniszteri tanácsos vezetésével háromtagú
bizottság volt Szegeden és két napon keresztül
beható megbeszéléseket folytatott
Laczkó
Aladár és O k á 1 y i Iván növényvédelmi megbízottakkal a faiskolákra vonatkozó rendelet
végrehajtása ügyében.
A bizottság bejárta a faiskolai körzeteket is
és az ottani terepi viszonyok tekintetbe vételével több fontos intézkedést határozott el. A téli
mészkénlé permetezéshez szükséges anyagot a
nagv szükségletre való tekintettel Szegeden
fogják központilag gyártani és innen osztják
el a fa iskolás központokba. Ezáltal lényeges
megtakarítások lesznek elérhetők s igy a faiskolatulajdonosok sokkal olcsóbban jutnak a
szerhez, mintha maguk készítenék. Ezenfelül
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom,
hogy szeret« férjem

Hegedűs Jánm

január 29 én hosszss betegség után elhunyt. Temetése február 1-én délután fél
4 órakor lesz az alsóvárosi temető kápolnájából.
Engesztelő szentmise áldozat február
1-én délelőtt 0 órakor a fogadalmi templomban.
özv. Hegedűs Jánosné
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a költségekhói még egyharmad részt a minisztérium vállal.
,
A szegedi faiskolások arra vonatkozó kérelmét, hogy saját permetező szert is használhassanak fel a hatósági permetezések során, a bizottság részben magáévá tette. Eszerint a faiskolákban a hatósági permetezés során gyümölcsfa karbolineummal permetezői nem fognak. Ezzel szemben mindenki saját faiskolájában az állami mészkénlé permetezésen kívül
a karbolineumos lemosást, vagy permetezést saját rezsiben elvégezheti. Nikotin készletét minden faiskolás felajánlhatja a hatósági
permetezés céljaira, mely esetben azonhan bejelentését legkésőbb február 4-én déli 12 óráig
városi bérház, II. emelet 19. szám alatt (pajzstetü ellenőrzi bizottságnál) meg kell tenni.
Amennyiben a faiskolás saját nikotint ajánl
fel, a permetezések során a nikotin költségével nem fogiák megterhelni. A szer-felajánlás
nem jelent előnyt a fa iskolásra, mert nem azon
az áron számolják el, amennyiért annakidején vásárolták. Érdemesebb tehát a faiskolásnak meglévő nikotin készletét a későbbi permetezésekre megtartani és a hatósági permetezések során kedvezménnyel kapott állami nikotint használni.
A bizottság a városházán
megállapította,
hogv a faiskolák szomszédságában 50 méter
körzetben elterülő gvümőlrsösök tula idonosalnak jelentkezése nem történt meg az előirt és
kívánatos mértékben. A bizottság tagjai azzal
a r Intencióval utaztak fel Fudanestre. hngv a
rendeletet egv nótrendelettel fogiák kiegészíteni. melv a be?elenté«t elmvlasztó gyümölcsösökkel szem*""" n leísrisoruhh renressrál'ákat
tartalmazza. Kívánatos volna, h a az érdekelt
gvftmőlrsös tulfl fdonosok minél előbh pótolnák
mulasztásukat és jelentkeznének a városházán, mert különböző büntetések mellett kiteszik magukat annak, hocv
gyümölcsösüket
kéltségükre hatóságilag teljes egészében kiírtiák.
A permelezések előreláthatólag február kőzenén megindulnak, fddig azonhan a fai«kolásoknak a fertőzött faegyedeket ki kell vagdal,
ni s a gyümölcsösökben a fák mechanikai tisztogatását is el kell végezniük.
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FARSANG

Az SzTK szombaton rendezi meg az ipartestületben farsangi bálját, amelynek jövedelmét az
egyesület sportfelszerelése javára fordítják.
Február 7-én rendezi a MIEFHOE szokásos
Menza-bálját a „HungárLa"-kávéháei
helyiségében. Asztalfoglalások a Hungária portásánál.
Az evangélikus nőegylet szombaton este a Hungária-szálló nagytermében zártkörű teaestélyt
rendez. Az eslélyen P on g r á c z Albertné elnöknő mond bevezető beszédet. „Történelmi események" címen dr. H e g e d ű s Lóránt ny. pénzügyminiszter előadást tart, ezenkívül K. K a i n Kató
énekszáma és D u l l i e n Klára hegedüjátéka egészíti ki a teaestély műsorát.

Olcsóbb
a fej-láb!
Kapható kilónként 3 8 "»érért a

PPc<*-szalém!&yárbai%
•HrailtMtlyra

Tisza La|o> körül 83

»z.

alatti

Pzüvtilés! mftpltivó
Gottlieb Dávid Utóda rt. Szeged, 1935 február
10-én d e 10 órakor tartja a r. t. Irodájában, Szegeden, Lőw Lipót ucca 15. sz. alatt 1934. évi közgyűlését, melyre a részényeseket tisztelettel meghívja az igazgatóság. — Tárgysorozat: 1. Két jegyzflkönyvhitelesitő kijelölése. 2. Az Igazgatóság jelentése az 1934. évi üzleteredménvrfll, a mérleg és
haszonfelosztó javaslat előterjesztése. 8. A felűgyelőblzottság jelentése 4. Az igazgatóság és fel.
ügyelőbizottság felmentése Iránti határozathozatal. 5. Három igazgatósági és 3 felügyelőbizottsági
tag választása. 6. Esetleges indítványok az alapszabályok 15-He ?-a értelmében. Szeged, 1985 február 1. Az igazgatóság. — Az alapszabályok 14-ik
| - a értelmében a közgvfllésen csík oly részvényes
vehet részt, kinek részvényei a közgyűlést megelőzőleg, legalább 5 nappal a r. t. irodájában letétbe helyeztettek. A mérleg, nyereség-veszteség
számla a r. t, irodájában kifüggeszitetett.

