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A szerb iOldmflfeiesl miniszter 
vasárnap megnézte 

o nemzetközi ootOnt szegedi szakaszát 
(A Délmagyar ország munkatársától) A Bu-

dapest— Szeged közötti transzkontinentális o r 
szágut elkészült• Az utolsó szakaszt szombaton 
adják át a forgalomnak és ezután megindulhat 
az autóforgalom a pompás uton Szeded és a 
főváros között.. Az ut Jugoszlávián átvezető 
szakasza még igein kezdetleges stádiumban 
van- A magyar útszakasz elkészülése a ju-
goszláv hatóságokat iis arra ösztönözi- hogy 
most már hozzákezdjenek m%él előbb az ut-
munkálatoWhoz- Vasárnap délután érdekes 

vendé?: tekintette mag a magyar utat-

Vasárnap déli,tán négy óra tájban a szerb 
földmüvelésügyi miniszter és kísérete a nagy-
széksósi határőrségnél átlépte a magyar határt-
hogy megtekintse az uj utat A szerb földmű-
velésügyi miniszter és kisérete mintecy három 

kilométernyi utat futott be gépkocsiján magyar 
területen és a látottak felett a legnagyobb el-
ismerést fejezte ki- A minisztert láthatólag 
meglepte, hogy a magyar útszakasz milyen 
kitűnő A miniszter és kísérete egy órát töltött 
magyar területen, majd öt óra tájban vissza-
tért szerb területre, miután megköszönte a ha-
tárőrség előzékenységét-

A transzkontinentális ut rókusi szakaszának 
építési vállalkozója hétfőn értesítette a poleár-
mestert- hogy a kedvezőtlen időjárás miatt az 
utmegnyitást néhány nappal el kell halasztani-
Amennyiben kedden jó idő lesz. az útszakaszt 
szerdán átadják a forgalomnak• de ha nem ja-
vul meg az idő- akkor az átadás egy-két nap-
pal később következik be. 

Szerdán összeül a kisgyűlés 
és megvólasztja a városi zeneiskola uj igazgatóját 

(A Délmagyarország munkatársától ) Baronvi 
TiboT főispán szerdán délután nésrv órára hivta 
egybe a törvényhatósági kisgyűlés októberi 
ülését- A szerdai kisgyűlés napirendiét hétfőn 
összeállította a tanács- A napirend szürke lesz. 
amin nem lehet csodálkozni, hiszem csaik nemré-
giben ért véget a költségvetést tárgyaló köz-
gyűlés. amely előtt a kisgyűlés elintézte szin-
te minden restanciáját-

A szerdai ülés tárgysorozatát a délutáni 
órákban szétküldték a kisgyűlés tagjainak- A 
tárgysorozaton 53 pont szerepe!, említésre riél* 
tó nem igen akad. vagy csaik nag- o-n kevSs 
akad közte- A kisgyűlés# vállalatba fogía adni 
a városi hivatalok és inténn4pvék fűtésire 
szükséges tüzelőszén szállítását, tudóméul 
fogja venni, hogy nóháinv bérföWoarcellát idő 
köziben bérbeadtak a megtartott földárverések 
keretében, jóváhr^ ia maid az időközben k'Uött 
uj lakásbérleti szerződéseket- Tírgyahií fotr'a 
azt az ajánlatot, amelyet dr- Magvnri István 
terft a városnak Kazinc^v-ucca 14- számú hazá-
nak mesrvételére- Az énülefért. am'elynfik front'a 
kívül esik az uccavonalon. tehát amelyet e'őbb-
utólbb ki ke'l sajátítania a városnak- tizenötezer 
pengőt kér. — a polgármester- tekintettel a 
város pénzügyi helyzetére, nem ipv^solja a ' \z 
megvételét-

Megválasztják a zeneiskola ni ipwfrfAMt-

Az állásra, mint ismeretes, a zeneiskolai szak-
bizottság hat pályázó közül hármat Mólt, dr-
Belle Ferencet, a zeneiskola ie'enlegi helyet-
tes igazgatóját- Antos Kálmán k a m a t o t és 
Bónhidi-Bartl Ödön nyiregvházai tanttókíozó-
infézeti tanárt-

Érdekesebb pontja lesz a napirendnek a 42- is. 
amelynek címe: ..Közlekedést kor'átozó jelző-
táb 1ák felállítására szükséges költségek pót-
hitelként való engedélyezése-" Itt arról lesz szó, 
hogy a rendőrség 10 jelzőtábla feláHitását kérte 
a várostól, hatot a klinikák és a kórház elé az-
zal a céllal, hogy a járművezetőket ezen a 
csendet igénylő hely éken lépásben való haj-
tásra késztesse, négyet pedig _ a Kárász-nccába• 
amelyet a nap bizonyos óráiban ki akarnak 
kapcsolni a járműforgalomból. még pedig dél-
előtt 11 órától H g és délután, május és októ-
ber között öt órától 10-ig. október és május 
között öttől nyolcig- Ez a korlátozás a Kárás7-
uccának a SzéchemyHér és a KöWey-ncra kö-
zötti szakaszára vonatkozik. A táblákat szemar 
forszeriien készítik el és a rendőrőrs7,emeikre 
bízzák a beállításukat- \ tíz jelzőtábla 5fi0 pen-
gőbe fog kerülni- erre az ftsszeere kéri a polgár 
mester a póthitel enireéélvezését-

Azután köztérhasználati ügyek- tisztviselőt 
üryek és oklevé'kibirdetések kavejfo^eik a k í r 
gvn'és tárT"soro rátán-

Alsóvároson és Móra városon 
u) í skofaliálllőoffhont állit fel 

a Bárányi—Pálfy akció 
Beszámoló a gyermekfüdftgamőkor elleni küzdelem első éves 

eredményeiről 

(A Délmagvarország munkatársától.) A Bá-
rányi—Pálfy-akció vezetősége hétfőn délután 
ertekezletet tartott a városházán, amelyen az 
akció eddigi működéséről és eredményéről szá-
mollak be. B á r á n y i Tiborné, az akció véd-
nöknője bevezető szavaiban köszönetet mon-
dott mnidazoknak, akik a gyermektüdőgümő-
kór elleni mozgalomban résztvettek. 

Dr. P e t r á n y i Győző egyetemi magánta-
nár az első esztendő munkásságáról számolt be 
és ismertette a legközelebbi programot. 

— Munkaprogramunk első pontja — mondotta 
— a fertőzött iskolásgyermekek védelem bevétele 
céljából az iskolásgyermekek rendszeres ellenőr-
ző vizsgálatának megszervezése volt. Ezt a pro-
gramunkat teljes egészében sikerfiit megvalósí-
tani, a mult év folyamán 5467 iskolásgyerrnek"t 
vizsgáltunk meg. Ezek közül 1952-őt röntgennel is 
átvilágítottunk. 

— Ezévi programunk szerint a felderítő vizs-
gálatokat, amelyek a múltban csak az elemi isko-
lásokra szorítkoztak, az óvódásokra is kiterjesz-
tettük. Az átvizsgált 

1444 óvódás gyermek közfii 321 gyer-
mek volt giimőkórral fertőzött, 49-nél a 
fertőzöttségnek komolyabb nyomát, 87-
nél pedig gfimős folyamatot is találtunk. 

— A vizsgálatokkal kapcsolatban a gyermek-
klinikán iskolaegészségügyi központot szervez-
tünk meg — folytatta. Jelenleg jóformán nincs 
olyan gfimőkórral fertőzött szegedi elemi, vagy 
óvódás gyermek, kinek kartoték lapja, röntgenle-
letével együtt központunkban lefektetve ne lenne. 
">'H esetben hívtuk fel a háziorvosok figyelmét a 
rendszeres iskolavizsgálatokkal kapcsolatban az 
átvizsgált gyermekek állapotára s igy jobbmódu 
családok körében a bai korai megelőzését lehető-

A. legnjabb 

T E L E F U N K E N 
rádiókészlilékeket 

díjtalanul házhoz szállítva készséggel bemutatja 
és régi késztilékét becseréli 

FONYO SOMA 
Rádió- és villamossági szaküzlete, 

Kölcsev ii. 4. Telefon 11-56 

Lakásán is készséggel 
bemutatja 

M U R K O V I C S m M 
T s*a L. körút 44. Te'eíon 30-20 

Vdtelkényszer nélkül bemutatja 
és raktárról szállítja 

Cstiry Ferenc 
éta-, ékszer- és rádiószakfizlet, KARASZ UCCA 3. sz 

Díjtalanul 
b e m u t a t j a 
Kelemen Márton 

cég, Kelemen u. 11. 

Kapható Mákén és Csanádvármegyében 

H I G f C R C vlllamosáal vállalalnál 
H y V l C J Széchenyi tér 8. Te'. 120. 

vé tettük. A szegény gyermekek közül 400 beteges-
nek talált gyermeket utasítottunk a gyermekklini-
ka ingyenrendelésére szaktanács megadása céljá-
ból Kimondottan beteg gyermekeket az iskolából 
kiemeltük s közülük az utóbbi két év alatt 40-el 
ápoltunk ¡1 gyermekklinikán. Szanyi István támo-
gatásával a gyenge tüdejü gyermekek közül 518 
kapott kondiriójavitás céljából tejet. 

Petrányi magántanár a továbbiakban azokról 
a tárgyalásokról tájékoztatta a megjelenteket, 
amelyek az akeió további terjeszkedését, ujabb is-
kolaüdülőotthonok felállítását teszik lehetővé. 

— Ezévben — folyt >ita —, a TÓkusi iskolaüdülő 
mellett az Alsóvárosban és Móravárosban akarunk 
egy-egy iskolatidülőotthont felállítani. A l b r e c h t 
főherceg, a Gyermekvédő Liga konnányzóelnöke. 

t valamint P e t r i Pál ny. államtitkár vállalkozott 
1 arrn, hogy a várostól kapott eddigi támogatást, 
I amel.y a rókusi iskolai üdülőnek fenntartását biz-


