
Több tiszti orvosra 
van szükség 

ehelyett csökkentik a szeqedi ilszii 
orvosok számát? 

Orvost kér Móraváros 

(.4 Délmagyarország munkatársától.) Egy esz-
tendeje, amióta a tiszti orvosi szervezetet álla-
mosították, állapdó panasz, hogy kevés a tiszti 
orvos Szegeden. A régi helyzethez képest ugyanis 
eggyel kevesebb a tiszti orvosok száma, holott az 
egészségügyi szolgálat fokozatos kiépítése meg-
követelné, hogy csökepés helyett növeljek a tiszti 
orvosok számát. A tiszti orvosok munkája meg-
sokszorozódott, repdkivül nagy területen kényte-
lenek ellátni az egészségügyi szolgálatot. A vá-
ros hatósága már hónapokkal ezelőtt felterjesz-
tésben hozta ezeket a tényeket a belügyminiszter 
tudomására és kérte hogy még legalább két tiszti 
orvost nevezzenek ki Szegedre. A felterjesztésre 
még nem érkezett válasz, pedig annak elintézése 
nem tür halasztást. 

Legutóbb elterjedt annak a hire, hogy az egyik 
tiszti orvost, aki Alsóvároson és Móravárosban 
látia el a szolgálatot, szolgálati érdekből elhelye-
zik Szegedről Debrecenbe. A hír meglepetést kel-
telt. mert nem a liszíi orvosok számának csök-
krnte'sét, hanem két uj tiszti orvos kinevezését 
kérte a város halósága. 

A hír nyomán szombaton délben Móraváros 
egyesületeinek vezetői, számszerint hatvanan ke-
resték fel hivatalában dr. Tóth Béla polgármes-
te-helvettest. A küldöttség vezetője, Ablaka György 
azt kérte, hogy Móravár^^t-o Hr r<•erne János tb. 
kórházi főorvost nevezzék ki tiszti orvosnak és 
addig is. amig 3 kinevezés megtörténik, helyet-
tesítsék he nz állásba. \ küldöttség hivatkozott 
arra, hogv hét esztendővel ezelőtt, KW-ban dr. 
Cserne volt az első orvos, aki Móravárosban le-
telepedett és szociális tekintetekben is eredményes 
működést fejtett ki. 

Dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes válaszá-
ban kijelentette a küldöttségnek, hogy polgármes-
teri megbízatásról szó lehet, vagyis arról, hogy a 
Debrecenbe kinevezett tiszti orvos tennivalóit ad-
dig is, mig ez az állás a szaporítandó városi ál-
lással együtt véglegesen betölthető lesz. rábízzák 
egy ugyanabban nz orvosi kerületben lakó cs a 
tiszti főorvos által ajánlott orvosra. 

Ünnepi 
filmelőadás 
a Belvárosi Moziban 

1957 j u l i u s 15-én 
esle 9 órai kezdettel 

I. rész. 

1. Dr. Janovics Jenő A NÉMA FILMTŐL A 
HANGOS FILMIG. 

2. E. Bardócz Rózsa: FILMHIMNUSZ. Irta: 
Berezeli Anzelm Károly. 

3. Tárav Ferene: EGY FILMSZÍNÉSZ INTIM 
VALLOMÁSAI. 

II. rcsz. 
t. FON niRADÓ. A világ legfrissebb híradója 

a legújabb világeseményekkel. 
2. VARÁZSSZŐNYEGEN VÉGIG PORTUGÁ-

LIÁN. 
3. TEMPÓ, TEMPÓ! Egy szemfüles riporter 

vidám kalandjai, 
f. MENEKÜLÉS A SZERELEM ELÖL. Law-

ranee Tibbett. a világhírű baritonista, a 
newyorki Metropolitan opera ünnepelt 
tagjának rlso vidám témájú filmje. Egy 
nagy énekes izgalmas és d"riis kaland-
jai. A film keretében nagyszerű hang-
verseny. 

Helyárak: RENDES MOZIHELYÁRAK, 40 fil-
lértől 1 pengő 20 fillérig. 

Jegyek a Délroagyarország jegyirodájában és 
a Belvárosi Mozi pénztáránál. 

AUSZTRIA 
300 schillinget igényelhet 
személyenként a u s z t r i a i nyaralásához. 

M átutalást 4 nap alatt elintézzük. 

7 napos tartozkodás után az osztrák vasulvonalakon 

80o/o-os v i s s z a u t a z á s ! 
h e d v e z m é n u t é l v e z . 

Felvilágosítással, prospektussal, menefrendösszeá'litással készséggel szolgálunk. 

A z Osztrák forgalmi iroda, Budapest, kedvezményes 
menetjegyeit megkozatjuk. 

Autó, motorkerékpár, kerékpár, kajak és csónakkiránduláshoz triptiket beszerezzük. 

Neu Ernő banhOzlcf utazási irodája, Szegeden I 

Gyümölcscsomagoló helyet — 
gyümölcsgyüjtőt épít a város? 
A szegedi export-bizottság jelentése tanulmányútjáról 
„Rövidesen Szeged lesz a gyümölcsszállitás központja" 

(A Déhnagyarország munkatársától.) Jelentette 
a Dclmagyarország, hogy csütörtökön hattagú 
bizottság utazott cl Szegedről a gyümölcsexport-
jukról ismert városokba, hogy a kivitelt közvet-
len tanulmányozzák és annak tanulságát Szege-
den is hasznosítsák. A bizottság — amelynek tag-
ja volt dr. Hunyadi-Vas Gergely országgyűlési 
képviselő, dr. Kogutowitz Károly egyetemi tanár, 
dr. Katona István tanácsnok. Matzenauer Hugó, 
a Külkereskedelmi Hivatal felügyelője és a Hűtő-
ház, valamint az exportkereskedők megbízottjai 
— szombaton visszaérkerett Szeredre és tapasz-
talatairól jelentést tett dr. Tóth Béla polgártnes-
terhelyetlesnek, aki a bizottság útjáról a kővet-
kezőket mondotta a Délmagyarországnak: 

— Sokszor szó volt már arról hogy Szeyedeni 
a Mars-téren épitsen a város gyümölescsomagoló 
helyiséget. Az a kérdés, hogv van-e erre szükség, 

vagy pedig elég volna két-három, egyszerűbb 
kivitelű, gyümölescsomagoló helyiség építése. A 
gyümölescsomagoló helyiség felépítése igen költ-
séges «ok naov helvi*é"<»e1, pincékbe' el'átva kell 
megépíteni, mig a gyümölcsgyüjtő helyiség fel-
építése ielentékonven olcsóbb. - • 

— A jelentésből mecállanithntó, hogv Kecs-
keméten nincs a város által felépített gyümöles-
csomagoló helyiség, a kereskedők salát telepeiken 
berendezett helyiségekben esomaaolják a gviimöl-
esöt. 20—25 ilyen csomagolóhelviség van, amelyek 
köníl elverek ige® na<"'szabásuak. pincékkel el-
látva stb.. ahol 100—150 csomagolómunkást is 
alkalmaznak. Naaukőrösön ugvanigv történik" a 
csomagolás, vagyis a város által épitett csomn-
golóhrlviség ott sincs. ("uöiigirósőn a város éoi-
tett SO.OOO pengő költséggel egy nagyszerűen be-
rendezett csomagolót, amelyben 10 blokk van, 
vaervis tiz kereskedő bé-elhstk Azonban ezídőszé-' 
rint a helyiséget nem használiák. itt is mindenki 
saját telepén csomagol. Tizenöt ilven jöf beren-
dezett magánrsomagoló van Gyöngyösön. A gyön-
gyösi városi hatósás kényszerintézkedése fohtán 

az utóbbi időben ugyanis kibérelték az exportőröli 
ezeket a helyiségeket, de ennek ellenére sem cso® 
magolnak olt. 

— A kiküldött bizottság véleménye szerint a 
helyi viszonyoknak megfelelően gyümölcscsoma-
golás kérdése Szegeden a következőképen oldha-
tó meg: Szegeden egy ilyen nagy költséggel fel-
épített gyümölcscsomagoló helyiség építésére 

nincs szükség, illetőleg nincs eszükség arra. hogy 
a város ilyen központi nagy gyümölcscsomagolö-
helviséget épitsen, mert valószínűleg olyan sorsra 
jutna, mint a gyöngyösi: az exportőrök nem ven-
nék igénybe. 

— A javaslat ezzel szemben az, hogy épitsen 
a város tavaszra egyelőre két-három gyümölcs-
gw'Hfésre ahalmas h"luiséget. egyszerű kivitelben 
a Mars-téri középső kocsiút mentén. Ezek a gvüj-
tőhelyiségek egyenkint 15 méter hosszú 10 méter 
széles, tégla, vagv betonoszlopokon nyugvó, beton-
tetővel ellátott éijiilctek volnának, lapjára fekte-
tett téglaburkolattal. Egvik' helyiség a másiktól 
olvan távolságra lenne, hogy közöttük két kocsi 
al>*adálv nélkül közlekedhetnék. A gyüi.tőhelyisé-
gck csomagolásra is alkalmassá tehetők, ha az 
oldalát valamivel bekerítik a bérlők. Ezeket a he-
lyiségeket. illetve annak egves részeit a város 
bérbeadná kereskedőknek. A nvagassága a he-

lyiségnek í méter lapos betonfedelü lenne. Ez ol-
csó építkezés, a tavaszra biztosan megvalósítható 
és a szegcdi igényeket egyelőre kielégítené. 

— Kecskeméti exportőrök és nagykereskedők 
véleménye szerint a barack Szegeden sokkal 
Szebb cs olcsóbb, mint Kecskeméten és egy-két év 
nmlva Szeged lesz a gyümölcsszállitás központja. 
Törődni kell ezzel a kérdéssel az érdekelteknek 
és a hatóságnak is egyaránt. 

Közölte végül Tóth Béta polgármesterhelvet-
tes, hogy a bizottság jelentését most az érdekel-
tek elé terjeszti és rövidesen konkrét intézkedé-
seket tesz a város a gyümölcsgjüjtőhelylségek 
megvalósítására. 


