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Súlyos auíógázolás Szalymaznál 
a nemzetközi autóuton 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
napról hétfőre virradó éjszakán súlyos autó-
gázolás történt Szatymazon, a nemzetközi uton. 
Egy ismeretlen autó elgázolta id. Z ö l d i Ko-
v á c s Sándor 48 esztendős kovácsmestert, 
majd a gázolás után a szerencsétlen embert 
vérébefagyva, halálos sérülésekkel az ország-
úton hagyta és megszökött. 

A szerencsétlenség a Gera-féle kocsma irá-
nyában történt. Azok, akik a gázolás előtt és 
után látták a kocsit elsuhanni, azt állítják, 
hogv alacsony, kiskocsi volt, va'ószmüleg " is 
Balilla, vagy Topolino lehetett. Hogy a szeren-
csétlenség hogy történt, azt ebben a pillanatban 
a rendőrség még nem tudja, csak rekonstruálni 
lehet valamennyire az esetet. Az eset éjjel 11 cs 
12 óra között történt, amikor meghhetősen 
nagy köd volt az országúton. Lehetséges, hogy 
az autó nem has-mált lámpát s igy lóriént 
hogy elütötte a kovácsmestert, aki az ország-
úton hazafelé igyekezett. Hogy a kocsi igen 
nagv sebességgel közeledhetett, arra a körülmé-
nyekből következtet a rendőrség. A jelek sze-
rint az alacsony kocsi hirtelen kapta el a sze-
rencsétlen embert és elütés után a hűtőre kap-
ta fel és ugv cipelte tovább hosszú métereken 
keresztül. Lehetséges, hosv ezután az autó 
mertállott és a vezető ledobta a kovácsmestert a 
hűtőről, az is lehet, hogv magától zuhant le 
onnan, kétségtelen azonban, hogy rendkivül 

súlyos sérülések érték. Mindenekelőtt koponya-
alapi törést állapítottak meg, kiderült, hogy 
állkapcsa is teljesen összetörött, nyilt törést 
szenvedett a lábszárán, végül pedig súlyos agy-
rázkódás is járul sérüléseihéz. 

A nyomozás megállapította, hogy a kocsi 
Szeged felől Kfstelek felé haladt, lehetséges, 
hogy környékbeli autós követte el a gázolást 
és a felháborító szökést, lehetséges az is, hogy 
szegedi autó volt a tettes. A rendőrség nagy 
eréllyel nyomoz a gázoló kiskocsi után és min-
den remény megvan arra, hogy rövidesen si-
kerül kézrekeriteni A kocsit az éjszakai órák-
ban sokan látták a vám felé rohanni, bizo-
nyára akad e tanuk között olvan is, aki is-
merte a kocsit és adatot tud errevonatkozólag 
szolgáltatni a rendőrségnek. 

A súlyos sérüléseket szenvedett kovácsmes-
tert a sebészeti klinikára vitték és ott ápolják. 
ÁHanota életveszélyes, kihallgatni ezideig nem 
tehetett. 

A sulvos sérüléseket sáenvedeet kovács-
mestert a mentők előszór a kórházba szállítot-
ták, mivel a kórház volt a legközelebb a sze-
rencsétlenség s'inhplvóbpr. A kórházban azon-
ban nem vették fel Zöldi Kovácsot, mert nem 
volt üres nrtvuk. A szerencsétlent ekkor a se-

klinikára vitték, ami ujabb félórás ké-
sedelmet okozott. 

Ilccahövezfó! es vízellátási hér^seh 
a városrendezési bizottság netföl mese 

előtt 
fttasztaKozráK a Somo*iil-uccál — véglegesen rendezni Kell a város 

egész lera.eieneK vízellátását es csatornázását 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosrendezési bizottság hétfőn népes ülést tar-
tott, amelyen nagyfontosságú kérdésekben ho-
zott határozatokat. 

Mihályfy László előterjesztette a legutóbbi 
ülés határozatának megfelelően módosított 
idei 

kövezési programot, 

A program szerint az idén elsősorban a Ró-
zsa-. Pásztor- és Szent GoUért-uecákat kö-
veznék ki, miután ezek a temetőhöz vezet-
nek. 

Dr. Pap Róbert kifejtette azokat az oko-
kat. amelvek a Somoaui-ucca aszfaltozását el-
odázhatatlanná teszik. A Somogyi-ucca ve-

zet, a fogadalmi templomhoz és annak a kö-
zönségnek nagvrésze, amely a szabadtéri já-
tékokat látogatta, szirtén a Somoavi-uccán 
keresztül közlekedik. Miután a Rózsa-ucca 
kövezésére 8500 pengőt vettek fel s mintán 
ebből.az összpgből a Somogyi-ucca aszfaltoz-
ható, aiánlia, hogv a Rózsa-ucca helvett a 
Sompgvi-nceát vegvék fel a programba, 

Funuadi-Vas Gergely az eredetileg megál-
lapított, programon nem vinne keresztül mó-
dosítást. 

Dr. CsePev irtván osztia azt az álláspon-
tot, hogy lehetőleg ne térienek el a.megálla-
pított programtól, de ebben az esetben nem 
lett vo'na szabad a Somngvi-ucca vértogpa 
rendezését az Aranv János-ncca kedvéért 

leverinj' a napirendről. Pan R ó W t indítvá-
nyát. kell ptóneadni. hogv tagal-ihh bárom év-
vel az eredeti program után rendeztessék a 
Somogyi-uera. 

Shvoy Kálmán szintén rendezp"dőnek tar-
taná az idén már a Somogvi-uceát. El kel1 

"zonban dönteni, hoev m'kor énitik be az 
Onozé-trtket. A Rózsa-uccát szirrt-te rendez-
né az idén. Ezért, elhalasztaná a Cserzv Mi-
hály-ueca makadám burkolattal való ellátá-

sát, úgyis 6okan felszólalnak ellene, mert a 
makadámburkolat nem elégítené ki az igénye-
ket, 

A bizottság Pap Róbert és Shvoy Kálmán 
egyesitett javaslata alapján határozott. 

Dr. Pálfy József polgármester javaslatára 
kimondta a bizottság, hogv az Apponyi Al-
bert-ucca egyes szakaszát megjavíttatja. 

Míhályfy László előadta, hogy 

a Felhő-uccai háztulajdonosok 

kérik az ucca csatornázását- és vízvezetékkel 
való ellátását. Erre a célra felajánlanak 2250 
pengőt, még pedig olyan módon, hogy három 
év alatt fizetik meg. A csatornázás — mon-
dotta az előadó 2200 pengőbe kerülne, a ház-
tulajdonosok által felajánlott összeg ezt a 
költséget fedezné, a vízvezeték 3764 pengős 
költsége azonban fedezetlenül áll, legfeljebb 
a vízdíjakból térülhetne meg. 

Sebestyén József fölhívja a bizottság fi-
gyelmét, hogv a magasnyomású vízvezeték 
ilyen rendszertetenül való kiterjesztése hova-
tovább oda juttatja a várost, hogy ncm tesz 
a bel városrészekbon sem elég viz. 

B e v á r o s i Mos l Kedd, szerda 

F A I U V . O U I A 

Tóth Ede örökbecsű színmüve. Dagka, Gre-
guss, Rozsahegyi stb. 5; 7; 9 

Korzó Mozi Kedden utoljára 

<1 forrpadnr szerelmr 
(LA HABANERA) 

Perzselő szerelmi történet. Főszereplő: 

ZARAH LEANDER, Fóldcssi Géza és Kari 

Martel. 5. 7, 9 

Elmét érkeztek 
fumper, pulóver, 
k ö t ü i i r u h a 
kGlö iregesséqek N 

LAMPEl.,HEGYI 1 
c é g n e z ^ 

Buócz Károly: Nyáron bizony éppen, hogy 
megvagyunk. 

Shvoy Kálmán: Meg kellene állapítani, 
hogv elérkezett-e a vizmütelop a teliesités 
határához, ha igen. akkor foglalkozni kelle-
uo a vízóra bevezetésének gondolatával. 

Berzenczey Domokos a vizóra bevezetésé-
nek szükségességo mellett érvelt. Nagy a 
vízpazarlás — mondta —, ami alatt nem 
olyan nagyobb mérvű vízfogyasztást ért, ami 
kulturszüksóglet gyanánt áll elő, hanem rosz-
sz.ak a kifolyók és nem javíttatják, ok nélkül 
folyatják a vizet, 6tb. 

Pásztor József a. nagykörúton kivül élők 
vizigénvlése felett nem térne napirendre. 
Mégse járja — mondta —. hogy a nagvköv-
uton belül WC-ék tisztítására is van ártézi 
viz e például a tiszai házakban nyáron anv-
nyit, tusezhatnak ártézi vizzel, amennyit 
akarnak, de ugyanakkor ncm találnak lehető-
séget arra, hogy a nagykörúton kivül lakók 
ivás céljára kapjanak a magasnyomású vízve-
zeték ártézi vizéből. Ezt a kérdést egyszer — 
lúszon a városéi)ités alapvető kérdése — vég-
leg rendezni kellene. A Felhő-uccai háztulaj-
donosok kérésének teljesítésétől függetlenül 
hivja fel a bizottság a mérnökséget, hogy 

a város egész területének vízellá-
tására minden körülményi szám-
bavéve, készítsen egységes terve-

zetet. 

Buócz Károly: Ahol nincs csatornázva, 
oda nem lehet a magasnyomású vivezetéket 
kiterjeszteni 

Shvoy Kálmán: A csatornázás és a vízve-
zeték kérdését ténvleg véglegesen és gyöke-
resen rendezni kellene már. A mérnökség dol-
gozzon ki tervezetet és foglalkozzunk egy-
szer alaposan a kérdéssel és juttassuk dű-
lőre-

Dr. Pd'fy József polgármester kimondta a 
hotározatot, melv szerint a Felhő-uccai ház-
tuteidonosok kérését, ba a magasnyomású 
vízvezeték bekapcsolását megfizetik, t e l j e s i -

tik, er.vuttal felhívja a bizottság a mérvvel 
hivatalt arra. honn a kérdéssel foglalkozzon 
és kés?Hsen javaslatot. 

Miháhify László előadta, hogv a Felhő-
uccai háztulajdonosok kérik szabályrendelet 
készítését csatorna és vízvezeték építéséről. 
Az alapelv az legyen, hangoztatják a Felhő-
uccai háztulajdonosok, hogy minden olvan 
uccát el kell látni csatornával és vízvezeték-
kel. ahol a? ingatlantulajdonosok többsége 
kéri, a költségeket viszont fizessék meg az 
ingatlantulajdonosok. 

Dr. Pálfy József: A kérdéssel foglalkozni 
kell 

Az Apára- és a a Qnlamb-nrca háztulajdo-
nosai csatornázást és kövezést kértek. Az 
1940. után következő városrendezési program-
ba veszik fel. 

A Faragó-ucca háztulajdonosa? átkövezésf 
kértek. A kéretem teljesítését 1200 pengő 
költségei, a fenntartási költségek terhére, 
elrendelik. 

A pénzügy-igazgatósággal szemben a gya-
logjáróhoz közel van a vinamosmeeálló. Át-
énitési munkával három méteres távolságot 
létesítenek a villamomuegáPó és a gyalogjáró 
között. A költség 650 pengő. 

A Rákóczi-lér rendezése 98.000 
pengőbe kerülne. 

A kéréssel ar 19+4. évi köverésj program 
ösa,"-á1litása alka1 mával foglakoznak. 

^Flb-tdrozta a bizottság a W'mrti-tér még 
há+ratekos területiek a rendezését. 

Buócz Károly javaslata alapián a város-


