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Szeged Jövő évi félmilliós 
útépítési programja 

(A Délmagyarország munkatársától). A tanyai 

összekötő utak építési programját — mint isme-

retes — szombaton tárgyalta le együttes ülésen 

az utügyi bizottság, a fanyabizottság és a köz-

igazgatási bizottság ufügyi albizottsága. A bizott-

ságok ugyanakkor letárgyalták a törvényhatósá-

gi útalap jövő évi költségvetését Is, amelynek ke-

retében a következő utak kiépítését határozták el: 

A kilencszáz méter hosszu Röszke— sZcntmi-

hályteleki ut átépítését 10.500 pengő költséggel,--, 

az 1460 méter hosszu Szeged—gyálai ut kiépí-

tését 29.500. 

a Kistelek—kiskunhalasi ut 2900 méteres sza-

kaszának kiépítését 38.000, 

a Szeged—horgosi ut 1000 méteres szakaszának 

kiépítését 12.300. 

az 5000 méteres Szeged—csOrvai ut kiépítését 

96.000. 

a Felsőpnsztaszerröl a csengelei állomáshoz 

vezető ut 2000 méteres szakaszának kiépítését 

28.500* ' 

a 3000 méteres Szafymaz—összcszéki ut . kiépí-

tését 57500. 

a 3000 méteres Alsóközpont—Lengyel-kápolnai 

nt kiépítését 57.500, 

a József főherceg-telepi 1000 méteres útszakasz 

kiépítését 32.000, 

a Röszke—gyálai ut 150 méteres szakaszának 

kiépítését 4800 pengős költséggel. Ezeket az uta-

kat mind kőburkolattal látják el. 

A. kelébiai ut 5000 méteres szakaszának kiépí-

tését 0000, 

a Mészáros-erdei ut ÍOOŰ méteres szakaszának 

kiépítését 2-500, 

a pusztaraérgesi ut 3000 méteres szakaszának 

kiépítését 6000, 

az irodasori ut 5600 méteres szakaszának ki-

építését 12.500, 

a Röszke—Feketeszél—domaszéki ut 0500 mé-

teres szakaszának kiépítését 22 500, 

a Zákány—liliomhegyi ut 3700 méteres szaka-

szának kiépítését 14-700 pengős költséggel. Ezek 

az utak szikagyagburkolatot kapnak. 

Ezek szerint a jövő évben Alsófanyán 36.310 

méter hosszu utat építenek ki, 274.800 pengő köll-

ségget. Felsőtanyán pedig 7881 méter hosszu 

utat 121.000 pengő költséggel. Ezeken kivül kiépí-

tik a városköriili telephez vezető 1000 méter hosz-

szu utat 32000 pengő költséggel és igy az egész 

város területén 45.190 méter hosszu ut épül 

430.800 pengő költséggel. 

A jövő évben hengerelik újra a Szeged—Röszke 

ut 900 méter és a hajai ut 1600 méter hosszu sza-

kaszát körülbelül 50.000 pengő költséggel. 

Rendszeres I 

Ivókúra . gyógyforrásnál 
gyógyilja a gyomor, bél és vese betegségeit. 
Nyl'va reqael léi 7-HH. Kérdezze mett orvoséi! 

Szerdán délutántól éjfélig 
nagyszabású légvédelmi 
gyakorlat lesz Szegeden 

Kétszer lesz riaszífts: déluíán és a söíéíség beállta után 

(Á Delmagyarország munkatársétól.) Ked-
den reggel vörösszinü plakátok adták tud-
tára a közönségnek, hogy szerda délután 2 
órától éjfélig nogyszabásu légvédelmi gya-
karlatot rendeznek Szegeden. A város kü-
lönböző pontjain kifüggesztett plakátok előtt 
állandóan nagy tömeg állott. 

A gyakorlat során , 

kétizben történik riusztás, egyszer 
a nappali, egyszer a sötétség be-

állta utáni időben. 

A riasztás a szokásos módon történik. Szag-
gatott szirénabugás, félrevert harangok zú-
gása jelzi, hogy légitámadás „fenyegeti" Sze-
gedet. A veszély elmúlását folytonos szirénn-
bugás és rendes harangzugás jelzi. Az alko-
nyat beálltával légoltalmi clsötétitési gya-
korlatot is tartanak, amely éjfélig tart. 

A riasztás alatt teljes sötétségbe bo-
rul a város, a többi részben pedig 

csökkentett világítás lesz-

A' villanyáram- és a gázszolgáltatás az egész 
idő alatt rendben folyik, csupán a közvilágí-
tásnál léptetnek életbe nagyfokú r korláto-
zást. Az elsötétitést repülőgépek ellenőrzik a 
város felett. 

A nappali gyakorlat 

alatt a közönséget semmiképen nem korlá-
tozzák, kivéve a riasztás alatt, amikor min-

den forgalomnak le kell állnia. A" sötétség 
beállása után 

csökkentett világítás ^ 

lép éleibe és ezalatt minden uccára sugárzó 
fényt meg kell szüntetni, igy a kirakatvilági-
tást, a fényreklámokat, a világtió felirato-
kat, a lakások ablakait s ugy kell elfüggö-
nyözni, hogy a szabadba semmiféle fény ki 
nc szivároghasson. Az első légoltalmi cso-
portba sorolt ipartelepek elsötétitégct az il-
lető ipartelep légoltalmi tervezete alapján 
kell végrehajtani, a többi ipartelepekre vo-
natkozólag a fentebbiek az irányadók. Alko-
nyattól kezdve, a készültségi idő alatt a jár-
müvek legfeljebb G kilóméteres óránkénti 
sebességgel haladhatnak. Belső világításukat 
a legkisebb mértékre kell csökkenteni, abla-
kait cl kell függönyözni, hogy a fény ne szű-
rődhessék ki. A külső lámpákat fényszürő-
vel, vagy más fénycsökkentő berendezéssel 
kell ellátni. Fényszórót és kcresőlámpát a 
belterületen egyáltalán nem, a külterületen 
csak a szükséges legrövidebb időre szabad 
használni. 

A riasztás ideje alatt mindennemű 
forgalom szünetel. 

A villamosok ott állnak meg, aKol a jel érte 
őket, minden egyéb járműnek szorosan ás ut 
baloldalára kell állnia és a lámpáit eloltani. 
A lakosságnak a riadó alatt lehetőleg tar-

V 

Tisztelettel 
meghívom Ont is 

könyvujdonsógaim 
és ut 

divatlapjaim 
megtekintésére 

Dénes 
könyvkereskedés 

Kigyó ucca 2. & 
tózkodnia kell a közlekedéstől saját érdeké* 
ben is. 

A légoltalmi szolgálatra kötelezetteknek® 
akik valamelyik légoltalmi segélyosztagba 
be vannak osztva, minden külön meghívó g 
nélkül a gyakorlat kezdetén jelentkezniük 
kell. Az I. körzet gyülekező helye: belvárosi 
fiu elemi, a H-é a Szent György-téri elemi, ű 
ffl-é a rókusi állami elemi, a lV-c a Földmi-
ves-uccai elemi, az V-ó az ujszegedi községi 
elemi, a Vl-é a somogyitelepi községi elemi 
iskola. 

A légoltalmi gyakorlatról kiadott rendelet 
nyomatékosan figyelmezteti a város lakos-
ságát, hogy az előirt rendszabályokat ponto-
san tartsa be, a gyakorlat idejére előre ké-
szüljön fel, mert a gyakorlat alatt előfordult 
esetleges károkért és balesetekért mindenki 
maga felelős. Aki a rendelkezéseket be nertl 
tartja, kihágást követ el cs a kihágás kéthó-
napig terjedhető, elzárással büntetendő; 

11 tisztviselő és a 
bankigazgató becsület-

sértés! pere 
Feltételesen 500 pengőre Ítélték a tisztvise-
löt, enyhítő körülmény: elkeseredett lelkiál-

lapota 

(.4 Delmagyarország munkatársától.) A szeg** 
di törvényszék fellebbviteli tanácsa kedden tár-

gyalta Hovanyecz Ferenc magántisztviselő, a Hód-

mezővásárhelyi Takarékpénztár vott tisztviselőjét 

ník. becsületsérlési perét. Hovanyecz Ferenc többek 

jelenlétében szidta és becsmérelte Vaján Bélát, a 

Hódmezővásárhelyi Takarékpénztár vezérigazga-

tóját. Lókös Bcláné előtt a következőket mon-

dotta Asztalos Dezsőnek, a bank alkalmazottjá-

nak: 

— Itt van az a piszok gazdája, nem ment még 
nyugdíjba? No majd jön a 21-i tárgyalás, ott majd 

kiteríteni a társaival együtt, lecsukatom, meheí 

a Csillagba, ott majd nyughatik... Ugy haljottam® 

hogy a takarékban ki szokták cserélni az utalvá-

nyokat, mondja meg a gazdájának, hogy az enyé-

met ki ne cseréljék, mert kiterítem öt ós az égés* 

társaságot és lecsukatom öket... 

Hovanyecz Ferenc a törvényszék előtt meg-

tartott tárgyaláson tag3dta bűnösségét, néhány 

kihallgatott tanú is ugy adta vissza a beszélgetést, 

mintha Hovanyecz a következőket mondotta volna: 

»Hagyjuk az egész Vajda-ügyet. Laub János meg-

mondotta a törvényszék előtt, hogy vagy ő, vagy 

Vajda Béla börtönbe kerül...* 

Más tanuk viszont határozottan vallották, hogy 

Hovanyecz a vádiratban foglalt kijelentéseket mon-

dotta a vezérigazgatóval kapcsolatban. A vásár-

helyi járásbíróság a vádlott bűnösségét megálla-

pította és .500 pengő pénzbtintetcsre, behajthatat-

lanság esetén 50 napi fogházbüntetésre ítélte, az 

Ítélet végrehajtását azonban három évi próba-

időié felfüggesztette. A biróság enyhítő körül-

ménynek vette a vádlott elkeseredett lelkiá'iapot'.it. 

A keddi törvényszéki tárgyaláson az iratok is-

mertetése után dr. Hütf.r Béla védő beszélt, majd 

a fellebbviteli tanács indokainál fogva helyneiv 

hagyta a járásbíróság ítéletét. Az itélct jogerős. 


