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Alié* és Falsévároson, valamint a Belvárosban jelennek 
meg az első napon a gyűjtést végző leventék 

(A Délmagyar ország munkatársá-

tól) Ma, kedden reggel leventék fco 

pogtatnak be a szegedi lakásokba, 

hogy átvegyék a Főméltóságu Asa-

szony által kezdeményezett téli ruha-

gyűjtési akcióban áz adományokat. 

Szeged közönsége szeretettel várja 

a leventéket. Legtöbb Kel yen már 

előkészítették azokat a meleg hol-

mikat. amelyek Konvédeinket 

fogják Védeni a Hideg ellen a 

h'avas szovjet földön- A" leventék 

csak téli KoTmit gyűjtenek, minden 

adományt ryugtáznak és pénzt nem 

fogadnák e!. 

Ma a következő h'elyéken jelennek 

meg á leréiiték'! 

Alsóvárosi: Bécsf-körut, SzenLbá-
romság-ulca, Mátyás király-tér, Alsó-
tiszapart. Szivárvány-utca, Galamb-
utca, Szent Fercnc-utca, Boldogasz-
szóny-siigártif. BorbáS-útca, Apáca-
utca. 

Belváros: Tisza Lajos-körut, Szé-
chenyi-tér, Kállai A. utca és Stefánia-
sétány által bezárt terület, továbbá 
Alsótisizápart, Csanádi-utca, Temes-
vári-körut, Székelysör által bezárt te-
rület. ; 

Felsőváros; Somogyitelep I., II., 
III. IV. és XXXVIÍ. utca; Felsötisza-
part, Maros-utca, Kálmán-utca, Szent 
György-utca, Munkácsi-utca, Osztrov-
szki-utca, Lengyel-utca, Kossuth-utca. 
Pusztaszeri-utca, Teleki-utca, Dugo-
nics-utca. Fodor-utcá. 

Csongrád mozgalmat indít 
a Duna-Tisza-csatorna csongrád-

megyei betorkolása érdekében 
Rövidesen megindulnak az előmunkálatok a csatorna 

megépítésére 

A Magyar Élet Pártértésitője je- magyar gazdasági élet is bekapcsoló-
lenti: Az állami költségvetés a föld- dik majd közvetlenül vizi uton Euró-

pának lüktető, lendületes munkájába. müVelésügyi tárca keretén belül 300 
eezr pengőt irányzott elő a Duna—Ti-
sza-csatorna megépítését megelőző 
előtanulmányokkal, talajvizsgála tok-
kal, mérésekkel és tervkészítésekkel 
kapcsolatos személyi és dologi kiadá-
sokra. Közel százesztendős terv gya-
korlati megvalósításáról van szó. Ez 
a régi térv alapjábanvéve nemcsak azt 
jelenti, hogy hatalmas munkaalkalmak 
keletkeznek, banem azt is, hogy áDu-
na—Tisza közén, főleg azonban a Ti-
szántúlon a mezőgazdasági termelést 
lényegesen olcsóbbá teszt, miután az 
annyira magas fuvarköltségek ezeken 
a vidékekén lejebb szállnak. 

A Duna-Tisza-csatorna el kés-pré-
sénél a műszaki szempontok m a ^ á r 
kizárólag 4 közlekedést tartják Ton-
losiiák, miután á Duna—TisZa közé-
nek öntözése égveb okokból különféle 
feladatnak látszik Az ötven inéter 
szélesre tervezett Csatorna közel 1500 
tortnás uszályok közlekedésére volna 
alkalmas. 

Ha figyelembe vesszük azl, hogy a 
Duna—Tisza-csatorna megépítésével 
az eddigi 645 kilométer hosszú vizi-

A csatorna építésével kapcsolatban 
mozgalom indult Csongrádon. A város 
vezetői elhatározták, hogy a városi 
közgyűlés elé viszik az ügyet és a 
közgyűlés kérni fogja a kormánytól, 
hogy a csatorna. Csongrádmeaye terü-
letén torkoljon a Tiszába. A csongrá-
diak életrevaló mozgalmát Szegeden is 
nagy rokonszenvvel fogadják. Gson 
grád számíthat Szeged részéről moz-
galma támogatására, bár a mozgalom 
nak aligha van reménye eredményre, 
ha a munkálatok már olyan előreha-
ladottak. hogv az előmunkálatok ki-
ífizésérő' van szó. 

A Szent Imre városrész lakosságának kérése: 

állítsák YÍSSza a gyalogjárókat 
s vezessenek be egységes villamos-

vasúti tarifát a gedéi vonalon 

Féltékeny nő 
sósavas merénylete 

Budapest, augusztus 24. Vasárnap 

délután a Eákóczi-flt és Aggteleki-

utca sarkán levő Rákóczi-tejivóba 

az uzsonaidő közepén, amikor tömve 

volt a terem, az utcáról hirtelen Ke-

r iban i egy nő, odaszaladt az egyik 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A Szent Imre Városrész lakos-

sága már régebben azzal a kéréssel 

fordult a város Hatóságához, Kogy 

a gedó! villamosvasúti vonalon ve-

gyék revízió alá a tarifát. Felmerült 

ugyanis az a kívánság, hogy a so-

mogyitelepi vonalhoz Hasonlóan 

ezen a vonalon is, a Takaréktár-ut-

cától, vagy a Hungáriától kezdve 

egészen a 'végállomásig, szüntessék 

ínég a különböző jegj kr<fcegóriákats 

20 filléres menetdíjjal tehessék meg 

az utat. Á kérdés legutóbb a tör-

vényhatósági bizottság közgyűlése 

előtt is szerepelt s akkor a polgár-

mester közölte a kérést előterjesztő 

bizottsági taggal, Hogy a kedvező 

elintézés érdekéhen a váro9 Hatósá-

ga érintkezésbe fog lépni a villamos' 

vágni vezetőségével. 

Hétfőn délben a Szent Imre város-

rész lakosainak nagyabb küldöttsé-

ge kereste fel hivatalában a polgár-

mestert helyettesítő dr. Katona Ist-

várl taíiáősbdHot s a villamosvasút 

gedói vonalára kért tarifarevizió 

ügyét ismét előterjesztették. Han-

goztatták, hogy a városrész lakossá-

gának réndkivül fontos volna, hogy 

mielőbb életbelépjén az u j egységes 

tarifa. A másik kérésük pedig az 

volt, Hogy a város csináltassa meg 

a két évvel ezelőtt felszedett gya> 

logjárdákab A' gyalogjárdákat ak-

kor szedték fel, amikor két ávvel 

ezelőtt a Vásárhelyi-sügárut meg-

hosszabbításaként épülő müiit épít-

kezési, munkálatai ezt szükségessé 

tették. 'Azóta a széles modern beton-

út elkészült, át is adták már régen 

a forgalomnak, a gyalogjárók visz-

szaállitásáfól azonban elfeledkeztek 

a városházán s a városrész lakossá-

ga, esős időben térdig sárban, szá-

raz időben nyakig porban kényte-

len közlekedni. 

Dr. Katona István tanácsnok még* 
ígérte a küldöttségnek, Hogy a vil-
lamosvasúti tarifa ügyében előter-
jesztett kérést a város mielőbb le-
tárgyalja a villamosvasút igazgafó-
!'ágával a járda visstsuállltási ügyé-
ben pedig utasltsi kap a mérnöki 
hivatal a járda haladéktalan rend-
behozására. 

utak 110 kilométerre lehel majd ierő- aszfefhoz, melynél Sptmger József 
riditeni, már nyilvánvaló a csatorna 150 éves aranyműves uzsonnázott 
óriási jelentősége közlekedési szett-l^y barátjával és mielőtt felugor-
pontból s ezen kérésziül költség s z e m " La t i ak volna, a nő üveget kapott 
pontjából is. eiő és tartulmát az aranyműves at-

cábá öntötte. 'A megtámádot férfi 

velőtrázó kiáltással kapta arca elé 

kezét. 

— Jaj , Istenem, megvakultam, 

A vendégek nyombán lefogták a 

magánkívül tomboló nőit, aki azon 

ban dührohamában kiszakította ma-

gát a vendégek keze közül és az ut-

cára rúhant. Itt azonban másodszor 

is elfogták. Közben rendőr érkezett 

ós megállapította, hogy az asszony 

özvegy Schmldt Jánosné, akivel 

Springer József már több esztende-

je közös háztartásban élt. Időközben 

megérkeztek a mentők is és Sprin-

gert igen súlyos állapotban á Bó-

kus-kórházba szállították. Sohmidt-

néfc előállították a főkapitányságra. 

Kihallgatása közben elmondotta, 

begy feliét féltékenységi dUkfoha^ 

mában követte él. Sprintjét valós si-

nülea elvéséi szemevilágdi. 

A csatorna elkészítésénél szak-

szempontból » Soroksár—Ke-

rekegyháza vonalon futna s 

fcécáfeemcf és Nagykörös kö-

zött Ujkécwke mellett torkol-

ná á Tiszába, 

A csatorna költségei ezidőszeriní 
körülbelül 190-150 millió pengőt ten-
nének ki. Minthogy pedig az előkészü-
letek annyira éíöéehaladtak, hogv a 
tényleges munka is megindulhat, arra 
számítanak, hogy ez valóban 11M3. 
rászán meg Is "indul 15 millió köbmé-
ter föld megmozgatásával, jelentékeny 
hiértiiylségü kőanyag és cement fel-
használásával. 

'A munkálatokat az elöszámitások 
szerint ny„ic esztendő alatt fejezik be. 
Az uj európai gazdasági térfién rend-
kívüli nagy jelentősége lesz a Duna— 
fisza-esat^roának nemesei az orsz&g 
belső életében de azért is, mert Hiszen 
» Duna őssné vaá kötve Enrópa Vala 

ím folyót m « 

Halálos szerencsétlenség 
a rendőrségi palota építkezésénél 

Leszakadt a felvonó és agyonütött egy munkást 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A rendőrségi palotá hosszú idő 

óta folyó építkezése az Utóbbi hóna-

pokban friss lendületet vett és már 

közeledik a befejezéshez. A rendőr-

ségi palota bokrétaünnepélyét hét-

főre, augusztus 2i-ére tervezték, 

ázónban az országos gyász taiatt ez 

most elmaradt. 

A véletlen kifürkészhetetlen sze 

széíye ugy akarta, hogy a tervezett 

örömünnep helyett szomorú és meg-

rázó esemény tegye emlékezetessé a 

endőrségi palota épilésének törte-

netében ezt a dátumot. Hétfőn a ko-

radólelőtti órákban az építkezés púi 

használt teherfelvonói amelyen a 

tégláküt és más épületanyagokat 

szállították a felsőbb emeletekre, vá 

ratlanul leszakadt és súlyos terhé-

vel visszazuhant a földre. A követ-

kező pillanatban velőtrázó sikoltás 

Hasított bele a monoton kopáesolás 

ütemes zajába: a leszakadt lift rá-

esett a felvonó körül foglalatosko-

do Qsongrádi Ágoston 59 éves nap 

ssámésta, aki véresen terült el a rá. 

ja hulló kövek és téglák alatt. Va-

laki átszaladt a közelbenlevő mentő-

állomásra, közben a munkások igye-

keztek kiszabadítani társukat a fel-

vonó alól. A mentők is percek alatt 

megérkeztek és azonnal első segély-

ben részesítették a szerencsétlenül 

járt embert, maj beszállították a vá-

rosi közkórházba. 

A kórház sebészeti osztályán azon-

nal megvizsgálták az eszméletlen 

Csongrádi Ágostont és megállapítot-

ták, hogy a súlyos agyrázkódáson 

kívül más súlyos sérüléseket ét 

belső zuzódásokat is szenvedett és 

állapota annyira életveszélyes, hogy 

operálni sem lehetett Azonnal ápo-

lás alá vették ós igyekeztek megfe-

lelő kötések alkalmazásával a ron-

csolt koponya vérzését megszüntet-

ni, azonban az orvosok minden igye-

kezete sem tudta megmenteni. Dél 

után fél kettőkor, anélkül, hogy 

visszanyerte volna eszméletet, a kór-

házi ágyon kiszenvedett, 

A rendőri vizsgálat megindult an-

nak megállapítására, Hogy mi okoz-

ta a szerencsétlenséget és hogy a 

kalálosvégü balesetért k-t térttel tt 

felelősség. 


