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zolag. Hogy mi volt ennek az ár-
emelésnek az indoka. A tisztifőt r-
v<m elmondotta, Hogy szállítási 
nehézségek merültek fel a fejső-
központi egészségház felépítésé-
vel kapcsolatosan. 

- Deh íszen Felsőközpont MÁV 
fővonal mellett fekszik! — legyez-
tük meg. 

Az építőanyagot azonban ten-
gelyen szállították — szolgált ma-
gyarázattal a tisztifőorvos —, 
majd elmondotta, hogy 12 uj úgy-
nevezett A-tipusu egészségház 
építését tervezi a város Szeged 
környékén. Az egészségházak 
egyenként 35.000 pengős költ-
séggel épülnek fel s erre a 
célra 350.000 pengős olcsó 
kamatú kölcsönt vesz fel a város. 
A költségek egy része rövidesen 
amortizálódik, mert hasznos bera-

tárgyakat, ingatlanokat kap 
a város s ezenfelül az eddigi 
egészségházak lakbérét is megta-
karítja, ami hozzájárul az amorti-
zációhoz. 

Az A-tipusu egészségházakra 
vonatkozólag elmondotta még vi-
téz dr. T ó t h Béla tisztifőorvos 
hogy ez egy különlegesen kikísér-
letezett típusa a zöldkeresztes vé-
dőintézeteknek s nagyszerűen 
megfelel a tanyai egészségvéde-
lem céljára. Ezekből az egészség-
házakból az országban már annyi 
épült, hegy ha egymásmellé állí-
tanák, akkor olyan hosszú házsort 
tennének ki, mint a Nagykörút és 
magasságban egy 22 emeletes 
bérpalota magasságát érnék eí. A 
tanyai egészségházak éppúgy, 
mint az újonnan furt ártézikutak 
az egészségvédelmi asfolgálat 
nagyszerű, áldozatos munkáját 
fogják hirdetni az alföldi Romo-
kon . , . 

Á vármegye Duna^-Tisüa-esaferne 
bizottsága állást foglalt 

a csongrádi betorkolás mellett 

Valésiinfllcg síatörtólis bíróság elé 
hcrOl a kecshéslclepi beiifró 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Tudvalevő, hogy az elsötétí-
tés tartama alatt elkövetett vagyon 
elleni bűncselekményekre a kor-
mány kiterjesztette a statáriális bí-
róság hatáskörét. Szegeden és a 
környéken az utóbbi napok folya-
mán három olyan bűncselekmény 
tetteseit fogták el, amelyeket az 
elsötétítés ideje alatt követtek el. 
Ezek közül két nő Szegeden a vá-
rosban követett el lopásokat, M é-
szjáros István Királyhalmi 32 
éves napszámos pedig a külterü-
leten. Lisztet, ny ukokat, szappant 
és egy ülőpadot emelt el. Beszál-

lították az ügyészségre, ahol ügyé-
ben még folyik a vizsgálat. 

A harmadik bűncselekmény el-
követője S ü l i Ferenc alkalmi nap-
számos, aki a Kecskés-telepen -kö-
vetett el éjszakai betöréseket, de 
rajtavesztett. Valószínű, Rogy a 
három bűncselekmény tettesei kö-
zül csak Süli Ferenc cselekménye 
minősül olyan súlyosan, hogy a 
statáriális bíróság elé utalják. Eb-
ben az esetben rövid néhány na-
pon belül összeül a rögtönitélő-
bíróság, amely Ítélkezni fca Sül'. 
Ferenc fölött. 

ICubikoshiány az ország e l s i 
kubikosmegyéjében 

2000 munkás helyett 600 dolgozik a sámson—apátfalvi 
csatorna építésén 

Szentes, szeptember 22- A Szentesi őszén akarta megvalósítani többiuil-

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A Délmagyarország sorozatos 
cikkekben foglalkozott a Duna—Ti-
sza-csatorna nagyfontossága kér 
désével és minden alkalommal rá-
mutattunk, milyen nagy érdekek 
fűződnek ahhoz, Hogy a csatorna 
egyik torkolatát Szegednél, illetve 
Csongrádmegye területén építsék, 
Ennek jelentőségét a vármegye 
vezetősége is felismerte, éppen 
ezért a vármegyei közigazgatási 
bizottság — mint megírtuk — albi 
zottságot küldött ki abból a célból, 
hogy ez az albizottság tegye ta-
nulmány tárgyává a Duna—Tisza-
csatorna kérdését. 

A bizottság Szentesen a várme-
gyeházán Dobay Andor alispán 
elnöklete mellett ülést tartott. Dr. 
Csergő Károly ny. alispán részle-
tes indítványt terjesztett elő ebben 
a nagyfontosságú ügyben es kü-
lön-külön is pontonkjnt ismertette 
azokat a kérdéseket, amelyek 
Csongrádmegye érdekeit a legköz-
vetlenebbül érintik. A bizottság az 
indítványt beható tárgyalás alá 
vette és azt a bizottság összes 
tagjainak Hozzászólása után, He-
lyeslése mellett magáévá tette és 
a törvényhatósági bizottság legkö-
zelebbi közgyűlése elé terjeszten-
dő memorandumot összeállította. 
Ezeket a javaslatokat szeptember 
végén tartandó vármegyei köz-
gyűlés fogja tárgyalni. 

Az állásfoglalás a következő kér-
désekre terjed ki: 

1. A bizottság állást foglalt a 
csongrádi torkolat mellett és 
részletesen felsorakoztatta azo-
kat az érveket, amelyek a legtár-
gyilagosabban és az általános 
közgazdasági szempontokból is a 
csongrádi vonal mellett szólnak 
az előtérben levő ujkécskei torko-
lattal szemben. 

2. A bizottság kérte, Hogy — Ka 
csak lehet — a mély vezetés mel 

tése esetén fokozottan lesz szűk-
ség. 

5. Végül a bizottság szükséges-
nek tartja, hogy Szentes mellett 
az élő folyó partján egy gabona-
tároló és elevátor építtessek, mert 
ez is egy égető hiánya a mi vi-
dékünknek. 

Ma temetik dr. Tamás 

András rendőriogalmazót 
(A Délmagyarország munkatársától) 

Szeged közönsége osztatlan részvéttel 
értesült dr. T a m á s András rendőr-
fogalmazó halálos repülőszerencsétlen-
ségéről. A fiatal rendőrtiszt tragédiá-
ja azokat is megdöbbentette, akik egy-
általán nem, vagy csak futólag ismer-
ték, akik pedig közelebbi kapcsolat-
ban voltak vele, azok számára őszin-
te lelki megrendülést jelentett a szomo-
rú hir. 

— Hihetetlen, még ma is hihetetlen 
— mondja elérzékenyülten dr. R a m a-
r á s Lajos rendőrtanácsos, a bűnügyi 
osztály vezetője, dr. Tamás András 
közvetlen felettese —, hogy ez a ked-
ves, szerény, rokonszenves ember 
örökre eltávozott közülünk. Itt vannak 
a legutolsó aktái a kezemben, kaligra-
fikus gyöngybetülíkel ő maga dolgozta 
fel élete ulolsó napján, amikor már 
csak órái voltak hátra az életből. Mert 
vasárnap központi ügyeletes volt Ta-
más fogalmazó. Szombaton délben, a 
hivatali órák befejezésekor szokása 
szerint bejött hozzám és bejelentette, 
hogy van vagy ötven elintézni való 
aktája, ezeket a szombatról vasárnap-
ra virradó éjjelen feldolgozza. Tamás 
Bandi rendelkezett azzal a ritka isten-
adománnynl, amit ugy neveznek, hogy 
villámgyors felismerő és áttekintő ké-
pesség, a helyzetek gyors felismerése. 
Kiváló jogi képzettségén és sokol-
dalú tudományos felkészültségén ala-
puló tiszta judieiummal és biztos ér-
zékkel oldotta meg a legbonyolultabb 
nyomozási leiadatokat és valósággal 
égett a keze alatt a munka. 

_ ígéretét, az utolsót is — ponto-
san beváltotta. Hétfőn reggel itt sora-
kozott az asztalomon mind az ötven 
akta feldolgozva, elintézve. De ő, aki 

téve dolgozott 

Napló irja: Hós csatornaépítési és rendezési terve-
Egyre sűrűbben leihangzó panaszuk I zetét, hogy ezáltal gátat vessen apusz-

a közmunkákat végeztető közületek-j titó vadvizeknek, tanácstalanul áll meg 
Uék a fflupkáshiány. Amit néhány esz- a munkában, mert a rendelkezésre ál 
tendőyel ezelőtt nehéz ve't elképzelni, 
most bekövetkezett. Valóságos ver-
sengés folyik rair)dei) szakmabeli mun-
kásért és egyik közület titokban igyek-
szik rálicitálni a másikra, hogy mi-
nél több munkást sikerüljön szerződ-
tetnie, 

Az a jelenség, ami most észlelhető 
még pbben a munkásbiánnyal küzdő 
világban is Szinte hihetetlennek tűnik 
fel. Csongrád vármegyében nem lehet 
kubikost kapni, Köztudomású, hogy ez 
a vármegye az ország elsőrangú kubl-
kosvármegyéihez tgrtogik és évtizede-
ken keresztül sokezeF munkás rajzott 
ki ebből a Vármegyéből kubikostalics-
kávgj és ásóval, hpgy az ország min-
den port! járt munkát vállaljanak és 
tiszteletreméltó nevet szerezzenek a 
munkásszakmákban a "csongrádi ku-
bikos* névnek. Akárhány munkás is 
ment el ebből a vármegyéből munká-
ra, idehaza mindig maradt annyi, hogy 
a vármegyei közületek által megindí-
tott közmunkáknál pem volt fennaka-
dás, mert a szorgos kubikesjiezek 
korlátlan számban álltak a vármegye 
rendelkezégérá. 

Ma «edjg ag g fealysét vármegye* 
fee«y lámpással lefest kubi-

kost találni. A Kőrös—Tisza—Marosi 
Anwentesitő Társulat amelv ezév 

ló munkaerő arra sem elegendő, hogy 
egy kisebb csatornatisztítóét elvégezzen. 

Annakidején beszámoltunk arról a 
hatalmas munkatervről, amelynek 
gerincét a sámson—apátfalvi főcsa-
torna megépítése alkotta. Közel ötmil-
lió pengős munka ez, amelynek főcél-
ja a vásárhelyi határ teljes víztelení-
tése. Ehhez a munkához az ArmeiRe, 
sitő Társulat kétezer munkást szándé-
kozott beállítani, azonban ma az a 
helyzet, hogy hatszáz munkás dolgo-
zik a csatornaépítésen, mert több em-
bert a társulat sehonnan sem tud elő-
teremteni. Már pedig 600 munkással 
ezt a munkát két esztendő alatt sem 
lehet elvégezni. Ebben az esetben pe-
djg jövőre ismét vjz alá kerülnek a 
vásárhelyi földek és ismét sokinijljó 
pengős érték lesz a viz martalékává. 

Ezzel a problémával foglalkozik a 
Vásárhelyi Reggeli Újság is, amely 
követeli, bogy honvédelmi munkaszol-
gálat elrendelésével adjanak munká-
sokat 8 esatörnaépilésheji, különben 
jövőre ismét tünkremc®v a város ter-
mése. 

A esopgrádí kubikosok egyékkéut 
nm tűntek «í, ssupéf « v&megye te= 
rnietőB 9 m találhatók jelenleg, mer? 
a déda—szeretfalvi vasútépítésnél dol-
goznak többezrea, ' -

ez 
mesterseges 

éjszakáit is nappallá 
. fáradhatatlanul hivatalbalépése napján 

lett történjét döntés, vagyis hogy; tó; a z utolsó vasárnapjáig, ekkor már 
a csatorna ne zsilipezéssel honyo- j nem volt az élők sorában. Az algyői 
litsa le a forgalmat, hanem termé- réten feküdt ekkor már összeroncsoll 
r . e S gravitetió, mo„ és 
bevágássá tesmlran el o v>B«t, ^ 
mert ennek a megoldásnál? rendkí-
vül nagy közgazdasági előnyei 
vannak. Ha a mély bevágást és a 
partbiztositásj: pneg lehet műsza-
kilag oldani, ezen a csatornán sok-
ka! gyorsabb lesz a közlekedés és 

esetben a csatorna mentén 
öntözés is megvaló-

sítható lenne, sőt a viz esése al-
kalmat adna a vizierőmü beiktatá-
sára is és elektromos áram fej-
lesztésére, ami beláthatatlan elő-
nyökkel járna az itteni vidék jö-
vőjére. 

3. A memorandum kéri a Hajó-
állomások és hajórakodók rende-
zését, amelyek ma a legszomo-
rúbb állapotban vannak. Kéri to-
vábbá a hozzávezető utak kiépíté-
sét. , 

Részletes indokok támogat-

ják a?t a kérdést, amely Szentes, 

vagy Csongrád közelében egy 

vasutí étrakodá állomás létééit®* 

ser© vonatkozik, B? 4 hiány Igen 
érezhető az itten! vidék virí szál 
Ittasánál és erre a csatorna kiépi- dalmi templomban, 

gyors 
• m e g , 

repülőgép romjai 
alatt. 

_ Nekem jutott az a szomorú tei-
adat, hogy szegény bajtársunkat a 
rendőri bizottság élén az algyői ré-
ten megszemléljem. Szívfacsaró lát-
vány volt őt igy viszontlátni és nagy 
lelkierő kellett hozzá, hogy hivatali 
kötelességemet teljesítsem kedves, fe-
lejthetetlen bajtársunk hűlő holttete-
mc mellett. 

Kedden délben tarnói dr. B u ó c a 
Béla iőkupitányhclyettes és dr- Szé-
ni e r c y István főkapitányhelyettes 
délben 12 órakor részvétlátogalást tel-
lek dr. Tamás fogalmazó özvegyénél 
és a rendörtisztikar részvétét tolmá-
csolták a gyászoló családnak. Az Ap-
ponyi-ulcai lakásban nagy a szomorú-
ság- kisírj szemekkel, halkan járnak a 
családtagok, csak a gyermekkocsiban 
jáIszogat derűsen Tamás András ki-
csi fia. Boldog tizenegy hónapjával 
még sejtelnie sincs a tragédiáról, 
amely gyászbaburította édesanyja szi-
vét . 

Dr. Tamás András rendörfogahiiazöt 
ma délután 4 órakor temetik a hon-
véd helyőrségi feétMz !ialottasbá«á-
feó) a belvárosi temetőben, LeMüdva-
ért u snsesítelö sipntfBÍ6eöá©iato» 
szerdán délelőtt mulatták be a foga-


