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Tervbevették a szegedkörnyéki falvak 
műszaki és közigazgatási egységesitését 

Értekezlet a városházán Tápé, Szóreg, Deszk, Gyála és KfshundorozsmaSze-
gedhez való csatolása kérdésében — Miiszaki tervek az athalózat hiepitesere 

és a Tisza-hidak kérdésének megoldására 
•Szeged, ueptembcr 29) A* újjá-

építési mínisztóriumbaii, illette a kor-
mány'bizlosságon október '3-án arról 
fognak Tárgyalni, hogyan lehetne Sze-
fceércc éa a Szeged melletti városo-
kat és falvakat műszakilag egyest 
teni. A műszaki egyesítésben érdé-
kelt községek Tápé, Szőrcg, Deszk, 
Gyála és Kiskundorozsma, a fejlő-
dés folyamin Szegedhez kerülnének 
közigazgatásilag ts. X megbeszélés 
második pontja B szegedi hidak pro-
blémája les*. 
t EiWéa Miklós élt társ, újjáépítési 
kormánybiztos i műszaki egycJltés és 
h hidak problémáját tárgyaló műsza-
ki bizottságot hívott egybe a város mér-
nöki hivatalába. Ez az értekezlet ki-
alakította azt 12 egységes műszaki 

álláspontot, amit Szeged városának 
képviselnie kell az újjáépítési mi 
nisztérinmbnn október 3-án. Az érte 
kezlelen megjelent ltuócz Károly mű 
száki tanácsos, Villányi Ármin mű 
száki tanácsos. Cscrtn Jenő MAV mű 
szaki tanácsos, Csánii Ferenc, Se 
hestvén Endre, Kövér Tibor városi 
fő mér hők ók, Szirányl Méla műszaki 
tanácsos, Diósszilágyi Dezső gázgyári 
igazgató, II. Papp István, az Áraién -
tcsitő Társulat Igazgatója, Berey Gé-
za hírlapíró, Zoltán Béla, t folyam-
mérnöki hivatal vezetője, Csonka 
Vince, Barna 'József, Nagy Sándor, 
Bokor István műszaki ellenőrök, Koz-
ma Imre utbizlos és Nemesapáli An-
tal kormánybiztosi lilkár. 

A szegedkörnyéki községek műszaki egyesítése 
földes Miklós épilészinérnók, ujj.1-

,'épilési kormánybiztos javaslatára cz 
ét környező község műszaki egyesi-

Íését Vizsgálta iieg az érlckczlet. Mcg-
illapilotlák, hogy Kiskundorozsmával 

közlekedési probléma' alig van, mert 
villamossal k i n y i n bekapcsolható 
Szege* vérkeringésébe. Ugyanez a 
helyzet áll fenn Tápét illetően Is. 
Ugyanis régen elhatározott terv, hogy 
i íoéőrtelep! és iomegyilelepl vllla-
mosfégállomásskat Tápéa keresztül-
vezetve kiirjárallá épiUfe hL Ez a két 
Szeged racHcttí község jóformán már 
•íszcépült Szegeddel:' 
| Egészen más a helyzet Szérrggel és 
Peszkkel kapcsolatosan. Újszeged a 
'szőregi ut mentén csaknem össze-
épült már Szőreggcl és vasútvonal 
kéli a városhoz, Deszk azonban tá-
íőínbbi község, egyetlen-utcája van 
: országút mellett, Szegedtől kö-
Mbelöl 10 64 fél kilométerre lek-

rzlk. A Gcrliczy-kastélyból kitűnő 
faunkásgyfermeksíánalórlumot lehet-
ne csinálni, illetve a régi gyermek-
wanalórlumof kibővíteni. Az ötödik 
község Gyála, e tanyai település a 
jnrisza alsó folyásánál kpzel fekszik 
Tbgyáh a városhoz, "de a bekötőujja 
fagyon primitív. Amig Dorozsms, Sző-
keg, Deszk villanyvilágítással van el-
látva "és h világítást éppen Szegedről, 
kapják, addig - - | 

' Tápén víllanvVilágliás niars an-
nak ellenére, hegy a fővezeték 
#11 megy el a kézség mellett. 

Ezt sürgősen pótolni kélt. Az értekez-
let tehát azt ajánlotta, hogy ezt a 
műszáki egyesítési tervel tanulmá-
nyozni kell és * • 

f gyakorlati kivitelezést esak * 
ujjv lehel megcsinálni, ha ezeket 
a községeket közigazgatásilag Is 

Szegedhez csatolják. 
Ezzel kdpesolatban "áttanulmáiiyozta 
az értekezlet a szegedkörnyéki ut-
problémákat és mcgállapitolta, hogy B 
Budapest felől befntó úgynevezett 
nemzeiközi utat a Felsétatayálél ken** 
ve egy lebermeaiéfat* fallal kell erő-
siteaf, ahol a teherforgalom lebelya-
lódjék Ez az ut Sövényháza—SárfdOr-
fnlvfl felé tulajdonképpen máé meg 
is van, csak még nmcseiT kikövez-
ve. Betonburkolattá! kell ellátni • 
bajai üiat is. Ezzel kapcsolatosan 
megvizsgálták a vírproblémákaf is és 
megállapította ur értekezlef, begy fa 
•JmuogyJieiepca, vatarifa tfaNsis-
kon a széfeedhirnyékf (elepllésekea, 
ahol magos a tafajvb, lakéhÉaálhHye-
tésekel kell maj* keres ifllvteaí, a 
talajt teltettem és • JCvSbea a város 
semmi MrtUmények kitett sem adhat 
kl épMrezéfa engedélyt a mélyéhben 
lekvi rémekre. * 

Terv a hidprohléma megoldására 
Végül o* értekezlet nicgviszgálta a 

Jtecgedi hidak kérdését. Raérz Károly 
jnüszaki tanácsos Ismertette a mi-

P.lérium utasítását, amely szerint 
asutt hid átalakitásf munkájáfloz 
usban hozzá kell fogni. A hidat 
élesítik éi ellátják gyalogjáróval 
egy kerékayoamyl teherforgalmi 

Abllyel. A hid szagedoldali lejárata 
/ Lilioni-utcábst torkollik, az ujszegedi 
Jfesze pedig a vcgykisérleli állomás 
jncllcll félköralakban képződik ki, 
mindkét oldalon tekintettel arra. hogy 
faagas emélkcdis ne'Jegyfen. 
fr Földes Miklós kormánybiztos Is-
mertette az értekézlet elölt, hogy la-
(vatua| hozzákezdenek a Nagyiéra: 
és Temesvári-kör at kiteli a Tinád 
,ngy vnspoaloakld építéséhez, amelyen 
Szeged1 és Újszege* kézén a teher-
Iraforgaloui lebonyolódik. Ez a vas-
pontonhld felnyitható lesz, hogy a 
hajóforgalmat no kkadályozza. Ezzel 

egyidejűleg megkezdik a felTobbántott 
kö/utt hid helyreállítási munkáját is. 
Ezen a hidón azUhban teberáruforgfel-
mat • jövőben sem ithet lebonyolí-
tani, mert a hid altalaja gyenge. At 
értekezlet elhatárolta, hogy a kézült 
hid mellel! jégzajlás Idején a mos-
laai áljáról lel ken széfet, te a 
kompátkelési rellétieaH! hblosltadl 
kell. Miután a jégzajlás", tapasztalai 
szeriül Szcgfeden 2—3 nap alafl tör-
ténőé, Szeghet és Újszeged között a 
vasűli hídi'átjárón és a kompon fel-
tétlenül biztosítva V ú . Na© érdek-
lődést keltett az értekezletén annak 
a térképnek' a bemutatása, amelyet 
a Pálfy-Budinszky-lerv álapján ké-
szttetlek el Szeged város fejleszté-
séről. Az elképzelés szerint Szege* 
központi pá lyr, Udvara a mostani Ró-
kns-pályawdVar helyén épülne fel éa 
a várén ezen a részen hatalmas fej-
lődésnek tndnlna. A mostani főpálya-

udvar mint rendezőpályaudvar körül-
belül 2 és fél kilométerre kerülne 
dél felé és ugyanott építenék fel az 
uj tiszai vasúti hidat Iunen menne 

a vonat Srőreg, Makó, ille(v« Temes-
vár felé. Ez as állomásáthelyezés azt 
jelentené, hogy a város a körtöltései 
belül hatalmas fejlődési teret kapna 
anélkül, hogy hozzá kellené folya-
modni a külvárosi leleprendszer sza-
porításához, ami 25 évvel ezelőtt is 
nagyon elhibázott várospolitika Toll. 
Az érlckczlet állásfoglalását október 
3-án az újjáépítési minisztériumban 
előterjesztik és ezen as ankéton l 
vaVos'l Buócs Károly műszaki taná-
csos képviseli. 

H I R E K 
Szelgilales gyágyszorlira'i 

Pósa Balázs, Kálvária-u. 17., Apró 

Psnő, Kossuth Lajos-sugárut 59., Salgó 
éter, bérlő Halász Klára, Mátyás-téri, 

Temesváry József, Klanzál-tér 9. 
—ooo— 

T. e lőf ize tő inkhez 
és o l v a s ó i n k h o z ! 

Tlazleleltel bejelealjlb, hegy a 
azege*! lapek eklóber 1-1*1 a kévlkezi 
díjszabást léptetik érvénybe: 

A lap ára: 
hétköznapéiten . . T 
vasárnap . . . . „ 8 — 
elefitrlés egy hétre „ 35. -

—oOo— 
— Dr. Madácsy László előadása a 

keddi nőnapon. A Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetségének keddi nőnapján 
dr. Madicsy László a modern líráról 
tart előadást. Verseket szaval a Szegedi 
Nemzeti Színház egyik uj, fiatal és na-
yon tehetséges tagja. Szegedi Zsuzsa 

. óldesyné, Bartók és még néhány 
zeneszerző muzsikájára művészi tánco-
kat mutat be. A nagysikerűnek Ígérkező 
nőnapot a nappalok rövidülésére való 
tekintettel, délután 5 órakor kezdjük a 
Városi Zeneiskola nagytermében 

— Megtartotta első filésél az ár-
elemző bizottság. Az iparban és keres-
kedelemben, valamint a mezőgazdaság-
ban tapasztalható árkáoszmegrendsza-
bályozására Dénes Leó polgármester 
elvtárs a pártok bevonásával áretemkő 
bizottságot alakított. A Kommunista 
Párt részéről Strahl Ervin, a Szociál-
demokrata Párt részérő! Jenei Sándor, 
Kisgazdapárt részéről Jani Mihály, a 
Parasztpárt részéről Berényi Árpád, a 
Polgári Demokrata Párt részéről Nóg-
rádi Béla, a szakszervezetek részéről 
Koncz László a bizottság delegáltja. A 
bizottság pénteken tartolta első ülését 
a városházán. A következő ülés hétfőn 
teáz, amikor a kereskedelmi és iparka-
mara által elkészített indexszám és a 
mullheti piaci árak alapján megállapít-
ják a kereskedelmi, ipari és mezőgaz-
dasági irányárakat. 

— Vasárnap avatja fel azékkizál a 
(izélték szabad szakszervezete. A ma-
gyar tűzoltók szabad szakszervczc-
lénék szegedi csoportja vasárnap es-
te 7 órakor, tartja székházavhtó ün-
nepségét a tűzoltólaktanyában. 

— A SS éven felülieknek Is van 
választó Jegnk. Egyes kerületekben sa 
a tévhit terjedt el, hogy "a 60 éven 
felülieknek nincs választójoguk. Sok 
helyen még az összefró-iveket sem 
adták ki a 60 éven felülieknek. Nyo-
matékosan leszögezzük, hogy * min-
den 20 évet betöltő állampolgárnak 
van szavazati joga (ha csak nem csík 
a tiltó rendelkezések alá) és felső 
korhatár nincs. 

Mindenféle 

a p i r á r u k 
vidéki kereskedők részére fegotesébbaa 
G Y Ö R G Y I M R É - n é l , 

BUBAPEST, Deák Ferenc-u. 15. TlltfOR*. 380-515 

Deportálásból hazaterve 

iradánka! ?£ megnyitjuk 
Szállítás és fuvarozással a régi szellem-

ben állunk nagybecsű megbízóink 
rendelkezésére. 

Bancr és Ungár szállítok. Kölcsey-a. 1*. 

— Ingyenes gyógykezelés. A Nem-
zeti Segély felkéri mindazon betegeket, 
akik ingyenes ambulanciáját igénybe 
kívánják venni, hogy vizsgálatra naponta 
— vasár- és ünnepnap kivételével — 
9—10 óráig jelentkezzenek. 

x Cgyvédt hir. Dr. Szőilősi Endre 
ny. áll. hb. szds. ügvvéd irodáját Dózsa 
Gvörgy-utca (volt Horthy Miklós-utca) 

alatt újból megnyitotta, 
x A rókusi SzIM vasárnap délután 

* órakor rendezi elsö műsoros táno-
délntánját a páilházbun, amelyen zár-
óráig lehet táncolni és szórakozni 

— öreg roham munkás halálos sze-
reaeséUeaséfe. A szegedi pályaudva-
ron pénteken délelőtt rohammnnká-
sok dolgoztak.. Egy üres vagont akar-
lak eltolni a helyéről, ugyanekkor 
ugyanazon a sínpáron egy mozdoiiy, 
két vagonnal tolatott. A mozdotfy le-
tette a két vagont és továbbment, a 
vagonok azonban a rázkódtatAstól ön-
maguktól megindultak és összeütköz-
tek azzal* a vagonnal, amelyet a ro-
hammunkátok akartak elmozdítani a 
helyéről. A ragon végénél állt So-
mogyi Antal 63 éves nyugalmazott 
esendői-tiszthelyettes, Monkácsy-dtc» 
1. szám alatti lakos, rohammunkás és 
nem vette észre a hátulról közeledő 
két vagont. Somogyi Antal pontosan 
á vagonok ütközői közé került, ame-
lyek összenyomták a mellét. Csak 
annyi ereje volt már, hogy kitámoly-
gott a sin mellé, ott összerogott ér 
súlyos bélső sérülései következtében 
nyomban meghalt. A nyomozás meg-
állapította, hogy halálát saját vigyá-
zatlansága okozta. 

Vendéglőmet ilbál meg 
n u í l a i l n m Apponyi Albert-u. 2t 
n y u i l i a m Régi vendégeim szive 
p á r t f o g á s á t k é r e m 

Ozv. Illés Gyórgyr 

— Osszeltkőzőlt hét katonai aa., 
— három ha l fa , egy sebesüli. Szóm 
baton délelőtt fél 10 óra tájban su 
lyos autókarambol történt a Csongrá 
di-sugáruton. Két szembejövő katona' 
teheraütó Összeütközött. A szeren 
cséllenségnél három katona meghal 
egy középkorú asszony pedig, akür-'; 
személyazonosságát' ezideig nem tud 
Iák megállapítani, súlyosan megseb 
sült. Á sebesültet ápolás végeit a 
közkórházba vitték. 

x Ma Mit I órakor a városi zenede 
na ©lemében Lakács Pál és Déry Pál 
hangversenye. Jegyek és műsor a zenede 
pénztárinál kaphatók. 

x Esklvi . Bózsó Mária és itj. Kován 
I.ásztó vasárnap délután tartják esküvő-
jüket a fogadalmi templomban. 

x Eljegyzés. Molnár Erzsike és 
Aradi József jegyesek. (Minden külön 
értesítés helyett.) 

x Házasság. Lippőyné Schaffer lev 
és Niktai Akos huiasságot kötöttek. 

x Istentisztelet a zsinagógában. A 
sátoros ünnepi istentisztelet, hajsánő 
rabbó pénteken reggel háromnegyed 
7 órakor, pénteken és szombaton este 
6 órakor, szombaton és vasárnap dél-
előtt 10 órakor. Halottak emlékezete 
szombaton délelőtt fél 11 órakor. 

Teherautégumit veszek 
külsőket, belsőket 12 75-22, 13.50-22, 
1400-22 méretűeket. Értesítést (gyárt-
mány és árral) Tóth, Budapest VIII., 

Szigony-utca 4b. szám. 

x Egyetemi tanévet nyfté b t e a 
tisztelet n zsinagógában vasárnap dél-
előtt fél 10 órakor. Kéri a hitközséf 
tagjait, különösen az egyetemi i f j a 
ságot, hogy teljes számban szivfcsketf 
4enek megjelcnát-

x A Szeged* Hástatnjfenosek Egye 
sittet© vasárnap, saeptember 80-án 
délelőtt 11 érákat tagértekezlete! 
tart Tárgy: As n) adófizetési reoő» 
let. ^ " 

* Drvaaí hir. Dr. Rózsii Andor Isi 
mét megkezdte rendnléeéf Seeaf 
^ywrgy-utiea 10, i . ' 


