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Féttyesem

vizsgázott

Csongrád negyed!!* lelt

A SZEGEDI KÖZÚTI HID

Sürü, szürke köd ereszkedett csütörtök reggel a közüli hid környékere. A reggeli járókelők észre
sem
vették,
hogy teherautók
hosszú sora helyezkedett el
a rauzeum előtt, a Dózsa
György-utcában. Szeged öszszes MATEOSz-kocsiját, az
üzemek nagv teherautóit, a
tűzoltóság jármüveit. Makó,
Szentes, Csongrád állami tu'lajdonban lévő teherkocsijait, összesen mintegy negyven motoros járművet vontak össze a közüli hid teberpróbájára.
Kilenc óra tájban a Hiduteára, a hidra felvezető uj
sínpárra
összpontosítottak
tizenöt villamoskocsik
A villamosok belsejét,
akár csak a felsorakozott autókat, kockakövekkel rakták tele.
Az egyes kocsik alvázának
n»gójá szinte pattanásig feszült a suly alatt.

Az eho tizennégy
A gomolygó köd időközben sem oszlott szét, a hidon
dolgozó
mérnökök
munkája nehézségekbe ütközött, ugy hogy a terhelésre csak a déli órákban került a sor. A városháza tornyán tizenkettőt kongott az
óra. amikor felbúgtak a teherautók motorjai és
az első jármüvek csökkentett sebességgel
a
hidra gördüllek.
Az első tizennégy autó a.hld
bnlo'dalán helyezkedett el.
a második tizennégy szorosan a jobboldali járda mellé vonult. A hid közepén
hely maradt a villamosok
számára.
Alig hogy elhelyezkedtek
i teherautók, pár méteres
távközzel a villamoskocsik
is felgördüllek a hidra. A
vasszerkezet Szegedi felőli
végere szerelt
érzékeny mérőműszerek
mulató! minden Jánnü
elhaladását jelezték.
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mezőgazdasági

termelési versenyben

Az Országos Mezőgazdasági
Termelési Versenyiroda arészleteredményck alapos felülvizsgálása után
megállapította a
tavasszal megkezdődölt országos mezőgazdasági verseny végeredményét
A
versenyben
résztvett vármegyék közül az
aszály
és
fagykár
sújtotta
Csongrádvármegye a negyedik
helyen végzett, Pest-, Szolnokés Győrmegye mögött. A b í r á l ó ,
bizottság különösen nagy
figyelemmel kisérte milyen mértékben teljesítették a versenyben résztvevő vármegyék dolg o z ó parasztjai beszolgáltatást
kötelezettségüket
A tavaszi versenyben a leg-

csupán 60 millimétert
hajlott cl.
Ez azt jelenti, hogy
a teherpróba sikerölt, a
hid minden megterhelést kibír és a szerelésnél, a gyors tempó ellenére, minden tekintetben elsőrendű és kifogástalan munkát végezTömeg
tek.
a
RooseveU-féren
A szegedi közúti hid fényeA délelőtt folyamán
sen kiállotta a vizsgát. Vahatalmas tömeg Térősárnap, november 21-én a
dött össze
forgalom számára megnyit(N.'L.)
a hid Dózsa György-utcai ható...
feljárójánál. Feszült érdeklődéssel nézték az előkészületeket, az egymás mögé zárkózott villamosokat, autókat. Akadlak akik mindenképpen a hidra
szerettek
Az elmúlt napokban nagy izgalom uralkodott a szegedi
volna jutni, a
kiállított
rendőrőrszem és a hidmun- egyetemen. Szines faliújságok jelentek meg az intézetek fokások szinte percenként tar- lyosóin, rajtuk mindenütt a kiáltó jelszó: »Választunk!«
tották vissza a vérmes kíAz újjászülető egyetem ifjúigy<
váncsiskodókat.
sága most tartja ugyanis első tető, hiszen minden demokra-

Mig a jármüveket terhelték es az autókat a városban lemérték, az építést irányító műszaki vezetők, mérnökök, technikusok a hid
különböző pontjain műszereket helyeztek el. a megterhelés, teherbírás ellenőrzésére.

Ma választ

autó

a hidra gördül
először. A műszaki ellenőrzés. a számadatok leolvasása után az autók és villamoskocsik a hid második
felére vonullak és helyükre
ujabbak jöttek. Ekkor
a
nagyliidon az
ujszegedi
partnál lévő pillérig terjedő részen összesen
40 kővel telt autó és 15
villamos fért el.
Ezek a járművek a hidat
mintegy
599 tonna súllyal terhelték meg.
A következő hullámban a
pillér és az ujszegedi feljáró közötti részt ellenőrizték.

Csupán

60
a

milliméter
kilengés

Ez a folyamat és a különböző mérések a kora délutáni órákig tartollak. A terhelés nyomán nyert különböző műszaki adat összevetése után kiderült, hogy
40 autó és 15 villamos
509 tonna suly mega hidon az
terhelés után előirányzott 70 milliméter kllenA hid Tisza feletti részének első fo'ét terhelték meg 0 gés helyett a szerkezet

„Egvtiázl válságunk feglőísfj okozója
MINPSZENTYW
A Kispesti Mária kongregáció nyiit levele
A kispesti Mária kongregáció munkásifjusága a magvar püspöki karhoz intézett léveleben a többek köíőlt ezeket mondja:
Néhány
napja
annak,
hogy Pécsett a Szt. Mór egyházi kollégium növendékeinek levele megszólaltatta a
katolikus ifjúság igazi hangját. Megrázóan fejti ki a hivő katolikus ifjúság nagy
félelmét mostani főpásztorunk működéséről, aki a tilosba és a veszélybe vezeti
a katolikusságot
Aggodalommal kiáltunk főpapjaink

az

felé,
akadályozzák
meg.
hogy az egyház továbbra is
a népellenes elemek politikai pártja legyen.
Igazuk
van a pécsi egyházi kollégium katolikus ifjúságának, egyházi válságunk legfőbb okozója Mindszentybiborosérsek. Az ő politikájának következménye az államellenes uszítás. Krisztus
urunk tanításának megcsúfolása. Ezért csatlakozunk
nviit levelükhöz és a katolikus hívek nagy seregével
együtt várjuk főpapjainktól. tegyenek meg mindent
az egyház megújhodásáért.

nagyszabású választását. A Szegedi Egyetemi Ifjúsági Szövetség multévi jó munkája után,
ezidén már & MEFESz szegedi
csoportjaként alakult meg. A
múlt évi vezetőség helyébe u j
központi vezetőség kapott megbízást az egyetemi és főiskolai
ifjúság ügyelnek intézésére. Ez
az u f vezetőség azokból a fiatalokból kerül KÍ, akik az uitipusu diákság megtestesítői Kívánnak lenni: a mozgalmi munkában és tanulásban egyaránt
élen akarnak járni.

A MEFESz
központi
helyiségében

az

segítségével...

— Bzt a gondolatot irtuk választási röpcédulára is — mu-

A.
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gazjövő

CsOngrddmctjye dolgozó parasztjai az országos viszont/latban elért Igen szép
eredményűkkel 's megmutatták,
hogy
.megértetlék a dkrsenyck célját
és elindultak a dolgozó parasztság felemelkedéséhez
vezető
uton. Csongrádmegye
dolgozó
parasztjai az őszi versenyek so.
rán még tudatosabban,
még
jobban végezték munkájukat és
ha még jobbá teszik a mezőgazdasági munkaversenyek szellemét, az eredmények sem m<p
nadnak el.

egyetem

tikus egyetemista lelkesen készülődik erre az
eseményre.
Tudják, hogy" a MEFESz biztosítja jogaikat és segit szociális
helyzetükön. Tudják viszont azt
is, hogy a MEFESz mindezt annak köszönheti, hogy a fordulat
éve után, népi demokráciánk
egyre közelebb jut a szocializmus megvalósulásához.

Az MDP

jobb eredményeket elért
dák megjutalmazására •
hónapban kerül sor.

tatja Biró József, az ideológiai
vezető: »Az M D P segítségével
a
MINSz köretén
belül
a
MEFESz munkájával építjük a
szocializmust*. Ezt tudatosítjuk
tagjainkban és az ifjúmunkásokkal, paraszfiatalokkal együtt
küzdünk a közös célért.
Ma délelőtt a szegedi egyetem karain, orvosoknál, bölcsészeknél, jogászoknál, természettudományiaknál és főiskolásoknál megtörténik a
választás,
délután 5 órakor pedig az Adytéri egyetem
nagytermében
minden MEFESz tag* közösen
választja meg az nj központi
vezetőséget. Ilisszük, hogy ez
a megmozdulás
megmutatja
majd az újjászületett szegedi
egyetem erejét.

t a r t a n d ó

s z e g e d ?
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a Szeutháromság-uteán különösen nagy most a sürgős-forgás.
Az adminisztrátor Aljafalvi Vera asztalán kék
kartonlapok
f e l v o n u l á s !
u t v o n a l a
rendeződnek: az u j MEFESz tagok nyilvántartási lapjai. A sze- Alaóvároe 1. Indulás fél 10-kor
Útvonal: Dorozsmai-nt. Kosgedi egyetemisták és főiskolásuth Lajos-sgt. Korzó Mozi.
a Klebelsberg-telepi átjárótól.
sok több mint 60 százaléka sze(Hid-utcán fél 11-kor megált.
Útvonal: Sárkány-utca, Földrepel ezeken a lapokon, vagyis
nafe.) Itt jönnek: Lemezgyár.
müvcs-utca. Mátyás-tér, Fetöbb mint ezer diák és diáklány
Angol-Magyar
Juta.
Villa*
renc-utca, Boldogasszony-sgt.,
hordja büszkén zsebében az ízmos vasút. Konzervévé r. RosGizella-tér, Iskola-utca, Ruléses u j MEFESz-igazolványt.
mann bőrgyár. Rókusi p. u .
dolf-tér. (Fél 11 órára ér a
Hangya Hűtőház. Winter keRudolf-tér elé és ott megáll
Az egyik sarokban Király Jófegyár. Gázgyár. Dohánvgvár.
további utasítást várva.) I t t
zsef elnök és Szabó Gyulá titRókusi isk. Közkórház. Vegyjönneh: MAV Fűtőház. Tisza
kár tárgyalják Bérezi György
ipar. M D P I., II. szerv. Hap. u., forgalom. Nyugdíjasok,
szervezési vezetővel a választási
tárrendőrség.
Rendőrtnnoszt.
Kisvasút. Alsóvárosi
MDPelőkészületeket.
Tűzoltók. MAV Ü. V. Leányszervezet. Vizmütelep. Egye— Tagjaink nem személyekre
kereskedelmi. VHBSz.
temi pártszervezet. Alsóvárosi
szavaznak, — mondják —, haáltalános iskola. Zárda. Szent VAsárlielyi-eugárnt. Indulás fél
nem elsősorban a MEFESz proImre gyakorló á.lt. isk Piarisgramjára. Az u j vezetőség ezért
10 órakor Ujsoinogyitel énről.
t a gimn. Tanárképző főisk.
a programért dolgozik majd és
Útvonal: Algyői-ut. VásárheApáthy kollégium, Állami kol.
ezzel Küzd a diákság szociális,
lyi-sugárut. Szt. Gvörgv-utoa.
Belváros I I I . , IV. szervezete.
kulturális és sportigenyének kiBatthyáuy-utoa, Dóz-a Gy.-u.
Délmagvarország napilap szerelégítéséért. Meg akarjuk
isRudolf-tér. (Negyed 11 re é r .
vezete. "KISOSz.
mertetni az egyetemi hallganek oda, megállnak.) Itt jöntósággal a magyar társadalom
nek: Ujsomogvitelepi MDPg
és történelem kérdéseit, hogy Petőfi Sándor-Ingára t. Indulás
Fodortelepi MDP. Portások.
fél 10-kor a Kecske s-telepről.
egyetemeinkről szakmájukat éa
Felsóvárosi MDP. Első SzeÚtvonal: Szabadkai nt. Petőfi
társadalmunk problémáit egygedi Cipőgyár. Felsővárosi isSándor-sugárut. Dugonics-tér.
aránt jól ismerő, a népért aolkola. Református isk. EvangéBajcsi-Zsilinszky-utca. Kigyő|ozó értelmiségiek
kerüljenek
likus isk. Klauzál gimn. Belutoa. Klauzál-tér Aradi-utca.
város L, I I . MDP. KIOSs.
I t t jönnek:
Kecskéstelepi
Az Apáthy István népi kolM
D
P
és
a
pártok,
KecskésTiszapart. Indulás Osomogyifcelégium egyik nagy
szobájában
telepi isk. Közvágóhíd. Tiszalepről fél 10 órakor. Utvonalj
állandóan 8—10
egyetemista
malom.
Móravárosi
I.,
I
I
.
Felsőtiszapart, Batthyány-utdolgozik, hatalmas
papirosok,
pártszervezet.
Dobó
gumigyár.
ca. Dózsa Gv -utca (TTidnál
festékes dobozok, ecsetek köDEMA
cipőgyár.
Faludi-mavannak fél 11-re, ott megzött. Ez a MEFESz
lom.
állnak.) Itt iönnek: Osomo-

KSzufl Hid Hirlavatásl lloügpS'v

központi
dekorációs
műhelye

gyitelem M D P I., I I . KotróKálvária-utca. Indulás fél 10
telep. Lippni fiirészgyár. Soórakor a Kálvária-térről. Útmogyitelepi ált. isk.
Oriotf
vonal : Kálvária-utca.. Dugobőrgyár.
Pick
szalámigyár.
nics-tér. Tisza
Taios-körut
Pénz'ügyigazga tósig.
Csokonics-utca. Széchenyi-tér.
Hid-utca. I t t jönnek: Pártis- Újszeged. Gyülekezés a gyalogkola. Felsőiper.
Gyufagyár.
híd ujszegedi hídfőjénél TG
Börtön. Szegedi Kendergyár.
órakor: Ujszegedi Ládagyár.
TIOSz. Móravárosi isk. MarUjszegedi
Kendergyár.
Jógit-utcai isk.
Szakszervezezseftelep. Ujszegedi MDP. Áltek. MNDSz. VAOSs.
lami VédőnAképző Int. Városi
kertészet. Tanítóképző.
UjKossuth Dajos-snpárut. Indulás
szegedi más pártolt.
fél 10 órakor a Lemezgyártól.

Komáromi József, az akciófelelős tevékenykedik itt Bartók
Istvánnal, a propagandavezetővel. De ott segit nekik a nevelési vezető, Kertész József is
s igy együtt születnek meg a
jelmondatok, amelyek
azután
nagybetűkkel kerülnek rá
a
transzparensekre.
— Győzelemre
visszük
az
egyetemi reformot! — Kiűzzük
a klerikális reakciótl — Éljen
a Magyar Dolgozók Pártjai —
Ne felejtsen eljönni az
r
partszervezet a
F R A N C I A BA olvashatjuk a táblákon, szalaNYASZOK javára 1948. november 21-én, vasárnap este gokon.
Az órák előtt és u t á n min8 órai kezdettel TANCOAL egybekötött
den karon és évfolyamon fel
fel pattan valaki a tantermek- Szeged legrégibb cukrászdája. Blsaltva 18B4. A. H í d u t c á b a n
ben és felhívja a figyelmet a Szeged dolgozó közönségét szereettc! várja békebeli cukrásza. Mérgek. Itárak
tart, melvre elvtársamba t szeretette! várja a Rendezőség,
pénteki választásra. Nem is kell

S ^ o v f e í

estei

A R Y A

Y-cgfcrászdália

