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Nőikalap különlegességek 
a legnagyobb vélaszlékban a minden elképzelhető szinben kaphatók 
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Az Alföld legnagyobb nöikalap raktára. 
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Villamos és teherkocsi 
szerencsés karambolja a Boldogasszony-sugáruton 

(A Délmagyarország munkatársátólSzer-
dán délelőtt szerencsés kimenetelű karambol 
tőrtént a Boldogasszony-sugáruton. A Sze-
ged-állomás felé haladt egy, villamos, amikor 
a Szivárvány-ucca felöl egy teherkocsi akart 
bekanyarodni a sugárutra. A kocsis nem igen 
törődhetett azzal, hogy esetleg az átjárónál 
villamos is jöhet, egy ismerősét köszöntötte és 
már csak akkor eszmélt fel, amikor a sineken 
szembe találkozott a villamossal. A kocsi-
vezető hiába csöngetett, Rácz Ferenc kocsis 
rá sem hederitett és igy, az összeütközés elke-
rülhetetlen voll. 

A' kocsivezető azonban nem vesztette el 
lélekjelenlétét, erősen lefékezett, úgyhogy a 

robogó villamos sebességét a minimumra le-
hetett csökkenteni. A teherkocsi igy is felbo-
rult, kerekei kihullottak, a tengely az ég felé 
meredt. Különös véletlen folytán azonban sem 
Rácz Ferencnek —- aki leesett a kövezetre —, 
sem a lónak semmi baja nem történt 

Az összeütközés szinhelyén percek alatt szá-
zakra menő tömeg verődött össze, dr. Vastagh 
Zoltán rendőrkapitány, vezetésével bizottság 
szállt k i amely megállapította, hogy az össze-
ütközésért Rácz kocsist terheli a felelősség, 
mert nem vette figyelembe a villamoskocsi 
vezetőjének éles csengetését Kihágásért indul 
meg ellene az eljárás. 

r Ahé,Keni6c " AZ ASSZONYOK OSTORA!John GI,berlc 
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Hogyan lehetne rendezni a vízellátási, 
megcsináltatni a csatornázást és a kövezést 

Megváltsa-e a város a gázgyárai? 
Most már nem vitás, hogy hosszas, mond-

hatnók több évi haldoklás után rövidesen be-
fejezi hosszú ideje aggonizáló életét — mert 
működni sohasem működött valami élénken 
— a szegedi közgyűlés. Ha csak ujabb hala-
dékot nem ad a belügyminiszter, mához négy 
hétre tulleszünk nemcsak a virilis és az ál-
talános választáson, hanem az érdekképvise-
kt in is és ismerni fogjuk azokat a férfiakat, 
akik hivatva lesznek ennek a városnak a 
6orsát liz, illetőleg őt éven intézni, fel-
téve, hogy a majdani belügyminiszter, eset-
leg a viszonyok nem fogják annak életfona-
lát is, mint a mostaniét, a végtelenséjúc meg-
nyújtani. 

Hogy milyen lesz az uj közgyűlés? Ter-
mészetesen ez a legaktuálisabb és legizga-
tóbb kérdés — különösen a torony alatt. El-
végre is, az uj közgyűlés újra választ ta-
nácsnokokat, sőt választás alá kerül a pol-
gármester is és bár papírforma szerint meg-
lepetések kizártnak látszanak, mégis történ-
tek már csodák... Somogyi Szilveszter pol-
gármesteri azonban nem ebből a szempontból 
érdekli az uj közgyűlés <>s.s7.elctele. Ót nem 
aggasztják a választás esélyei, neki ellenje-
löltje sem akad és a választás az ö szemé-
lyét illetőleg, tisztára formaság. Érdekli azon-
ban az uj törvényhatósági bizottság összeté-
tele abból a szempontból, hogy vájjon szá-
mit hat-e arra is olyan fentartás és feltétel 
nélkül, mini a mostanira. A régi városatyák 
bizony tulnyomórészt Bólintó Jánosok voltak, 
akik kritika és hozzászóló* nélkül fogadták 
a i>o!gármes!er javaslatait. Vájjon ilyenek lesz-
nek-e az uj városatyák? 

— Bizonyos, hogy sok u j ember kerül be 
a tör\ ¿nyhatósági bizottságba — mondta mun-
k;itársunknak a polgármester —, de közöttlk 
bi/oi • -osan sok értékes is. Hát persze az uja-
,kal Lczdelben duzzasztani fogja az ambíció, 
bfigy bizonyítsák rátermettségüket és igazol-
ják választóik bizalmát, de idővel lelohad ez 
és az Okos mérséklet kerekedik felül. Pers?e 
időbe kerül, mig az uj közgyűlés összeszokik, 
amig kialakul, hogy kik lesznek a vezető-
emberek, a vezérszónokok, akik után egy-
egy. csoport igazodik. Nem félek az u j köz-

gyűléstől, sőt örülök neki, mert meg vagyok 
róla győződve, hogy az uj emberek uj, egész-
séges ötleteket hoznak, amelyek között bizo-
nyosan akad megvalósítható is. Hogy a város-
atyák egynémelvike majd a maga kerülete ré-
szére követel jobb világítást, kövezetet, csa-
tornát, vízvezetéket, az természetes, de ha 
azután a városatyák betekintést nyernek a 
város gazdasági és pénzügyi viszonyaiba és 
meggyőződnek róla. hogy ezeknek a követe-
léseknek leljesi ése eddig sem a belátás hiánya 
miatt késett akkor ezek a városatyák is rá 
fognak jönni, hogy a jóakarat egymagában 
nem elég a városrendezéshez. A legfontosabb, 
hogy városukat szerető emberek kerüljenek 
be a közgyűlésbe; már pedig ahogyan a je-
löllek névsorából látom, páriállásra való to-
kintet nélkül, valamennyi az. 

Kétségtelen, hogy a város nagy 
problémái a vízvezeték és csa-
tornázás kiterjesztése a külvá-
rosrészekre, ugyancsak a kül-
városrészek kövezése és a gáz-

gyár, 

de ezek megoldásához annyi pénzre lenne 
szükség, amennyiről a mai gazdasági viszo-
nyok kőzött gondolni sem szabad — mondja 
lemondóan sóhajtva a polgármester. 

— Hallottunk róla, hogy van olyan terv Is, 
amely szerint mindezek a problémák meg-
valósíthatók lennének a gázgyárral kapcsolat-
ban, illetőleg a gázgyár révén — mondotta 
munkatársunk. 

— Azt nem lehet mondani, hogy ilyen 
terv van — feleli a polgármester —, mert 
tudomásom szerint ilyesmi egyáltalán nem 
került még komolyan szóba, de azért nem 
mondom, hogy nem lehetne a dologról be-
szélni. Elvégre is minden kalkuláció dolga. 
Ha a gázgyár megfelelő ajánlatot tenne, ame-
lyikről látnám, hogy érdemes vele foglal-
kozni, ugy szóba állnék velük. A gázgyárnak 
bizonyosan nagy érdeke, hogy meghosszab-
bilsuK a szerződést, tehát természetes, hogy 
az ebből várható haszonnak megfelelő aján-
latot kell tennie. Én nem tudom, mert mint 
mondom, még soha nem foglalkoztam azzal 

ff 
a kérdéssel, hogy mit jelenthetne akár a va-
rosra nézve a házikezelés, akár a gázgyárra 
nézve a szerződésmeghosszablr.-ás, de ha I 
gázgyár hajlandó lenne az egységárakat ine? 
felelően leszállítani és egyebe: ban is olya» 
áldozatkészséget tanúsítana, amely lehető« 
tenné, hogy a kűlvárosrészeket vízzel ellássuk, 
csatornázzuk és kikövezzük, hát én bizon). 
összehívnám azokat az okos szegedi embere; 
ket, akikkel egyébként is megszoktam beszéiw 

az ilyen ügyeket és azt mondanám, hogy ^ 
szélgessünk a dologról. A város a gázgyár-
ból akár igy, akár ugy, hathatós hasznot re-
méL Nem fontos, hogy ezt milyen módon 
jük eL 

A szerzMés meghosszabbítása 
esetén elérhető haszon előre 
pontosan meg is állapitható és 
a költségvetésbe beilleszthető, 
mig a házikezelés haszna — 
egyelőre tapasztalat hiányában 
— számszerűleg nem állapítható 

meg. 
— Mindez azonban még csak szóba sem ke; 

rült és nem is tudom, szóba fog-e kerül®1 

valaha, mert én bizony olcsón nem adná® 
a szerződés meghosszabbítást és hogy viszom 
a gázgyár adna-e annyit, amennyit az efl 

elképzelésem szerint neki a dolog megér, № 
lőleg amennyire nekünk szükségünk van *"" 
ami bizony legalább huszonötmillió pengő —> 
arról sejtelmem sincs. 

— Mindez azonban csak álomkép egyelői*-
A' polgármester álma. A gázgyár s ze r ződ j ' 
még hat évre szól és az u j közgyűlés nincs 
még megválasztva. Azután azt sem tudjuk» 
hogy a gázgyár akarja-e komolyan a szerző 
dés meghosszabbítását 

— Vannak olyan hirek is, hogy az áram-
szolgáltatást nemsokára villamoscentrálék ve-
szik át és a városi villanytelepek fölösleg^ 
sekké válnak. Én nem hiszem, hogy abból 
két éviizeden belül lesz valami, de ha l ^ 2 

is, nem jelent szerintem a városi v i l l any i 
lepre nézve vesz'c óget. Aki majd megkapja a 

jogot, hogy áramot szolgáltasson a városnak: 
az kénytelen lesz ezért kárpótolni a villanyt«' | 
lepet, akár városi, akár magánkezelésben 
az. Azután még mindig megmaradna a gf2' 
gyár, mint gázüzem, ami szintén igen tekin-
télyes és hasznothajló vállalat Nekünk annak 
a jövedelme is igen jól jönne — fejezte 
igen érdekes fejtegetését Somogyi Szilvesz-
ter polgármester. 

A l k a l m i v é t e l ! 
2 drb eredeti * extern 

3 limrís is ui rádli-
pép lámpákkal egvütt 
darabia . so peng« 

1 drb 4 láomi réz ebédló-
otNIir flvegekkel és 
fél wattos lizAkkal 
felszerelve 40 pengd 

1 drb ugyanaz 6 lángn 80 penxő mig a késelet t»1 

F o n y ó S o m a vállalatánál 
KOlcsey ur.ro 4. Sz. 641 

villamos megáiiór.á', vízvezetékkel és vil-

lannyal Jutányosán e l a d ó k -
OHovay építést mérnök. Polgár ucca 3. 98 

Meghívó. 
A párizsi Olor müvek tisztelettel meghívj^ 
a szegedi hölgyközönségei a legújabb 

párizsi talá'mánynak af 

Olor rádioaktiv b ő r á p o l ó 
szernek 

dipentes bemutató 
kezelésére. A kezelés a párizsi cég lőnoke 

személyes felügyeiele alatt történik 

Herczegné Lengyel •Qret« 
kozmetikai intézetében a mai naptól kezd 
6S4 VAr ucca 7. alatl. 


