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Asz olvasó rovata 
Levél 

Petiik Antal, Ablaka György és Takács Béla 
urakhoz, a XIII. választókerület törvény 

hatöságl bizottsági tagjaihoz 
Minthogy 3 levél megírása terhes volna ránk 

nézve, ezúton fordulunk önökhöz, kerületünk vá-
rosatyáihoz. 

Élénk emlékezetünkben vannak még azok a kor-
tesbeszédek, melyeket a választások előtt önök-
től hallottunk. írásban kiadott programjukat is 
megőriztük. Mi mindent Ígértek nekünk! Azóta is 
figyelemmel kisértük az önök magatartását, me-
lyet a közgyűléseken tanúsítottak. És azt látjuk, 
hogy elfelejtetlek bennünket, elfelejtették Ígéretei-
ket, de elfelejtetiék adott programjukat Is. Kül-
városrendezés: viz, csatorna, rendes utak, egész-
séges lakások, mindez a múlté lett, vagy a távoli 
jövőé, amit nehéz lesz megérni, amióta mandátu-
mokat adtunk önöknek. Nem téveszt meg ben-
nünket, hogy a Petrik-párt (Külvárosi-párt) ve-
zére, Petrik ur olykor felveti a külvárosrende-
zést, mert ez is csak arra jó, amire az elfelejtett 
program és elfelejtett Ígéretek, — hátha hiszünk 
még-

Ellenben azt látjuk, hogy a szocialisták a köz-
gyűléseken is azt teszik, amit a választások előtt 
hirdettek, mig önök meghúzódtak a hatalom ár-
nyékában és a hivatalos álláspontot tüzön-vizen 
keresztül támogatják és elgáncsolnak minden olyan 
indítványt, mely a mi érdekeinket szolgálná. Nem 
kell már önöknek munkaalkalmak sürgetése, nem 
kell a minimális bérek megállapítása, nem kell 
gyermekvédelem és legutóbb Petrik bizottsági tag 
ur még annak is ellene volt, hogy a város egész-
séges kislakásokat építtessen, de megszavazták a 
bennünket, a gyermekeink kávéját, teáját és a 
szódavizet terhelő ujabb adók bevezetését. Ma-
gyarul ez azt jelenti, hogy választások előtt a 
kisemberek érdekeinek védelmét Ígérték, most pe-
dig ellenünk és a hatalom érdekében cselekszenek. 

Ha nem igy volna igaz, a mi uccánkban, a 
Nemestakács-uccában, szabad volna-e még ma is 
tátongani annak a nyitott, mély ároknak, amely 
annyira megkeseríti életünket és állandó veszély-
lyel fenyegeti ugy a magunk, mint családjaink 
egészségét és testi épségét. Az árok a kikotrások 
következtében már elérte a 2 méter mélységet. A 
beleeséshez csak egy félrelépés kell és törés vagy 
súlyos zúzódás nélkül senki sem kerül # ki belőle, 
ha pedig vízzel telik meg, a belefulladás fenyeget 
bennünket. Bizonyítják ezt az eddig történt sze- j 
rencsétlenségek. Pár nappal ezelőtt is súlyos zu-
zódást szenvedett egy erre járó, régebben pe-
dig égy kisgyermek életét veszítette benne, egy 
másikat sikerült még élve kimenteni a vizből. 

Az árokban bomlásnak induló állati hullák bűze 
miatt nem tudunk védekezni sem a lakások ned-
vessége, sem a rekkenő hőség ellen, mert abla-
kainkat állandóan zárva kell tartanunk. 

£s mindez az önök kerületében van igy! Nem 
tapasztaltuk, hogy csak egy lépést is tettek volna 
ezeknek a tarthatatlan állapotoknak megszüntetése 
érdekében. Pedig mindhárman — ha későn is, 
most már tudjuk — a hivatalos hatalom támo-
gatói, a többséghez tartoznak, bürgepaprikásos va-
csorákon ünnepelnek, — csupán egyről feledkez-
tek meg: nekünk tett ígéreteikről Ne vegyék 
tehát rossz néven, ha mi Is megfeledkezünk 
önökről! 

Illő tisztelettel: Több Nemegtakács-niecai lakos. 

ezentuí 
60 és 34 filléres kék do6oz6cm, 
alkalmazkodva » gazdasági viszonyokkoz, a módosak és 

kevésbé teketős dolgozó nők részére is, mindenkez, amft 

önmaga mos, akir uton, akár ottkon a ffirdőszokákan, A 

nyári for ró iban nélkülőzketetlen lenge fekérnem5ín<ski 

harisnyáinak gyakori váltása nem okoz fáradtságot, ka 

levetés után a Lux dús, enyke kakjákan kimossa. 

Lux mosás a lekeletszerü komkinékkez, lenge selycm-

Lolmikoz és általában mindenkez, ami a nő életét szé^á 

varázsolja. 

Munkában a „manuális központ" a szegedi postán, 
amely most éli utolsó napjait 

Tekintetes Szerkesztőség! Miután nem fedőm me-
lyik nagyon magas fórum elé tartozik ezen panasz, 
tisztelettel kérem, legyen szives ennek b. lapjában 
helyet adni. Ugy a korzón, mint a Stefánia-sélányon 
van néhány árva szemetes drótkosár, amelyek bi-
zony igen siralmas állapotban vannak. A drót-
rácsok szét vannak szakadva és kiállanak ugy, 
hogy a járó-kelőknek a legnagyobb vigyázattal 
kell mellettük elmenni, mert a ruhájuk igen köny-
nyen beleakad a kiálló drótokba. Tanácsos lenne 
ezeket mielőbb megcsináltatni, ez talán még sem 
kerülne olyan sokba, de a polgárok biztonsága 
mégis megkívánná. 

Szívességüket előre is megköszönve, vagyok tisz-
telettel: Egg sétáló. 
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A szegedi automata talefonkSzpont 
géplabirintusai között 

Hogyan működnek az automatikus gépek, a számláló szerkezelek, az ellenőrző 
berendezések és hogyan kell „tárcsázni" 

Az uj központ készen várja az automata bekapcsolását 
(A Délmagyarország munkatársától.) Né-

hány hét múlva, vagy talán még előbb is, meg-
kezdi működését Szegeden a modern automata 
telefonközpont. A posta emberei már napok 
óta kézbesitik az előfizetőknek az uj, tárcsás 
készülékeket. A régi, kopott készülékek pedig 
elkerülnek a kisebb vidéki városokba. Az uj ké-
szülékek mindenhol nagy örömet keltettek, 
mindenki buzgón igyekezett elsajátítani a tár-
csázás művészetét. 

A szegedi auíomaiaközpont 
létesítésének a terve a budapestiével egy-
idejűleg vetődött fel. A pesti központ már 
évek óta működik, most pedig tető alá kerül 
a szegedi is, az első vidéki automata. Az 
előkészületek meglehetősen nagy munkát igé-
nyeltek. Mindenekelőtt gondoskodni kellett a 
központnak megfelelő helyiségről. A posta-
palota második emeletére belülről egy har-
madikat húztak. Ez az emelet az ucca felől 
nem látható. Erre az u j emeletre hozták fel a 
biztosító berendezéseket és ezzel egyidejűleg 
megkezdődött a külső hálózat bővítése és re-

konstruálása. A harmadik emeletre pedig meg-
érkeztek a gépek és januárban hozzákezdtek a 
beszerelési munkálatokhoz. Az uj automata-
központ megépítésénél vigyáztak a mérnö-
kök arra, hogy a berendezés olyan elasztikus 
legyen, hogy az automata fejlődése esetén 
könnyen lehessen bővíteni. A jelenlegi beren-
dezés minden várható fejlődést elbír. A mos-
tani berendezés 3000 előfizetőt képes befo-
gadni, de könnyűszerrel lehet 6000 előfizetőt 
bekapcsolni — szükség esetén. 

A Délmagyarország munkatársa szombaton 
délelőtt meglátogatta az uj automata telefon-
központot. Kiss Jenő műszaki igazgató távol-
létében Czappán Szilárd mérnök kalauzolt 

a géplabirinlusok közöli. 
Az óriási teremben a szerelés jóformán már 
teljesen kész. A gyár emberei és a posta mű-
szaki személyzete most már csak kipróbálják 
a gépeket. A kapcsológépek mennyezetig érő 
állványokra vannak felszerelve. A monstrum-
állványok minden kis része csupa tekercs, 
miniatűr szerkezet, millió kis. korong, pará-


