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GFB fürdőtrikók ffiS, Pollák Testvéreknél 
Augusztusban rendkívüli közgyűlés tárgyalja 

a gázgyári szerződéstervezet ügyét 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

gázgyári koncesszió tárgyalások eddigi ered-
ményeit « polgármester megbízásából össze-
foglalta dr. Szekerke Lajos tiszti ügyész 
és elkészítette belőlük azt a pótszerződés-ter-
vezetet amely javaslat formájában kerül a 
közgyűlés elé. A tervezetet sokszorosittatta a 
polgármester és minden törvényhatósági bi-
zottsági tagnak elküldi A tizenhat oldalas 
nyomtatvány szétküldését hétfőn kezdték meg 
és így néhány napon belül minden, városatya 
megkapja a maga példányát 

A hétfői tanácsülésen a polgármester meg-
bízta dr. Szekerke Lajost, hogy ossza a tör-
vényha'ósági bizo'tság tagjait csop rtokba. Ezek 
előtt a csoportok előtt külön-külön fogják majd 
később meghatározandó sorrendben ismertet-
ni a szerződéstervezetet, a gázgyár képviselői-
vel folytatott tárgyalások eredményeit és azt, 
hogy a tervezet elfogadása esetén milyen anya-
gi előnyökhöz jutna a város, viszont a kon-
cesszió meghosszabbításával milyen értékű jo-
gokról mondana la. 

Érdeklődtünk dr. Somogyi Szilveszter pol-
mesternél, hogy a gázgyár ügye mikor kerül 
a közgyűlés elé. 

— Ezt pontosan még magam sem tudom — 
mondotta a polgármester —, előbb a köz-
gyűlés minden tagjával alaposan meg kell 
Ismertetnünk ennek a fontos kérdésnek min-
den részeltét, meg kell mutatnunk minden ol-
dalát a dolognak, hogy azután minden vá-
rosatya legjobb meggyőződése szerint foglal-
hasson állást a közgyűlésen. Ezért alakítjuk 
meg a városatya-csoportokat amelyek előtt 
alaposan megmagyarázzuk az elkészített ter-
vezet jelentését Nem hiszem, hogy ezzel a 
tájékoztató munkával gyorsan végezhessünk, 
épen ezért a legjobb esetben csak augusztus-
ban juthat a közgyűlés elé a szerződésterve-
zet. Miyel igen nagy jelentőségű ügyről van 
szó és mivel igen alapos és széles vita vár-
ható, külön rendkívüli közgyűlést hívunk 
majd össze és annak napirendjére kizáró-
lag a gázgyár ügyét tűzzük let 

Halálos autószerencsétlenség 
asz ufszegedi fiidfőnél 

Egy taxisoffőr a robogó autói neklvezette az ái oknak, ax uta-
sok kirepültek a kocsiból, Csanááy Mifiály ingatlatíügynök 

azonnal meg fialt 
Cudmtg József sofför megszökött 

CA Délmagyarország munkatársától.) Hét-
főn, a kora reggeli órákban Újszegeden, a 
Ráday-ucca és a Bethlen-ucca sarkánál bor-
zalmas kimenetelű autószerencsétlenség tör-
tént Az autó két utasa az egyik: Csaiiádg Mi-
hály Teréz-ucea 4. szám alatt lakó ingat-
lanűgynók a helyszínen azonnal meghall. A 
sofför, amikor látta1 hogy mi tőrtént meg-
szökött. 

A tragikus végű szerencsétlenségről a rend-
őrség a következőket állapította meg: 

Csanády Mihály ingatlanügynök és felesége 
egyik ismerősüknél szórakoztak vasárnap es-
tétől hétfő reggelig. Búcsúzás előtt taxit ho-
zattak és megindultak hazafelé. A taxit, amely 
Bán Pál autófuvarozó tulajdona, Ludwig Jó-
zsef sofför vezetie. A házaspár már akkor, ami-
kor beszállt a taxiba, észrevette, hogy a sof-
főrnél valami nincs rendben. Figyelmeztették 
Ludwigot, hogy lassan hajtson. A sofför fizon-
ban, amikor a Bethlen-uccába ért teljes gázt 
adott a kocsinak és a legnndibb sebességgel 
iramodott a hid felé. Csak akkor csökkentet-
te kissé a kocsi sebességét, amikor Csnnády-
né sikoltozott és arra kérte, hogy lassan hajt-
son. Néhány pillanatig lassabban is haladt 
a taxi, majd a sofför újból benyomta a gáz-
pedált és a kocsi isméi nekiiramodott. A há-
zaspár egymásba kapaszkodva u!t az autó-
ban, attól remegve, minden pillanatban, hogy 
valami baj történhet. Látták, hogy a sofför 
nem józan, de hiába kérlelték, hogy álljon meg 
és engedje őket kiszállni, a sofför rájuk sem 
hallgatott 

A Ráday-ucca sarkánál azután megtörtént 
a borzalmas szerencsétlenség. A robogó autót 
a sofför egy ároknak vezette. A kocsi a ha-
talmas lendülettől erősen megbillent és 

utasait széles ivben kidobta az ülés-
ről. 

Csanády Mihály métereket repülve egy szo-
lestörzsu eperfának vágódott olyan erővel, 

a feie teljesen összeroncsolódott. Az 
asszony ¡s kizuhant az ülésről, de kisebb 
^ I f c k e n kívül baja nem történt 

Ludwie József a jajveszékelő asszonynak 

azt mondotta, hogy taxin orvosi segítsé-
get hoz. Ezután beült a kocsiba és elrobogott. 
Az asszony egy darabig halott férje mellett 
jajveszékelve várta vissza a soffőrt az orvos-
sal, de a taxi nem akart mutatkozni. A sze-
rencsétlenség hirére összesereglett utcabeliek 
nyújtottak azután első segélyt az asszorynak 
és ugyancsak ők értesítették a mentőket és a 
rendőrséget is. 

A helyszínre kiszállott rendőri bizottság elé 
borzalmas látvány tárult A hatalmas vértó-
csa kőzepéberr fekvő Csanády Mihályon segí-
teni már nem lehetett. Az orvosi vizsgálat meg-
állapította, hogy 

abban a pillanatban, amikor nekivá-
gódott a fatörzsnek, szörnyethalt. 

A szerencsétlen ember fejjel előre bukott ki 
a kocsiból és a feje érte először a fa törzsét. 
Koponyája összeroncsolódott, keze, lába eltö-
rött. Á rendőri bizottság intézkedésére a holt-
testet elszállították a tőrvényszéki orvostani in-
tézetbe, az asszonyt pedig ápolás alá vették. 

Csanády Mihályné vallomása alapján a 
a rendőrség keresni kezdte Ludwig Józsefet. A 
detektívek megállapították, hogy 

a sofför a szerencsétlenség megtörtén-
te után nem sictett orvosért, hanem a 
kocsit bevitte a Mikszáth Kálmán uc-

cai garázsba. 

A garázs személyzetének egy szót sem szólt, 
hanem a kocsi átadása után elsietett. A de-
tektívek keresték a lakásán, de ott nem ta-
látták. A rendőrség értesitette a külterületi 
őrségeket a sofför szökéséről. Az egyik őrszoba 
jelentette, hogy a soffőrt nemrégen látták, 
amint gyc'ogosan, hajadon fővel rohant Kis-
telek iráitjában. A rendőrség értesitette a kis-
teleki csendőrséget és kérte, hogy 

fogják el a menekülő soffőrt. 

A rendőrség a szerencsétlenség ügyéhen 
mcgindiloit nyomozás során megáUapitolta, 
hogy Ludwig József valószínűleg ittas volt. 
Jelentkeztek tanuk, akik elmondották, hogy 
Ludwig vasárnap délután lakodalomban volt 

és ott sokat ivott. Az esti órákban többen 
látták őt a taxival. Többek között a rókusi 
állomás környékén is járt és már akkor fel-
tűnt hogy milyen eszeveszett iramban és mi-
lyen bizonytalanul vezette kocsiját Az éjsza-
ka folyamán még többet ihatott és amikor 
Csanádyék beültek kocsijába, már teljesen 
részeg volt. Ludwig Józsefet az egész környé-
ken hajszolják, ellene rádiókőrőzést adtak k i 

Értesülésünk szerint Ludvig Józsefet az esti 
órákban elfogták, kedden szállítják be a rend-
őrségre. 

I belügyminiszter Jóváhagyta 
a városi zárszámadást 

(A Délmagyarország munkatársából.) A bel-
ügyminiszter leiratában értesitette a város ha-
tóságát, hogy a mult évi zárszámadást, ame-
lyet legutóbb terjesztett föl hozzá a polgár-
mester, általánosságban jóváhagyja, csupán 
néhány észrevételt füz hozzá. Észrevételeinek 
legnagyobb része technikai vonatkozású, a leg-
érdekesebb köztük a miniszter komoly figyel-
meztetése a város bevételi hátralékainak szor-
galmazására. Különösen a földbérhátralékok 
behajtásának eredményesebb szorgalmazását 
tartja a miniszter kívánatosnak. 

Két szabadonbocsájtás 
a kommunista szervezkedés 

ügyiben 
(A Détmagyarorszáff munkatársától.) A kommá. . 

nista szervezkedéssel gyanúsítottak ügyében még 

nincs döntés. Hétfőn reggel a hat fogva tartott 

ember közű! kettőt: Gaál Jánosi és Koztki De* 

zsöt — szabadonbocsájtott« ügyészség. A nyoma, 

zás során ugyanis Gaál Jánosról és Kozékl Dezső, 

röi megállapították, hogy csak igen kevéssé van-

nak érdekelve az ügyben, fogva tartásukra semmi 

szükség nincs. A két szabadonbocsájtott ember 

hétfőn et is hagyta as ügyészségi fogházat 

Asc i dő 
A Szegedi MeUsOrotógvn Obszervatórium jelenti: 

Időjárási helyzet (rádiójelentések alapján): A ba. 
rometrikus maximum az Azori szigeteken 770 mm. 
Kőzépeurópán 765 mm. Minimum Istandon 750 és 
Oroszországon 755 mm. Jelentősebb csapadék a 
minimumok körűt hullott. Viharos • légáramlás az 
óceánon. 

Vasárnap délután a Délvidéken vihar vonult 
végig, amely keleten jelentkezett és egészen szo-
kaltanul északról megkerülte a várost és Alsó-
tanya—Mórahalom vonalában, északról délre egy 
pasztában jelentős csapadékot és vihiros szeleket 
okozott 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 310 fok 
Celsius, legalacsonyabb 17.5 fok Celsius. A baro-
méter adata null fokra és tengerszintre redukálva 
reggé« 702.4 mm., este 761.3 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 82 százalék, délben 45 százalék. 
A széi iránya északi, erőssége 2—4. 

Időjóslat a Dé/vidckre: Néhány napig igen me. 
Icg., százaz időjárás. Hetvi zivatarokra is csekély 
kilátás. H 
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