
Magasnyomású vízvezetéket kérnek 
a külvárosi háztulajdonosok 

Vállalnák a csőhálózat költségeit Is 

(A Délmagyarorsz'ág munkatársától.)') A 
felsővárosi háztulajdonosok beadványt intéz-
tek a polgármesterhez, «kivel azt közlik, hogy 
a nagykörúton ldvüli .ivőviz-szolgáltatás el-
len a legsúlyosabb kifogások merülnek föl. 
A beadvány szerint szégyenteljes állapotok 
uralkodnak ezen a téren a külvárosrészeken. 
A lakosság állandóan panaszkodik, mert ké-
vés a kifolyó és igy nehezen jut vízhez, de 
ami kevés kifolyó és kut van, azt sem gon-
dozzák, a kutakat sok helyen megrongálják. 
Azt kérik a felsővárosi háztulajdonosok, hogy 
• város szüntesse meg ezeket az áldatlan ál-
lapotokat, még pedig olyan módon, hogy 

kezdte meg a külvárosokban Is 
a magasnyomása vízvezeték meg-

építését. 
Kezdje meg a város a csővek lerakását és 
a költségeket hozzájárulás formájában vesse 
ki az érdekelt háztulajdonosokra. 

A mérnöki hivatal szerint a külvárosokba 

a magasnyomású vízvezetéket a jelenlegi sú-
lyos pénzügyi viszonyok között nem lehet ki-
terjeszteni. A magasnyomású vizmüvek jelen-
legi apparátusa is csak arra elegendő, hogy 
a nagykörúton belül biztosítsa a vízellátást 
így tehát ha a külvárosokba be akarnák ve-
zetni a magasnyomású vízvezetéket, a külré-
szeket 7—8 körzetre kellene osztani és min-
den körzetbe eyy-egy viznyomás-fokozó be-
rendezést kellene létesíteni, amit motorikus 
erő hajtana, ez pedig olyan horribilis költ-
ségekkel járna, hogy a város jelenlegi súlyos 
helyzetében arra gondolni sem lehet. 

De át keltene építeni a külvárosi csőháló-
zatot is, mert a jelenlegi vezeték a magasnyo-
mást nem b imá ki, a legtöbb helyen szétre-
pesztené a csövet. Több u j kut furatására 
is szükség lenne, ami szintén nagy költséget 
jelentene. Ezek szerint tehát j ó ideig gon-
dolni sem lehet a felsővárosi háztulajdonosok 
kívánságának teljesítésére. 

„A moratőrlumrendelet a gazdákat az eddiginél is 
súlyosabb helyzet elé állította" 

A független kisgazdapárt mozgalmat Indít a képviselőház sürgfs összehívása 
érdekében 

Budapest, julius 19. A fügí?etlen kisgazda-
párt Budapesten időző tagiai kedden délelőtt 
rögtönzött értekezletre gyűltek össze a par-
lament elnapolása óta bekövetkezett sulvos 
gazdasági események megbeszélése céljából. 

Az értekezlet beható megbeszélés után meg-
állapította, hogy a mezőgazdasági moratórium 
ügyében kiadott kormányrendelet nemcsak 
hogy nem elégíti kl a hozzáfűzött várakozá-
sokat, hanem a gazdaközönséget az eddiginél 
is súlyosabb helyzet elé állítja. Fokozottan 
áll ez a rozsdakár és a hőguta által sújtott 
vidékekre, ahol a gazdaközönség a folyó évi 
kamatok megfizetésére előreláthatólag képte-
len. Kifogásolja a párt azt. hogy a gazdákra 
vonatkozó rendelkezések által érlnlelt iparo-
sok és kereskedők iavára a megfelelő morato<-
riális intézkedések kimaradtak a rendeletből. 
Súlyos aggodalommal lát ja a párt az osztrák-
magyar kapcsolatok megszakadását s a mind-

két félre súlyos helyzetet jelentő szerződésen 
kivülí állapotot, amelynek veszélyére a párt 
a kormány figyelmét ipár. idejében M .ismé-
tellen felhivta. 

A gyümölcs-, zöldség- és baranfíexporfhoz 
fűződő érdekek a kormány legsürgősebb ered-
ményes gondoskodását teszik szükségessé. To-
vábbi halasztást állat- és gabonnexportunK 
rendezése sem tür meg. A halasztást nem 
tűrő kérdések eredményes megoldására a párt 
a legnagyobb súlyt helyezi és ezért elhatá-
rozza, hogy abban az esetben, ha a kormány 
a hét végéig megfelelő eredményeket felmu-
tatni nem tudna, a jövő hét elején haladék-
talanul érintkezésbe lép a többi ellenzéki párt-
tal a képviselőház legsürgősebb összehívása 
érdekében. A további teendők megbeszélése 
céljából a párt képviselőtagjai a jövő hét 
hétfőjén ujabb megbeszélésre gyűlnek össze. 
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Egyetemi kBavviár (központi egyetem. L eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tinak: Lelnzinger Gyula, Horváth Mihály-u. 9. 
(Tel. 1352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 
1. (Tel. 13-4«.) Nyilassy Áposton, Római-kőrnt 22. 
(Tel. 25-49.) Salgó Péter, Mátyás király-tér tTeL 
12-96.) Frankó Andor, Dugonics-tér 1. (TeL 17-93.) 
Zakar S. őrök., Valéria-tér t (TeL 16-55.) 

— A központi választmány űtfaew A központi 
választmány pénteken ülést tart amelyen az or-
szággyűlési képviselőválasztók pótnévjegyzéke ellen 
beadott fellebbezéseket """és kérelmeket tárgyalják. 

— A« egri kereskedők bojkottálják a magas 
bérű flzle'ekrC Egerből jelentik: Eger város ve-
zetősége már regebben elhatározta, hogy a városi 
házakban november elsejétől leszállítja az üzlet-
helyiségek bérét A kereskedők azt remélték, hogy 
ennek a határozatnak az egész vonalon meglesz a 
nivelláló hatásv Ezzel szemben a háztulajdono-
sok egyrdsze régi bérlőinéf makacsul ragaszkodik 
a magas üzletbérekhez. Ha azonban a régi bérlő 
nj helyiségbe költözik, az uj bérlőnek sokszor 
ötvenszázalékos mérséklést is adnak. Az egri ke-
reskedők emiatt keméay ellenakcióra készülnek. 
Az a tervük, hogy bojkottálják azokat az üzlet-
helyiségeket ahol a tulmagas jjzletbér hozzájárult 
a bérlő tönkrejutásához. 

_ u j csatornával untot össze a Egyesült AUa-
moUl « Kanadát Washingtonból jelentik: Az 
Egyesült Államok és Kanada kormánya nagysza-
bású csatornaépítésre határozta el magát Egy 
uj viziut építéséről van sző, amely nagymértékben 
megkönnyíti majd a két szomszédos ország közötti 
közlekedést A csatorna építésére vonatkozó szerző-
dést hétfőn írták alá Washingtonban. Az uj csa-
torna neve Szent Lőrinc-csatorna lesz. Az énltési 
költségekre nyolcszázmillió dollárt Irányoztak elő. 

— Hitelezek és adósok véres ecatat vfvrak egy 
.román községben. Bukarestből jelentik: Suceava-
negyébea, az orosz határ közelében, Stupd község-
ben a hitelezők és adósok a konverziós törvény 
következtében már régóta hadilábon állanak egy-
mással. A mult éjjel két táhorra oszolva a község-
háza udvarán egymásnak rontottak. Az összeütkö-
zés után két halott és öt súlyos sebesült maradt 
a helyszínen. A verekedésnek nem volt politikai 
jellege. 

— Sziklai Jenő pályázik a kecskeméti színházra, 

Kecskemétről jelentik- S z i k l a i Jenő a mult hét 
végén személyesen, élőszóval terjesztette elő aján-
latát Z i m a v Károly polgármesternek, most pe-
dig írásban is beterjesztette kérelméí. Pályázni kér-
vényéhez csatolta dr. P á í f y József szegedi he-
lyettes polgármester ajánló sorait amelyek sze-
rint Sziklai a szegedi szinháznál kezd tízéves 
működése alatt kiváló rendezői és színészi képes-
ségeivel megbízhatóságával szaktudásával ugy 
a közönségnek, mint felleobvalöinak legteljesebb 
elismerését, megelégedését és szeretetét érdemelte 
ki. A szegMí szinház volt intendánsa a legmele-
gebben ajánlja a színház igazgatói állására. 
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Vizsgálati fogságba helyezték 
a kommunista-szervezkedés 

gyanúsítottjait 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Jelentettük hogy a kommunista szervezkedéssel 
vádolt Füaky László és társai nem kerülnek rögtön 
itélő bíróság elé, az ügyészség az ügyet a rendes 
bűnvádi eljárás útjára "terelte és az iratokat át-
tette a vizsgálóbíróhoz. Dr. Berze Árpád vizsgáló-
biróhelyettes kedden hallgatta ki Fűssy Lászlót, 
Dinnyés Ferencet és a többi gyanúsítottakat A ki-
hallgatás egész délelőtt tartott, majd • vlzsgáfó. 
bíró klhlrcle'fe előtíük a vizsga lafl fogságof elren-
öe'ő végzését. A gyanúsítottak közül igy »erkt 
sem kerül szabadlábra. 

— GjümöIcskíálUtás Kecskeméten. Kecskeméten 

julius 23-án és 24-én gyümólcskiallitást rendeznek, 

amelyre a várost is meghívták. A polgármester a 

termelők figyelmét felhívta a kiállításra, 

z Iziadás ellen használjon >perpedes«-l 157 

— Nincsen sóhegy Caákvánott Székesfehérvárra 
érkezett híradás szerint Csákvárott mesterségesen 
betemetett sóhegy van. A sóhegyet állítólag a 48-as 
időkben vonták be mintegy négyméteres földréteg-
gel, hogy az állami lefoglalás elől megmentsék. Ha 
a hír Igaznak bizonyult Wna, természetesen isjen 
nagy jelentőséggeí bírna a sóbánváitól megfosztott 
Magyarországon. Beszéltünk Csákvár község fő-
jegyzőjével. aki azonban kereken megcáfolta a hír-
adást A főjegyző elmondotta, hogy a kommün 
alatt terjedt először hire annak, hogy Csákvárott 
betemetett sóhegy van. Akkor a geológiai intézet 
egyik főtisztviselője eT is utazott Csákvárra és 
kutatásokat végzett, de minden eredmény n?lkül. 
Csákvárott sajnos, nincsen só és igy továbbra is 
külföldi behozatalra szorulunk ebben a nélkülöz-
hetetlen ásványban. 

-r Lampel Ica tudósítása • vl légszépségvers pny-
röl» »Miss Magyarország 1932« a S z í n h á z i £ í e t 
uj számában kezdi meg tudósításait amelveket 
az idei világszépségversenyről ir. Amiről a napi-
lapokban annyi szó esik: szabad-e az uccán pizsa-
mában járni, a S z í n h á z i é l e t b e n már ké-
peken láthatd 

A szegedi ipa/oiok egétz nap zárva tartiák műhelyeiket 
A szegedi kereskedők üzleteiket délig tartiák nyitva 
Az iparosok és kereskedők délelőtt 10 órakor nagy-
gyűlésen tiltakoznak az elviselhetetlen közterhek ellen 


