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Veszedelmes fiiz 
Dorozsmán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
elmúlt éjszaka nagv tüz pusztított Dorozs-
mán a Basahid-uccában. Tiz óra tájban ki-
gyulladt Bakos János gazdálkodó lakóháza. A 
tűz nagy gyorsasággal terjedt tovább, a nagy 
szárazság is elősegítette a tüz terjedését. A 
dorozsmai önkéntes tűzoltóság azonnal munká-
hoz látott. A lakóház környékén lángban állot-
tak a melléképületek is. A tűzoltók többórai 
megfeszített munka után meggátolták a tüz to-
vábbterjedését, de a lakóházat nem tudták 
megmenteni. A dorozsmai önkéntes tűzoltóság 
szép munkát végzett, a tüz lokalizálásával az 
egész alvéget megmentették. A tüz keletkezé-
sének okát még nem sikerült eddig megállapi-
tani. A nyomozás folvik. 

Ass olvasó rovata 
Víz-bajok Újszegeden 

Tekintetes Szerkesztőség! Alulirott azon 
tiszteletteljes kérelemmel fordulok a tek. Szer-
kesztőséghez. szíveskedjék közérdekű soraim-
nak a Délmagyarországban helyet adni. 

Hetek óta rettenetes a hőség és nincs még 
annyi vizünk sem. hogy szomjuságnnkat, némi-
leg is enyhíteni tudnánk. Hogy mi ennek az 
oka, nem tudom, de az tény, hogyha a meleg 
beáll, az ártézi kifolyók ugv a Vedres-uccában, 
mint a környéken megszűnnek vizet adni és az 
ember hiába áll ott reggeltől estig, csak nem 
folyik. De mihelyt van egy kis eső. a kifolyók 
is adnak nagvkegyesen olykor-olykor egy kis 
vizet. Hogy ezeket az állapotokat mi és kik 
idézik elő és hogv milyen jogcímen vonják el az 
ivóvizet annvi száz családtól, azt nem értem. 
Még ezer szerencse, hogy az ujszegedi fűrész-
gyárban megengedik, hogy vihetünk egy-egy 
kanna vizet, máskülönben nem is tudom mi 
lenne velünk. 

Tek. Szerkesztőség, egyre-másra engedélyezi 
a mérnökség a házakban a kifolyók bekapcso-
lását, ez természetes is. mert iparosságunknak 
is munkaalkalmat jelent és adót fizet minden 
háztulajdonos utána. Ez is rendben van, de 
most jön a szomorú eset: van ártézi vezeté-
kem és a kifolyómat nézem reggeltől hajnalig, 
de bizony nem ad vizet! Hogv ezen a tartha-
tatlan helyzeten hogv lehetne segíteni, azt 
nem tudom, de az tény, hogv segíteni kell és 
oda kell.hatni a város vezetőségének, hogy a 
Csanádi- és Vedres-uccáb lakói is megkap-
ják a rendes ivó, főző és tisztasághoz kellő 
mennyiségű vizüket. 

A városi mérnökség percenkint három liter 
vizet biztosított, igv szabályozták a kifolyót, 
de nem három litert, még három centilitert 
sem kapunk. Akkor kérdem, miiven jogcimen 
szedik be tőlünk a vízdíjat, ha vizet nem adnak 
érte. Ezen a lehetetlen állapoton segíteni kell. 

A tek. Szerkesztőségnek legőszintébb tisz-
telettel: (Aláírás) Csanádi-uccai háztulajdo-
nos. 

HÁZTARTASI CIKKEK: 

Üveg sószóró fém szóróval 14 fill. 
Zöldség kés 14 fül 
Paralicsom passzirozó görgővé? 24 fill' 
Zománcozott kis bögre 18 fill. 

KERÉKPÁRALKATRÉSZEK: 

Pedál komisz 4 drb 22 fill. 
Kerékpár csengő 54 fill. 
Kerékpár névtábla 18 fill. 
Pedál porvédő 10 fill. 

FÜRDÖCIKKEK: 

Gyermek szines macco fürdődressz P 1.78 
Vászon evezős sapka 46 fill. 
Strand szék csikós huzattal 98 fill 
Csikós strand táska 88 fill. 

BEFŐZÉSHEZ: 
Fehér befőttes üveg 4 decis 4 drb 88 fill. 
Fehér lekváros üveg 3 decis 5 drb 98 fill. 
„Párisi" befőző hártya 15 drb gumival 15 fill 
Befőző pergament 3 iv 34 fill. 
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K Ö N N Y E N V I S E L I 
A N A G Y M E L E G E T 

LOMPEL és HEGYI-féle 
cérna tropical ingben, 

készen és méret szerint 

Petroleumvilágitás 
— a városi strandon 
Hogyan ad villanyáramot a légszeszgyár a tej-
csarnok pavillonjának 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kel-
lemetlen esete akadt a Központi Tejcsarnoknak 
a gázgyárral. A tejcsarnok pavillont építtetett 
a városi strandon és tárgyalásokat kezdett a 
gázgyárral a villanyáram bevezetése ügyében. 
Abban a hiszemben, hogy ez sikerülni fog, a 
tejcsarnok a belső berendezést beszereltette. 
A gázgyár azonban 100 pengőn felüli összeget 
kért azért, hogy az áramot a pavillonba be-
kösse. ezt a kérelmet azonban a tejcsarnok 
természetesen nem volt hajlandó teljesíteni, 
mivel az összeget túlzottnak tartotta. A tár-
gyalások húzódtak, halasztódtak, a, gázgyár 
a kért összegből nem engedett^ végül is haj-
landó volt sokkal gyengébb feszültségű áramot 
bekapcsolni a tejcsarnok által ígért összegért. 
Ezt az áramot azonban a tejcsarnok nem hasz-
nálhatta. A huzavonának a vége az lett, hogy 
a tejcsarnok a beszerelt belső berendezést kény-
ül en volt leszerelni és hogv még6e maradjon 
világítás nélkül, kénytelen volt a gázgyár na-
gyobb dicsőségére — petróleumlámpákat besze-
rezni és azzal világítani... 

Ez a kis eset jellemzően rávilágít a gáz-
gyár politikájára. Szegedi cég, amelv egyébként 

ió fogyasztója a gázgyárnak. 1936-ban kényte-
len petróleummal világítani egyik üzemét, mert 
a gázgyár olv igénvekkel lép fel egy beszerelés-
nél. hogy azt teljesíteni nem lehet. Nem kíván-
hatja a gázgyár, hogy egy idényüzlet 100 pen-
gőt, vagy még ennél is többet fizessen a vil-
lany beszereléséért.. A gázgyárnak az volna, a 
kötelessége, hogv áramot adjon, ha arra szük-
ség van és ne kénvszeritsen egy céget arra. 
hogy 1936-ban petróleummal legyen kényte-
len világítani. 

Beszéltünk a tejcsarnok igazgatóságával, 
ahol a következőket mondották: 

— Kellemetlen volt az eset. de megoldottuk, 
ahogy lehetett. Mivel a gázgyár igénveit nem 
volt hajlandó mérsékelni, nem tehettünk egye-
bet, minthogy petróleumlámpákat állítottunk 
be. Nem a mi szégyenünk, hogy a városi stran-
don. ahol idegenek is szép számmal megfordul-
nak, ilyen ósdi világítással találkozik a közön-
ség. Ebből a huzavonából nekünk kárunk szár-
mazott, mert a belső berendezést már beszerel-
tük és mivel megegvezni nem tudtunk, le kel-
lett szereltetni. 

Triton facipö rr s t r a n d r a , n t f l é s f é r f i » kizárólag 

~ s s a » ? - p. 2 . 50 Pollák Testvéreknél 

Érdekes idegenforgalmi program 
a szabadtéri tatékok ideiére 

Ward Price levele a polgármesterhez 

Tekintettel a Dóm-téri játékok idejére vár-
ható idegenforgalomra, gondoskodni kellett ar-
ról, hogy az autón és vonaton érkező vendégek 
számára egész nap folyamán megfelelő prog-
ram álljon rendelkezésre Szegeden. A Dóm-
téri előadások köré az idegenforgalmi hivatal 
a város polgármesterével és a különböző tes-
tületekkel történt megbeszélés alapján érde-
kesnek Ígérkező programot dolgozott ki. 

Elsősorban gondoskodás történt arról, hogy 
az állandó szegedi kiállítások és gyűjtemények 
megfelelő módon legyenek megtekinthetők. 
Augusztus elsején nyilik meg a Szegedi Gaz-
dasági Egyesület nagyszabásúnak ígérkező 

mezőgazdasági és gyümölcskiálli-
tása 

az iparostanonciskolában. Ez a kiállítás a sza-
badtéri előadások igazolványainak birtokában 
10 fillérért tekinthetők meg. Az uj iparcsar-
nokban 

képzőművészeti kiállítást 

rendez az ujszegedi Kaszinó — augusztus 5-én 
kezdődik 

a vidéki kereskedelmi testületek 

országos kongresszusa, 

amelyre már eddig is rengetegen jelentették 
be érkezésüket az egész ország területéről. 
Mint ismeretes, az újságírók is kiveszik részü-

ket a játékok idejére rendezett eseményekből, 
augusztus 2-án 

országos újságíró napot rendez-
nek, 

amelynek vonzó és hangulatos bevezetője lesz 
az a különleges és nagyarányú éjféli 

gardenparty, 

amelyei Az ember tragédiája első előadása 
után, augusztus 1-én rendeznek Újszegeden. 

Az Idegenforgalmi Hivatal 

látványos cigánylakodalmat 

készit elő, amelyen az eddigi tervek szerint 
résztvesznek az összes szegedi cigányzeneka-
rok —, ezt az érdekes népművelési színekkel 
tarkított bemutatót valószínűleg 16-án tartják 
meg. Eredményesen halad előre a Szegeden 
első alkalommal megrendezendő 

repülő nap 

előkészítése, amelyen résztvesznek az egész or-
szág területéről a motoros és vitorlázó sport-
repülők. Nagy érdeklődéssel folyik a szegedi 
végcéllal kiirt 

autó- és molorcsiilagtura, 

amelyen külföldi autósok is résztvesznek, A 
város hatósága gondoskodott arról is, hogy az 
idegenek számára megfelelő autókarok állja-


