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Földgáz Alsótanyán. 
— Kincsek a szegedi határban. — 

l 

(Saját tudósítónktól.) Megemlékeztünk 
már arról, hogy a szegedi határban kincs 
rejtőzik a föld ölében: földgáz, amely kihagy-
gyan a mélységből, amikor kutat fúrnak. A 
kiszámíthatatlan értékű természeti kincs 
azonban háborítatlanul lenn nyugszik a mély-
ségben . . . Senki nem akad, aki törődnék 
vele, akinek eszébe jutna fölhasználni a mér-
hetetlen értékű kincset. 

Az egyik fővárosi estilap legutóbbi szá-
mában közli, hogy Csongrádmegyének igen 
sok helyén földgáz és gyógyforrás bugygyan 
ki a földből. Alsótanyán is földgázra akad-
tak. Dobó István gazdálkodó birtokán. A bir-
tokon kutat fúrtak és viz helyet földgázt ta-
láltak. A csongrádmegvei vegyvizsgáló ál-
lomás vezetőie. Wertheim Aladár dr hat 
ujabb földgázforrás fölfedezéséről számolt be, 
hivatalosan. A földgázra Szentes, Csongrád 
és Mindszent között akadtak, valamennyi 
esetben ártézi kutak fúrásánál. Fábián köz-
ségben, Nagytökén Károlyi Imre gróf birto-
kán, Jánosmajorban, Tésen. Mátéffy László 
szentesi birtokán és legújabban Orosházán 
találtak földgázt, egy parasztgazda birto-
kán. A praktikus molnár malomvilágitásra 
használta föl a gázt. 

A napokban ujabb természeti kincsre 
bukkantak, a földgázforrások szögében, a 
csongrádmegvei földeken Gyógyforrást ta-
láltak. amelynek a hatását a marienbadi és 
a karlsbadi gyógyvizekhez hasórtlitják. A 
forrás területe Kovács István parasztgazda 
birtokán van, félkilométernyire a csongrádi 
állomástól. A parasztgazda kutat ásatott a 
lovak itatására. Az állatok azonban csökö-
nyösen visszahúzódtak a kuttól. Megkóstol-
ták a vizet és meglepetve tapasztalták, hogy 
a viz sós és kesernyés izü. Egy budapesti 
vegvésszel megvizsgáltatták a kutat, akinek 
a véleménye szerint a viz gyógyvíz és glau-
borsót, káliumszulfátot, magnéziumszulfátot, 
vasat, mangánt és stroncinmot tartalmaz. A 
Hunyadi János-források tulajdonosa több 
százezer koronáért akarta megvásárolni a 
forrást, amire a fölvilágosított parasztgazda 
a földmivelésügyi minisztériumhoz fordult, 
liogy a forrást vizsgáltassa meg hatósági ve-
gyésszel. A minisztérium Wertheim Aladár 
dr csongrádmegyei fővegvészt és Kiss Gá-
bor dr megyei főorvost bizta meg a vegyvizs-
gálattal. A fővegvész kiielentése szerint az 
eddig fölfedezett kisebb forrásokon kivül ha-
talmas bőségü főforrásra is lehetne találni, 
de a kutatáshoz nincs gázanalitikai berende-
zése. A fővegvész a csongrádi forrás vizé-
vel már kísérletezett és a vegyelemzés ered-
ménye szerint huszonegy és fél gramm össze-
gű szilárd alkatrészeket talált a vízben. Kiss 
Gábor dr véleménye szerint a viz bő glauber-
só tartalma különösen mái, vese, sárgaság, 
sziv- és bélba.iok ellen gyógyító hatású. 

Bizonyos az, hogy ezt a bőséges termé-
szeti kincset nem lehet tovább parlagon he-
vertetni. A vármegyének Szeged a központ-
ja, innen kell kiindulni a földgáz és a gyógy-
forrás értékesítésére irányuló mozgalomnak. 
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Szegedi kalendárium. 
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AZ IDŐ: Szép idő volt 

csütörtökön is. Már olyan 

9 értelemben tudnillik, ami-

M éTm B lyen szép időt októberben 

^^ • képzelni lehet, hónapokig 

tartó eső után. Délután ka-

tonazene volt a korzón és 

nagyon sok embert csábított, ki egy kis sétá-

ra, bár estefelé már hűvösödni kezdett. A 

meteorológiai intézet jelentése szerint pén-

tekre lényegtelen hőváltozás és éjszaka, nyu-

gaton elvétve eső várható. — Sürgönyprog-

nózis: Hűvös, északon, nyugaton elvétve csa-

padék, 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig 

fogad, a polgármester, a főkapitány pedig 

11—l-ig. Délután 4 órakor rendkivüli köz-

gyűlés. 

SOMOGYI KÖNYVTÁR: Nyitva dél-

előtt 10—l-ig. délután 4—7-ig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga-

tási idő délután 1—3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 

Orfeusz a pokolban, operett. 

URÁNIA-SZÍNHÁZ: Az előadások este 

fi órakor kezdődnek. Bemutatóra kerül 

A halál lovaglás, dráma. 

VASS-MOZI: Az előadások este 6 

órakor kezdődvek. Bemutatóra kerül A 

halál lovaglás, dráma. 

ség s a város társadalmi körei távozása előtt 
méltó ünneplésben részesitik. A tanfelügyelő 
még nem nyilatkozhatott az áthelyezésről, 
mert Budapesten tartózkodik. 

Scossa Dezső távozása. 

(Saját tudósítónktól.) A hivatalos lap 
legutóbbi számában a következő hir ielent 
meg: A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jTtnossy Gyula nyitrai tanfelügyelőt hasonló 
minőségben Szegedre helyezte. 

Ez a hir jelentős változást okoz Szeged 
tanügyi és társadalmi életében. A közokta-
tásügyi miniszter Scossa Dezső királyi taná-
csos, tanfelügyelőnek Szegedről való távozá-
sát jelenti. Az áthelvezés váratlanul hatott és 
érthető feltűnést keltett. Scossa Dezső műkö-
dése összeforrott ennek a városnak kulturá-
lis és társadalmi életével. A közéletben első-
rendű szerepet játszott. Kiváló tudása, a 
kultúráért való rajongása és szimpatikus 
egyénisége előkelő helyet biztosított a szá-
mára. 

A polgárság bizalma a köztörvényható-
sági bizottság tagjai sorába emelte, irodalmi 
működésének elismeréseid pedig a Dugonics-
Társaság kötelékébe választotta. Tiz éve áll 
a csongrádmegyei és a szegedi tanfelügyelő-
ség élén és ezen a jelentőséges poszton pél-
dás buzgalommal és igazi rátermettséggel fe-
elt meg a hivatásának. Működése ide-
jén számbavehető százalékban csökkent az 
analfabéták száma és a külterületi iskolák 
szaporítása és államosításában nagy része 
van. A tanitói kar érdekét jóakarattal és meg-
értéssel képviselte. 

A váratlan miniszteri intézkedés, amely-
nek oka egyelőre csak találgatásra nyújt al-
kalmat, most hirtelen elszólítja Szegedről 
Scossa Dezsőt. Hir szerint a zalamegyei tan-
feliigvelőséget szánta neki cserébe a közok-
tatásügyi minisztérium. November első nap-
jaiban már el kell hagynia a szegedi tanfel-
iigvelőséget, amelynek a vezetésével hervad-
hatatlan érdemeket szerzett. A csongrádme-
gvei tanfelügyelőséget néhány héttel ezelőtt 
kiszakították a szegedi hatáskörből. Szentes 
székhellyel szerveztek uj megyei tanfel-
ii gvel őségét. 

Scossa Dezső nem távozik nyomtalanul 
Szegedről. A tanitói kar, a Dugonics-Társa-

— Roosevelt veszélyben. Napról-napra 

nagyobb a megriadás odaát Amerikában a 

fíooserelt ellen elkövetett merénylet miatt. 

És annál inkább, mert a sebesült exelnök ép-

penséggel nincs tul a veszélyen. A golyót 

még imkidig nem vették ki a testéből i félő, 

hogy a golyó rozsdás volt és ruhafoszlányo-

kat vitt be a sebbe. A politikai agitációnak 

alaposan véget vetett a véres esemény. Taft 

beszüntette a harcot s Wilson (hunokrátájú-

iéit sem szólal föl a gyűléseken. Taft a leg-

súlyosabb megbotránkozással itélte el a me-

rényletet s részvétét fejezte ki. Európai ál-

lamfők sorra. üdvözlik Rooseveltet, igy, mint 

Chicagóból jelentik, táviratot küldött Vilmos 

császár, FaWéres elnök, Viktor Emánuel és 

a német trón örököspár. 

— Hocv kezdték az önkéntesek ? A 
kaszárnyákban az önkéntesek az idén kissé 
izgatottak. Ami nem is csoda, hisz a Balká-
non evv kicsit háborús gyakorlatokat tarta-
nok. Az önkéntesek az idén nemcsak izga-
tottak. de egy kicsit majdnem megijedtek. 
Tudnühik olvan álháborns gyakorlatokkal 
kezdték meg honfiúi szolgálatukat. Más évek-
ben a rendes kikénzési módszer először hosz-
szahh ideig csuklógyakorlatokat, testmozdu-
latokat ír elő. maid a szabatos katonai iárás, 
a nevezetes einzelnmarsch következik s csak 
ezután iön a Mannlicher reitelmeinek kita-
nuimánvozása. a célzás szabályainak meg-
ismertetése. a célzás gyakorlása és a fegyver 
iókarban való tartásának tudománya. Vagvis 
a katona legkomolyabb és leglényegesebb ké-
nességét. a fegyverrel való eredményesebb 
föllépést a kiképzés legutolsó idejében tanul-
ia meg. Es most, hogv október 10-én bevonul-
tak a gyalogezredekhez az egyéves önkénte-
sek. egészen forditvn kezdték a kiképzést. A 
bogv felöltöztek az önkéntesek, már az első 
nan fegyvert adtak a kezükbe és rögtön a 
fecyver használatára kezdték tanítani őket. 
Tisztelegni és masírozni még nem tanultak, 
de a célzásban már gyakorolják magukat. 
Persze ez még nem háború, kérem szépen. 
De — ugvebár — egy katonának mégis sza-
bad arra is számítani, hogy — hátha háború 
is lesz . . . 

— Változás a Máv. igazgatóságában. 
Budapestről jdlenti tudósítónk: Szdjbfily 
Gyula, a magy. kir. államvasutak kereske-
delmi igazgatója negyvennégy évi működé-
sére való hivatkozással a kereskedelmi mi-
nisztertől nyugdíjaztatását kérte. Beöthy 
László kereskedelemügyi miniszter Száj bél y-
nak odaadó és eredményes működése felett 
való meleg elismerése mellett belyt adott a 
kérésnek és igy Szájbély december végén 
megválik állásától. Utódjául hír szerint Dar-
vai Károly igazgatóhelyettes van kiszemel-
ve. 

— Olimpiai 'diszlakoma. Stockholmban 

sikerrel szerepelt magyar olymoiai tornázó-
csapat tagjainak és vezetőiknek tiszteletére 
október 19-én (szombaton) este 8 órakor a 
budai Vígadó dísztermében rendezendő disz-
lakoma fényes sikerűnek Ígérkezik. A lako-
mán részt vesz Serényi Béla gróf és Hazai 
Samu báró miniszter, Náray-Szabó Sándor. 
Baloeh Jenő dr. Karnison Laios, Bartóky Jó-

zsef és Kazy József államtitkár. Kénviselve 
lesz a Magyar Olvmniai Bizottság, amelynek 
részéről megjelenik Andrássy Géza gróf, Mn-
?sa Gyula és Gerenday György elnökök. To-
vábbá képviselőt küld az Evezős Szöve+ség, 
a Labdarugó Szövetség, a Korcsolyázó Szö-
vetség, a Lan-Tennisz Szövetség, a Céllövő 
Szövetség, a Kerékpáros Szövetség, az Uszó 
Szövetség. Az iinneoi beszédet Berzeviczy 
Albert dr, a M. O. T. E. Sz. elnöke tnrtia és 
kiosztja magyar tornazóknak az olympiai ér-


