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csodás eredményeket érhetnek el. azt kevés 
helyen értették meg annyira, mint éppen a 
fiatalkorúak szegedi felügyelő hatóságának 
területében. A kiváló előadó részletesen is-
mertette ezután mindazokat a szempontokat, 
amelyek a társadalmat, megértéssel és szere-
tettel vezették a fiatalkorúak erkölcsi védel-
mében. Végül az igazságügyminiszter megbí-
zásából köszönetét, és elismerését fejezte ki 
Orkonyi Edének, a Szegedi F e l ü g y e l ő Ható-
ság elsőrendű szociális munkásságáért. Dr. 
Rottenbiller Fülöpöt a hallgatóság meleg ün-
neplésben részesítette előadása után. 

— Elviszik az itthonmaradt harangokat is. 
Néhány hónapja csak, hogy beifejezték a ha-
rangok rekvirálását ós azóta minden tem-
plomban csak egy harang kong. Dr. Jankó. 
Heh. Béla kultuszminiszter most ujabb ren-
deletet bocsátott ki a harangok rekvirál ásó-
ról. A rendelét már Szegedre is megérkezett. 
E szerint az igénybevétel alól csupán azok a 
harangok lesznek mentesek, amelyek törté-
nelmi, vagy művészi becsiiek s igy mint mű-
emlékek feltétlenül meghagyandók. 

Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5, 
gyerin. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

— A szegedi tanítónőképző ünnepélye a 
fahonvéd elótt. Hétfőn délben szép ünnepség 
folyt le a fahonvéd előtt. A római katolikus 
tanítónőképző a fahonvéd-alap javára száz 
koronát gyűjtött össze, amelyet átadtak a 
Vörös-Kereszt vezetőségének. A növendékek: 
osztályonként szöget vertek a íahonvédba, en-
nek keretéül szolgált az ünnepség. A tanítónő-
képző énekkara „Föl a harcra" cimü haza-
fias dalt. énekeik majd Móra Anna negyedik 
osztályú növendék szavalt Az ünnepség a 
Himnusz elének léséivel végződött. 

— A szegedi kendergyárak birtokvásár-
lásai. A P. N. írja: Sulkovszky herceg pankotai 
uradalmát 34.000 tat. hold kiterjedésű nagy 
komplexumot, a gondnokság alatt álló her-
ceg vagyonkezelőitől tizenkilenc millió koro-

I náért megvásárolta a Központi Textilipar 
| R.-T. Ez a vállalat a Wiener Bankverein és 

a Magyar Kender- és Lenipar Rt-nak egé-
szen uj alapítása, hat millió korona alaptőké-
vel, melyet most bizonyára fel fognak emelni. 
A Sulkovszky hercegi uradalom meglehetősen 
hanyagolt, latifundium, tulajdonosa német ál-
lampolgár ós még soha nem is volt a birto-
kon. Hosszú éveken keresztül esalárii perpat-
varok miatt úgyszólván senki nem törődött a 
nagy uradalommal, amely most uj kezekbe 
kerül. Az iparvállalatnak az a terve, hogy a 
birtokon a kender- és Ientermelésre fog nagy 
súlyt fektetni, kikészítő teleppel és minden 
olyan mezőgazdasági üzemmel, mely az ura-
dalom minél gazdaságosabb kihasználását 
előmozdítja. A birtokhoz bárom malom tar-
tozik, van ifürésztelepe — a birtok egy része 
ugyanis jó erdőbirtok — Aranyágon mész- és 
márványbányája gőzüzemű ipari vasútja 
stb. stb. Aradmegyében nagy várakozással 
néznek az uradalom tulajdonosának szemé-
lyében történt, változás következést felé és azt 
remélik, hogy a Központi Textilipar Panko-
tán egy komoly mezőgazdasági ipari centru-
mot. fog teremteni. — Makóról jelentik: A 
nagyszentmiklósi Műkő-féle birtok került a 
napokban eladásra, amelyet csak nemrégi-
ben vásárolt meg gróf Nákó Sándoréi a buda-
pesti Sehiffer-féle cég. A hatalmas, 5500 hol-
das birtokot Sehiffer eladta a Szegedi Ken-
derfonógyár Részvénytársaságnak, amely a 
birtokon a. legintenzívebb gazdálkodást fogja 
üziii s több nagyszabású ipartelepet szándé-
kozik létesíteni, A birtok holdankint 2350 ko-
ronáért kelt el, összesen 19,925.000 korona volt 
a föld vételára, ehhez számítva, még a gazda-
sági élő és bolt fölszerelést, közel 15 mii Író 
koronát, kaptak a jelenlegi tulajdonosok a 
birtokért. 

— Gyermekrendörséget szerveznek. A 
gyermekrendőrség szervezése ügyében május 
10-én, csütörtökön délután 5 órakor a város* 
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háza közgyűlési termében értekezletet tarta-
nak, melyen a gyermekek és fiatalkorúak el-
lenőrzésének módozatait állapítják meg. Div 
Orkonyi Ede kúriai biró és dr. Szalay Józ,séf 
főkapitány kérik mindazokat, akik az ellenőr-
zésben való közreműködésre ajánlkoztak, 
ho gy erre az értekezletre elmenjenek. 

— Felülvizsgálják a népszámlálást. Sze-
ged lakosságának összeírása befejeződött » 
most a kimutatás összeállításán dolgoznak. 
Az Országos Közélelmezési Hivatal egy ki-
küldötte hétfőn Szegedre érkezett, hogy a. 
népszámlálás adatait felülvizsgálja. 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választókban 
FISCHER K.-oáJ Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— A vaj- és tehéntúró legmagasabb árá-
nak ujabb megállapítása. A hivatalos lap 
legutóbbi számában megjelent a rendelet a. 
vaj- és tehéntúró legmagasabb árának meg-
állapításáról. Elsőrendű vaj ára a kiskereske-
delemben ezentúl kilogranionkint 11.40 kor., 
másodrendű vajé (zsírtartalma 80%-on alul) 
7.50 kor. A tehéntúró ára a kiskereskedelem-
ben kilogramomk:int 3 korona. Elsőrendű lip-
tói, székely, stb. túró (zsírtartalom legalább 
35%), a kiskereskedelemben 8.90, másodrendű 
áru 7.80, sovány turó 4.50 korona. Liptói tűrő 
elnevezés alatt csak a felvidéki megyék, szé-
kely turó név alatt pedig csak a keleti és dél-
keleti vármegyékből származó árut szabad 
forgalombahozni. Külföldi sajttermékekre aw 
ármaximálás nem vonatkozik. 

Tanul junk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 

világítási berendezéseket 
megbízható és szakszeri; 
kivitelben jutá- Bf l | Má 
nyosan készít: F B 1 f U 
S I I K B vílá«»ás> vaiu-
ff II n H lata Kiilcsev-ti * 
Q TELEFON : lf,5. si. Q 

Jön! 

A legnagyobb szenzáció! 

nőstény 
tigris 

P. fflENICHELLIVEL 


