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Folyik a mezőgazdasági
bizottsági tagok választása.
A városháza folyosóján két nagy
fehér cédula piros betűi jelzik, hogy
most van folyamatban a mezőgazdasági bizottsági tagok választása.
Még 1920-ban keit a törvény, mely
ezeknek a választásoknak a megtartását elrendelte. A város hatósága
ezelőtt harminc nappal kifüggesztette már a hirdetményeket az utcára,
melyben részletes felvilágosítást nyújt
arról, hogy kinek melyik csoportban
és mely napon kell szavazatát leadnia. Ennek dacára is alig vett
1—2 ember a plakát szövegéről
tudomást és a tanácsteremben és a
közgyűlési teremben a szavazatgyüjtő
urnák mögött ülő bizottsági tagok
hiába várják a szavazókat. A déli
órákik az egyik csoportnál összesen
egy ember s-avazott, a másik teremben levő csoportnál pedig egy
sem. A szavazás délután 4 óráig
tart és addig akárhogyan is szereznek * egy szavazót, ha másként
nem, hát elküldenek valakinek a lakására, hogy legyen szives eljflnni
és szavazni.
A dolog lényegét illetőleg: a
szavazást ugy bonyolítják le, hogy
a szavazókat öt főcsoportba osztották. I. A gazdasági cselédek és
munkások csoportja. II.' A tiz holdig, III, 1 0 - 5 0 holdig, IV. 5 0 - 1 0 0
holdig és V. csoport a 100 holdon
felüli földterülettel rendelkező gazdák csoportja. A mai napra a két
első csoport volt megidézve és holnap fog szavazni a másik három
csoport. Minden csoport 4 rendes
és 4 póttagot választ. A város hatóságának már megvannak a hivatalos
jelöltjei, kiknek névjegyzékét a szavazók elé teszik és persze le is
szavaznak rájuk.
Az első csoportban Czérna István,
Frank János, Csamangó István és
Gárgyún Imre a rendes tagok, póttagok pedig Goda Imre, Kispéter
Sándor, Hegedűs Illés és Böröcz
Flórián
A második
csoportban
Bokor Pál, Hajnal István, Dobó Ferenc és Dr. Kószó István a rendes
tagok, póttagjai pedig HajJu Balázs
Schiitz István, Szűcs Béla és Magay
Lajos.
A megválasztott
bizoitságoknak
hivatása lesz szakkérdésekben véleményt nyilvánítani és joguk van a
tanácsi határozatokat megfelebbezni.
Ezek a bizottsági tagok fogják a
leendő mezőgazdasági kamara tagjait megválasztani.
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M s z e p b e n : JIMBÓ és JUMBÓ, a két csodamajom.

ELŐADÁSOK:
Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Vasárnap fél 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.
Hétfőtől csütörtökig

A legszebb magyar népszinmü I

Artézi-strandfürdő
a z u j s z e g e d i park közepém.
Csonka László mérnök terve. — Mit szólna mindezekhez a várcs?
SZEGED, október 15.
ismerjük. A
nagy
fürdőterilktet
(Sa/át tudsitónktól.)
Csonka
mérnök
kavicságyazattal
• A megcsonkult országban a lehe- akarja ellátni és drtézi vizet hasztőséghez képest lassanként mégis nálna hozzá. Az or<zágbjn igy ez
csak megindul az építő- és a ter- lenne az e'ső úgynevezett drtézi
melőmunka. Amit politikával elspe- strandfürdő, melyet Csonka a Markulálnak, azt helyreállítani igyekez- git-szigeti világvárosi
külsejű és
nek azok, akik a kis Magyarország jellegű fürdő mintájára akar megterületén akarják saját egzisztenciá- építeni. A terv megvalósiiása terjukat. megalapozni. ÖnTs érdek, de mészetesen sok millió koronát igéaz ország és annak társadalma jó! nyelne. Csonka Endre városi mérnök,
jár vele. Nem akarnak és talán nem László bátyja megbízása folytán tais lenne érdemes mindent Buda- nulmányozz a népkerti látszót.1!
pesten elhelyezni s igy a vállalkozók talajviszonyait és az oltani földterüéber szeme felénk, az ország má- let magasságát és egyéb észleleteit
sodik városa felé terelődik, mivel- közöte a Budipesten tartózkodó
hogy immár egyetemünk is van.
Csonka Lászlóval
Az eddig elmondottakat igazolja
Alkalmunk volt az itt vázolt nagyCsonka László budapes 1 mérnök szabású tervre vonatkozólag szakigen érdekes és szép terve. Csonka körök véleményét h2llani. Az igy
mérnök, ki Csonka Ferenc városi nyert információk szerint elsős orban
vegyészmérnöknek fia, a háború az uj áriézi kut fúrásának engedébefejezése óta Budapesten tartóíko- lyezése a mai viszonyok köiött
dik, ahol többek között a nagyhírű kétes. A kavics ágyazatu fürdő naMargit-szigeti strandfürdőt te ő épí- pj;.ta igen sok vizet használna föl,
tette fel és ugyancsak Cscnka László mive! az a vizet beissza. Másrészt
volt a strandfürdőnek
igazgató- kétesnek tartják sokan, hogy a város
bérlője. A strandfürdő bérlete azon- átengedi-e majd a szóbanforgó terüban most lejárt és Csonka László letet, habár az most valóban nem
levelel intézett egyik szegedi barát- szolgál eminer.s célokat, de viszont
jához, melyben bejelenti azt a szán- nincsen kizárva, hogy a város tadékát, hogy Újszegeden, a népkert- nácsa építkezni akar ott. Azt is
ben lévő gyermekjátszótéren
áriézi könnyen kijátszhatja a város a válstrandfürdót ökar létesíteni.
lalkozó mérnök ellen, hogy Szeged
A szóbanforgó gyermekjátszótér mellett itt folyik a Tisza, melynek
hatőlmas területe szintén a város fürdői és strandja is van; áriézi
tu'ajdonát képezi és az, mint köz- strandfürdőre igy nincsen szükség.
tudomású, külünösebb célokat sem
Mindezek azonban csak kombimost, sem pedig ^ múltban nem | nációk és amint hogy nincsen kiszolgált. A nagy téren tényleg ját- • zár»a a város szimpátiája sem e
szódnak elvétve gyermekek, akik városfejlesztési célokat is szolgáló
iabdat rugdosnak, mig vasárnapon- terv ellen, éppen ugy mi is hisszük,
ként a hajóhiniás, gyorsfényképész, hogy ennek keresztülvitelét semmi
késdobó és Elvira, a jósnő sátrai sem fogja akadályozni.
foglalják el a teret. Szóval Csonkfe
mérnök tervét a gyermekjátszótér
Egyetemi tankönyvek
más használati szükségessége nem
összes fakultásra m e g é r k e z t e k
akadályozhatná.
K o v á c s Henrik k 8 . y » k e r e « k e d é a é b »
Az ott elhelyezendő strandfürdő
Kölcsey-utca 4. 1050 Telefon 10—48.
terveit egyelőre csak kontúrjaiban

Déltirol németsége az olasz
király ellen.
MILANO, okt. 15. (Saj. tud.) A
P. N. irja: Az Avanti jelentése szerint valamennyi déltiroli német lapot
betiltottak, mert felszólították a német
lakosságot, hogy az olasz király
fogadtatása alkalmával tartózkodjanak minden üdvözléstől. A német
lakosság rideg magatartása következtében az olasz király csak Meránban időzik.

Schober beszámol Velencéről.
BÉCS, okt. 15. (Saj. tud.) A P. H.
irja: Schober kancellár a külügyi
bizottság mai ülésén beszámolt a
velencei tárgyalások eredményéről.
Figyelmet érdénél nyilatkozatán ik az
a része, hogy kompromisszumot indítványoz. A soproni népszavazás
kérdésében arra mutat rá, hogy sértés
volna sz ántánttai szemben, ha
ahhoz Ausztria nem járulna hozzá.
A kompromisszum-javaslat szerint a
nyugatmagyarországi terület kiürítése
és annak a bandáktól vaió megtisztítása után tartják meg Sopronban
és a környékbeli falvakban a népszavazást. Magyarország kötelezettséget vállalt, hogy a kompromisszumnak a bécsi és budapesti parlament
részéről való jóváhagyása után három
hét alatt végrehajtja a kiürítést és
aláveti magát ebben az ántánt minden utasításának. A népszavazás befejeztéig a vitás terület a szövetségesek igazgatása alatt marad olyan-
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formán, hogy a szövetséges bizottság mellé egy magyar és e„y osztrák
megbízottat osztanak be. Olaszország
vállalkozott arra, hogy gondoskodik
ántán'csapatok kirendeléséről. Amenynyiben a népszavazás Magyarország
javára döntené cl a kérdést, u^y
Sopion városa bizonyosan szabadkikötő-jelleget kap annyiban, hogy
Ausztriának biztosiiják azt, hogy a
Sopronon át vezető vacutvonaiat
használhassa. Magyarország azonkívül kötelezi magát arra, hogy az
átadási késedelem következtében keletkezett károkat megtéríti.

Bécsújhely polgármestere
intézkedik.
BÉCS, oki. 15. {Saj. tud.) A P.
N. irja: Bécsújhelyen az utóbbi napokban nagyobb csapatkö elékeket
vontak össze a város védelmi állásaiba. A polgármester felhívást tett
közzé, melyben kijelenti, hogy a katonai intézkedéseket ujabb magyar
támadás esetére léptették életbe. Kitanítja a lakosságot, hogy mi it viselkedjék, ha a magyarok megtámadnák Bécsújhely városát. Mindenki,
aki nem konbattáns, húzódjék meg
lakásában, vi elkedjék nyugodtan és
ne idézzen elő pánikot. A házak utcai frontját világítsák ki, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a kivilágított város vakítja az ellenséget
és megnehezíti a célzást A lövészárkokat, a telefon- és táviróvonalakat a közönség védelmébe ajánlják.

Nem jó ősszel keresni atavaszt...
Egy

szaraimat

páklagény

öngyilkossága

SZEGED, október 15.
(Saját tudósítónktól.)

A néptelen Stcránia-sétány őszi
egyhangúságát a tegnapi esteli órákban egy romantikus tragédia tarkította. Béni Mihály 35 éves pékségén
szerelmi bánatában zsírszódát ivott.
Az eset fonala a közeii szállodában
alkalmazásban álló fiatal leányhoz
vezet. Az alig tizenhét éves, csinos
szőke leány félénken pirulva adta
elö a régi meséjü, uj történetet:
— Körülbelül két hónap előtt
ismerkedtem meg Béni Mihállyal,
aki többször kért feleségnek, de én
nem akartam hozzámenni. Az utóbbi
napokban többször hangoztatta, hogy
menjek el a szállodából és legyek a
felesége, mert öngyilkos lesz, ha
azt meg nem teszem.
— Tegnapelőtt este levelet kaptam tőle, amelyben a következőket
irja:
— Egy haldokló kérésével kérem,
bocsásson meg nekem.
Tudom,
seholsem lelném meg a boldogságom senkivel, csak Mag'ával. Semmit sem kivánok az Istentől, csak
azt, hogy nagyon, de nagyon boldog
legyen. Szívből üdvözli egy haldokló
Béni Mihály.
— Ma délelőtt virágot is kaptam
tőle azzal az üzenettel, hogy arra
se kelljen költenem, ha virágot akarok vinni a koporsójára.
— Tegnap este ugy fél hat óra
körül kinéztem az egyik ablakon.
Láttam, hogy Béni ott álla Stefániakertben. Felnézett, csókot dobott
feléin, azután szájához emelt egy
üveget, kiitta annak tartalmát és
összeesett.
Eddig a tragédia^ amely talán
mégsem fog egész iragédiaszerüen
végződni. A szerelmes péklegényt
a mentők a kórházba szállították,
ahol egypár heti kezelés után bizonyára be fogja látni, hogy már késő
és nem jó ősszel keresni a t a v a s z t . . .
J O E M A y rendezte
I C A játszó a föszorepet UL
„FINGÉT. A
ÖRÖKSÉGE'
cimü ülmben szombaton '
H BELVAKOSI

Nem győztek a görögök,sőt...
PÁRIS, okt. 15. (Saj. tud.) A P.
N. irja: A Havas-ügynökség hivatalos formában megcáfolja azt a hirt,
hogy a görög hadsereg a szaharinai
.szakaszon nagy győzelmet aratott
volna. Az igazság ellenkezőleg az,
hogy a török nacionalista-csapatok
ezen a helyen folytatják sikeres előnyomulásukat.

Ausztria sürgeti a hitelsegélyt.
BÉCS, okt. 15. (Saj. tud.) A Nap
irja: A népszövetségi ligák uniójának főtanácsa mai ülésén Redlich
tanár a népszövetség részéről Ausztriának nyújtandó hitelsegélyről beszélt. Határozati javaslatot terjesztett
elő, amely kimondja, hogy a hitelakció ügye a népszövetség legfontosabb feladata. A főtanács kivánja
az Ausztriának
szánt
pénzügyi
segélyt és a népszövetségnek ezt a
segélyakcióját minél előbb hajtsákvégre.

Az amerikai külön békeszerződés.
LONDON, okt. 15. (Sqj. tud) A
Aí. H. irja: A Reuter-Ügynökségnek
jelentik Washingtonból: Knox szenátor elhalálozása következtében a
magyar—német—osztrák békeszerződés ratifikációját a kongresszus csak
a jövő héten tárgyalja.

