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mert hiszen a bérlők ugy sem természetben 
fizetik a béreket, hanem pénzben és a búza-
valuta csak kulcs a bérösszeg megállapításához. 
Iga;, hogy a csenRelei földek rozsot teremnek, 
de a rozson kivül megterem rajtuk más is, 
dohány, szölö, burgonya és minden más konyha-
kerti növény. A város csak egységes ku'c? sze-
rint kezelheti a földbéreket, mert minden uj 
kulcs elképzelhetetlenül komplikálná az admi-

nisztrációt. A tanács különben mindig méltá-
nyosan kezelte a bérlök ügyé*, a békességet 
sohasem Í3 zavarta meg semmi és most is 
megígérheti, hogy akinek méltánylást érdemlő 
sérelme van, azt a tanács föltétlenül orvosolni 
fogja. l\> 

A küldöttség ezután — nagyobb nyomaték 
kedvéért — írásban is benyújtotta kívánságát, 
majd egíszen nyugodt hangulatban távozott. 

JíisreK 
— Szlnger Kornél köszönete. SzingerKor-

nélt, a kegyes tanitórend magyarországi tarto-
mányi főnőkét, aki rendfőnöksége előít sokáig 
volt szegedi tanár, majd az itteni piarista gim-
názium igazgatója, tudvalévően a Szentszék 
magas állásba nevezte ki, Róma székhellyel. A 
polgármester ez alkalomból üdvözölte őt a vá-
ros nevében, mire a következő szép levélben 
válaszol : 

Méltóságos Polgármester Ur! Méltóságodnak 
és Szeged városa közönségének gyengéd figyelme 
mélyen meghatotta lelkemet. Az a tisztelet, hála 
és megbecsülés, amellyel Szeged város nagy-
érdemű vezetősége és közönsége szerény mun-
kámat mindenkor honorálta, adta meg kezdő 
tanár korom óta egész pályafutásomon át a 
szükséges erőt, munkakedvet és lelkesedést, ez 
volt forrása mindennek, ami szerényet hazám, 
Szeged városa és rendem javára alkottam 1 
Fogadja ezért Méltéságod és Szeged város kö-
zönsége soha nem muló hálám biztosítását és 
amaz igérelemet, hogy Szegednek, második 
szülővárosomnak érdekét ezentúl is szivemen 
viselem s fölvirágozásáért, közönsége jólétéért 
napi imáimban fogok megemlékezni a keresz-
ténység szent hagyományaitól megszentelt uj 
tartózkodási helyemen I A Méltóságai Polgár-
mester Urnák tisztelő hive: Szinger Kornél. 

— Többtermeléai kormánybiztosok a vár-
megyékben. Hir szerint azt tervezik, hogy minden 
vármegyében többtermelési kormánybiztost állíta-
nak. A közeljövőben az Országos Tőbbterme-
lési Liga azt tervezi, hogy az országnak lehe-
tőleg minden községében megszervezik a téli 
mezőgazdasági tanfolyamot a gazdák részére. 
A felállítandó iskolákban gazdasági tanácsadó 
működne, hogy a gazdálkodók ügyes bajos 
dolgaikban, a földmivelés kérdéséről díjtalan 
felvilágosítást kaphassanak. 

— Ausztriáiéi visszakapott határföldeh. 
Hivatalosan jelentik: Minthogy az osztrák kor-
mány a mosonmegyei halár megállapítása ellen 
a nagykövetek tanácsához beadott felebbezését 
visszavonta, Trasger Ernő miniszterelnökségi 
osztálytanácsos, magyar határmegállapitó biz-
tos, a magyar kormány nevében' átadta a köz-
ségi hatóságoknak a Magyarországnak vissza-
ítélt területeket. Ezek a Magyarországnak vissza-
ítélt területek: Albert-puslta 450, Borerföld 
S70, Fácánoskertmajor 325, Mexikó-utca 1950 
katasztrális hold terjedelmű földek. Ezenkívül 
a semleges zónának megszűnése következében a 
magyar impérium kiterjesztetett 2160 hoidas 
Jesse-major pusztára és az 550 holdas Saidl-
pusztára is. 

— üalálozás. A munkásbiztositó pénztár 
néhai kiváló orvosának: dr. Halász Latornak 
hunyt el az özvegye Budapesten. Özvegy dr. 
Halász Lajosné csak pár év elölt költözött el 
Szegedről két leányával a fővárosba, ahol vissza-
vonult életet élt és kizárólag a családjának. Az 
utóbbi időben a betegség ágyhoz kötötte, mig 
szenvedéseitől megváltotta a halál. A főváros-
ban helyezik el örök nyugalomra. 

— A fogadalmi templom bokréta-ünne-
pélye. A fogadalmi templom épitimunkásai 
vasárnap délelőtt tartják szokásos bokréta-
ünnepélyüket, amelyre csütörtökön egy munkás-
küldöttség meghívta a polgármestert. A város 
a hivatalos program után megvendégeli a mun-
kásokat. 

— Ohtóberben adják ki az u j őszi vaauli 
menetrendet. A m. kir. államvasutak igazgató-
sága a napokban az összes vidéki üzletvezető-
ségek bevonásával menetrendkonferenciát tar-
tott, amelyen megállapították az uj őszi menet-
rendet. Az uj menetrendtervezet a Máv. forgal-
mának csökkenését foglalja magában. Való-
színű, hogy az uj menetrendet október 1-én 
állítják össze. 

— Birói kinevezések. A hivatalos lap pén-
teki száma közli azokat a birói kinevezéseket, 
amelyeket a kormányzó a m. kir. igazságügy-
miniszter előterjesztésére eszközölt. A szegedi 
kinevezések a következők: A szegedi kir. járás-
bírósághoz dr. Apczy Ernő kecskeméti kir. 
ügyészt járásbiróvá, dr. Elemy Sándor Ítélő-
táblai birói címmel felruházott ideiglenesen 
nyugdíjazott szegedi Kir. törvényszéki bírót 
ítélőtáblai birói címének fenntartása mellett a 
szegedi kir. törvényszékhez törvényszéki bíróvá, 
dr. Mamasich László szegedi kir. járásbirósági 
titkárt a szegedi kir töivényszékhez törvény-
széki birévá, dr. Kelemen László szegedi 
gyakorló ügyvédet a szegedi kir. járásbíróság-
hoz járásbiróvá nevezték ki. 

— Sibészek kongresszusa. A Magyar 
Sebészeti Társaság csütörtök délelőtt nyitotta 
meg tizedik nagygyűlését. Bókai Lászió elnök 
megnyitójában a sebészek felelősségéről érte-
kezett. A nagygyűlésen az ország legkiválóbb 
sebészei a lép különböző sebészeti megbetege-
déseiről tartottak szakelőadásokat. 

— Egy öreg taní tó súlyos balesete. Csü-
törtökön délután súlyos baleset érte Kamocsay 
Imre 72 éves nyugalmazott tanítót. Az öreg ur, 
akinek meggyengüllek már a szemei, Z?rge-
u'cii lakása felől egyedül jött a belvárosba. A 
Dugonics-téren az Engel ház előtt a síneken át 
akart jönni az egyetem épülete elé, mert való" 
szinüleg nem látta, hogy nem is egy, hanem 
ellentétes irányból két villamos közeledik feléje. 
Az egyiket, amelyik a Szeged-pályaudvarról fut 
befelé, szerencsésen elkerülte, de a hifiié induló 
másik villamos éppen akkor érte be, amikor a 
másik sínpáron akart keresztül lépni. A villamos 
eiü ötle s a szerencsétlen öreg ember súlyos, 
veszedelmes sérülést szenvedett. A közkórházba 
szállították. Kamocsay régi, kiérdemesült szegedi 
tanító, akit a városban sokan ismernek és 
súlyos bJeseie nagy részvétel keltett. A Dugo-
nics-térnek az a benyüáse, ahol a Jókai-utcából 
kanyarodik a villamos, a gyalogjárók mellett 
közvetlenül húzódó két sínpár miatt meglehetős 
veszedelmes hely és Kamocsay taniló már nem 
első áldozata sz ottan való átjárásnak. 

lgazg. 11-85. Koné Mozi Pénztár 455. 
Pénteken, szeptember hó 14-én 
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arany-pestis. 
Dráma fi felvonásban. 

A főszerepben: H N I T H B E R B E R . Egyidejűleg: 
DUMAS világhírű regénye nyomán : 

Ali igazin szeret, az É d e s t meitocsájt. 
Társadalmi dráma 5 felvonásban. 

A főszerepben: f H W W C E S I Ü W B E R T I H l . 

E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor. 
U J B ó Ti kapható a világhírű uf6lérh«tetlen 

S t o e v e r B e c o * * d 
Í R Ó G É P E K vezérképviseleténél 

KELLER SZAKÜZLETÉBEN 
Széchenyi tér 8. — Telefon 363. 

Kellékek, írógépszalagok, átütőpapírok. Nagy javító-
műhely, karbantartási vállalat, so.b Ügyeljünk a címre! 

KÜLÖN MÉRTÉKOSZTÁLY I 
DIVAT CIPŐKÜLÖNLEGES-
SÉGEK 1 

Minőségben, árban, szépségben 
ulóiérhetetlen a 

R o b i t s e k - C i p ő 
Fekelesas-u'ca 16. 646 

— A sárospataki főiskolának csak hét uj 
hallgatója van. A sárospataki református fő-
iska szerdán tartotta évmegnyitó ünnepélyét a 
főiskola nagytermében. Az ünnepélyt az igaz-
gatói tanácsülés követte, amelynek legfontosabb 
tárgyát a' jogakadémia fenntartásának kérdése 
képezte. Nagy megütközéssel vette tudomásul a 
tanács, hogy mindössze hét hallgató iratkozott 
be, aminek okát abban látják, hogy kőtelező 
óralátogatást léptettek életbe. Hosszú vita után 
az igazgatótanács elhatározta, hogy ilyen kevés 
hallgató részére az államsegély elvonása miatt 
saját javadalmazásával nem tartja fenn az aka-
démiát és ennek megszüntetését javasolja a 
kerületi református tanács közgyűlésének. A 
sárospataki gimnáziumnak 414, a theoiogiának 
40 növendéke van az idén. A tanács buzavaíuta 
alapján áilapitotta meg a tandijakat 

— KŐLPÖLD. Spanyolországban a Quadalquivir 
tájékán régészkutatók egy régi római város romjaira 
bukkantak. — A bolgár kommunisták szeptember 13-ra 
forradalmi mozgalmat készítettek elő. A mozgalom fő-
célja a Sumla, Várna és Plevna elfoglalása volt. A 
kommunisták a hadsereg soraiba is be akartak fér-
kőzni. A bolgár kormány az összeesküvés felfedezése 
után erélyes Intézkedéseket tett. Tegnap reggel a kom-
munisták vezéreit az egész országban letartóztatták. A 
kommunista lapokat felfüggesztették, a kommunista 
párt igazgatóját letartéztatták és több helyen házkuta-
tást végeztek. — Gibraltárból jelentik: A Saisava nevü 
angol torpedózuzó a Daschina nevü görög gőzössel 
összeütközött. A görög gőzös azonnal elsülyedt, de 
legénységét megmentették. Az angol torpedózuzét egy 
hollandi gőzös vontatta tovább. — Brianconban könnyű 
földrengést éreztek. A földlökés háromnegyed másod-
perces volt. — A gmunieni városi muzeum igazgatéja, 
Edmond Fördinger, az ismert miniatürfestő arról érte-
sítette a bécsi képtár igazgatóságát, hogy ismeretlen 
Rafael-képet fedezett fel egy templomban A kép Jézus 
sirbatételét ábrázolja és körülbelül 3o évvel ezelőtt 
került Gmundenbe. Akkor egy olasz inübarát hozta 
oda. Az újonnan felfedezett képen teljesen felismerhető 
a mester festőmodora, jellemző, hogy a felfedezést 
sehogy sem tudták még elintézni a képtárban, mert a 
levelet aktaként kezelték. Bécsi művészi körök külön-
ben a legnagyobb érdeklődéssel várják a fejleményeket 
és külösöscn azt, vájjon, hogy intézik el a képtárban 
az esetet. — Eisenbrod cseh város környékén hatalmas 
érctelepeket fedeztek fel, amelyek a prágai műegyetem 
jelentése szerint olyan kitűnő ércet szolgáltatnak, aminő 
csak Svédországban van. — A drezdai tegnapi városi 
tüutetéseknek súlyos politikai következményei is lesz-
nek. A szász kommunista párt vezetősége ugyanis 
ultimátumot küldött a kormányhoz, amelyben követeli, 
hogy a tüntetések megtiltását eltiltó rendeletét vonja 
vissza. Sőt követeli, hogy azokat a rendőrtiszteket, 
akik a tüzelést elrendelték, az állam szolgálatából és 
a rendőrség kötelékéből azonnal távolítsák el. Az ulti-

j mátum szeptember 15 ét jelöli ki a követeléseknek 
! határidejéül. Amennyiben a kormány a követeléseknek 

nem lesz eleget, a párt nem támogatja a kormányt, 
amely a kommunista támogatás nélkül kisebbségbe ke-
rülne. — Coolidge elnök felszólította az Egyesült Álla-
mok lakosságát, hogy ötmillió dollárt adjon össze a 
szerencsétlenül járt japánok segítségére. Az eddig be-
folyt adományok összege az ötmilliót túlhaladja. Az 
amerikai vöröskeresztes hajók looo tonna számra vi-
szik a ruhaneműt, építési anyagot és élelmiszert Ja-
pánba. A marseillesi japán Konzul távirati értesülése 
szerint a földrengésben megsérült és nyilvános intézet-
ben ápotás alatt álló egyének száma 5oo.ooo. A pápa 
a washingtoni pápai követség utján 2o.»oo dollárt 
juttatott el a tokioi pápai követhez, mint elíiő segélyt 
a földrengés károsultjai javára. — Mint a Cseszkó 
Szlovó értesül, a minisztertanácsban legközelebb a 
francia és cseh-szlovák útlevél-látta mozás kölcsönös 
megszüntetését fogják elhatározni. 

— Rupprecht bajor hsrceg pöre a cseh 
államkincstár ellen. Prágából jelentik: A leg-
felsőbb közigazgatási biróság előtt tegnap volt 
a' tárgyalás Rupprecht egykori bajor trónörökös 
panasza fölött, amellyel kifogást emelt a i ellen, 
hogy a cseh állam minden kártérítés nélkül ki-
sajátította az ő bivanovici birtokát, amelyet 
1819-ben elhunyt anyjától, Mária Terézia fő-
hercegasszonylól örökölt. A kisajátítás a béke-
szerződésre támaszkodott s azon alapult, hogy 
Mária Terézia, mint Lajos bajor herceg n«je is 
az osztrák Habsburg-ház főhercegnője volt, a 
békeszerződés pedig a Habsburg család minden 
tagját megfosztotta vagyonától az utódállamok-
ban. Rupprecht herceg jogi képviselője a 
tegnapi tárgyaláson azzal érvelt, hogy a családi 
hozzátartozandóságot nem a pragmatika szank-
ció, hanem a Habsburg-ház alkotmánya hatá-
rozta meg s eszerint Mária Terézia főhercegnő 
megszűnt a Habsburg ház tagja lenni, mikor 
Lajos bajor herseg neje leit, tehát az állami ki-
sajátítás törvénytelen. A legfőbb közigazgatási 
biróság hosszas tanácskozás után október 15-ére 
iüzte ki az ítélethirdetést. 

— A péntek eatl iatenticztelet a zsinagógában 6 
órakor kezdődik. Szombat délelőtt írásmagyarázat. 

Fátyol harisnyák, férfi soknik, keztyük 
nagy választékban legolcsóbbak Lampel és Hegyi 
cégnél. Telefon 14—03. 


