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tená a hitelezők könnyebb elha'ározá-
sát, egyben megnyugvással is szol-
gálna a hitelezőknek, mert az üzlet-
vitel elíze'es felülvizsgálása pártatlan 
szakértők által történt. E;en tevékeny-
ségen felül a zsűri elősegíthetné a bíró-
ságon kívüli egyezség simább létre 
jöttét is, trert a megejtett vízígáht 
u'án a hitelezők számára az adós hely-
zetéről teljes és világoj képet tudna 
nyújtani. A jelenlegi eljárásban a ki-
rendelt vagyonfelügyelő kötelessége 
volna ugyanily irányú vizsgálat meg-
ejtése és javaslat előterjesztése. A ta-
pasztalat azonban ait mutatja, hogy a 
vagyonfelügyelők ezen hivatásuknak 
megfelelni ritkán tudnak, ?z esife* leg-
nagyobb számábm többnyire azért nem, 
mert kellő kereskedelmi szakmabeli is 
meretekkel nem rendelkeznek. Viszont 
a vagyonfelügyelői tevékenység sek 
vonatkozásban jogászi tevékenységet 
igényel, ugy hogy a kettős irányú mun-
kásságot egy vagyonfelügyelő el sem 
láthaja. 

A Sz?gídi Kereskedők Szövetsége 
volt az eliők között, amely már ez év 
elején egy ily irányú refo m érdekében 
állást fog alt, az azóta szerzett tapasz-
talatok csak egyengetik a reform iránt 
országosm megnyilvánuló kívánságnak 
u já t . 

A mesgyén építeni tilos. 
A szatymazi gazdakör, mely már 

több alkalommal adta tanújelét, hogy 
túlnéz a malom alatti poli izá'ás hori-
zontján s a reális élet is érdekli, leg-
utóbb sz építkezési szabályrendeletben 
talált kifogásolni valót. Azt kérték a 
városló', hogy Jánosszállás, Szatymaz, 
Vi'maszállás, Felsőközpont és a Kapi-
tányság vasúti megillóhe yélől öt kilo-
mé'er távolságban számitolt körzetek-
ben az épitkezést az ingatlantulajdonos 
földjének határára, vagy a közlekedési 
ut mellé is engedjék me£. 

Ezt a kérelmet a város elutasította. 
A szabályrendeletnek a mesgyétől és 
az utaktól való, távolságra vonatkozó, 
rendelkezéseit a közlekedés és az épü-
letek biztonsága, továbbá a területek 
korlá'oza lan és akadálytalan Insznál-
hatásának biztosítása tettek szükségessé. 
De épp ugy indokolja a higiénikus szem • 
pont, mint a szépérzék, hogy különö-
sen nyaralófelepen a házak a poros 
u'aklól távo\ lehetőleg szabadon, kert 
közepén épüljenek. 

A zárt sorú építkezést csak falueitott 
és lelkesített, mindenesetre te jesen ren-
dezel! területen lehet megengedni. 

Mesgyén épített házak mindig ki 
vannak téve annak, hogy a szomszéd 
földjének művelése közben az a'talajt 
meglaz'tja. De ellenőrizhetetlen módon, 
jóhiszemüleg is okozhat olyan katasz-
trófát, hogy ledől az épület. (Különösen 
a mi speciális tanyai építkezési rend-
szerünk mellett.) 

A tanyán, főleg a szőlő'elepjken van-
nak 2 - 3 rréter széles utak is. A köz-
lekedés biztonsága így, gyalogosok és 
kísérő kocsik találkozásánál teljesen 
kérdésessé válik, ha az ut vonalán épü-
let áll. Ez az utak kiszélesítését tenné ha-
marosan szükségessé, de egyáltalában 
nem élünk olyan időket, hogy az érté-
kes nyaraló és szőlőterületek kisajátí-
tási árát előteremthessük. 

A közgyűlés mindössze annyit tett 
3>eg, hogy módosította a külterületi 
építkezési szabályrendeletet, kimondva, 
hogy általában a mesgyén éptienl tilos. 
Az emelendő épületek a szomszéd mes-
gyéjélől és a közlekedési úttól legalább 
hat méterre építendők. Ez természete-
sen nem vonatkozik a hatósági enge-
déllyel kiosztott házhelyekre, községsze-
rüleg rendezett telepekre és nyaraló-
helyekre, ahol a házakat a mesgyére is 
lehet épi'eni, ha a szomszéd felől tűz-
falat kapnak. Ezeken a hely-ken az ut 
vonalára c*ak akkor építhetnek, ha az 
ul legalább 12 méter széles. 

női harisnyák 
Itffnagyobb választékban 48 c 

y o l l á k T e s t v é r e k n é l 
| {Széchenyi-tér Csekonics-utca 6. 

A Pénzintézeti Központ véleménye 
a Belvárosi Bankról leérkezett a rendőrségre. 

Ismeretes, hogy a Be'városi Bank 
összeomlásinak nyilvános tágra való 
jutása után, a bank hitelezői közül töb-
ben bűnvádi feljelentést tettek a rendőr-
ségen a bank ellen. A rendőrség köte-
lességszerűen megindított ebben az 
ügyben a nyomozást, azonban m é j 
mielőtt befejezéshez érkezett volna az 
ügy, kérdist intézett a Pénzintézeti Köz-
ponthoz, amely tudvalevőleg két revi-
zorával vizsgáltatta meg a bank ügy-
vitelét és állíttatja föl a bink stá'usát, 
amelynél azu án kiderül», hogy a Vö'ős-
féle kétmilliárdos tarozással együtt a 
bank passzivá/i eléri a hárommilliárdot. 

Amig a Pén intézeti Közponl válasza 
meg nem érkezett, addig a rendőrség 
nen telt semmiféle további lépést. 
A Délmagyarország munkatársának érte-
sülése szerint a Pénzintézeti Központ 

írásos válasza szombaton reggel meg-
érkezett a rendőrségre. Információnk 
sierint a Pénzintézett Központ vélemé-
nyében kijelenti, hogy szerinte a bank 
könyv dl szabályszerűen vezették és nem 
merülte* fel olyaa adatok, ame'yekből 
arra lehetne kö /etkezfetni, hogy ol/an 
dolgok történtek a bant ügyvezetésé-
ben, amelyek nen egyeztethetők össze 
a büntelőtöivínykönyvrel. 

A Pénzín éte'i Központ még azt is 
kijelenti, hogy a valószínűség szerint 
még a halvin napos terminus lejárta 
előtt sikerülni fog a bankot szanálni, 
még pedig ugy, hojy az igazgatóság 
nagyobb öss:egü áldoza'ot hoz. A hírek 
szerint most már a renlőrség meg-
várja a h.tvan napot terminust, hogy 
békéién sik'.rülni f)g-e a bank sza-
nálása. 

Séta a pünkösdi piacon. 
Mikor annak idején, héif5i napon, 

fél Turkeve leégett, a következő vaslr-
napon megjelenő hetilap egy szót se 
irt róla. 

— Hál maguknak ez sem esemény? 
— kérdezték a szerkejzlő urat. 

— Minek arról irni, amit mindenei 
látott, volt a bölcs válasz. 

Itt megfordítva azt vethetnék sze-
münkre, hogy minek a piaci árakról 
írni, mikor havi fizetéssel, nyugdíjjal 
felfegyverkezve o t volt szombaton 
mindenki és igyekezett kellemesebbé 
tenni a pünkösdi ünnepeket. Azonban 
va'ahogy u^y érezzük, hogy a ho'nap-
nak is írunk s az újságíró ezekkel a 
riportokkal a jövő statisztikusai mun-
káját könnyíti meg. 

A Széchenyi-téren kezdjük, ahol az 
árusoknak, hogy is mondjuk? — a 
diplomatanői foglalnak helyet. Régi 
kofadinasztiák s például Annus nénit 
ismeri minden gyerek, mert a szülök 
idehozzák bemutatóra, mihelyt járni tud. 

Itt a legszebb cseresznye kilója 
14.000 korona, de az'án minőség sze-
rint szalad lefelé egészen a hatezerig. 
Pén'eken még 30.000 volt a földieper, 
ma 22 re tartják, de lehet alkudni is. 
Az egres literenként 12 ezerért siva-
nyodik, de va i belőle 8 é t is, azon-
ban az sem édesebb. 

Az uj burgonya valamit drágult teg-
nap óta. 

— No, mondok, Pünkösd tisztele-
lére már nem állhatták meg? 

— Nem mink vagyunk az okai, ha-
nem a svábok, ő k csapták fel ma 
reggelre az árakat. 

Szép, nagy szemek, rohamosan fej-
lődnek. 

Kalarábé csomója 3000, saláta feje 
1000, a retek csomója 1000. Ez azon-
ban már fás, meg ke'l várni a kon-
szolidáltabb formát, amely fölszele-
telve kinálja gyönyöreit. A zöld borsó 
hüvellyel 5000 korona kilónkint. 8000 
a szemezett literje. 

Megjelent az uborkv, 12—15 centi* 
méter nagyságú darabja 6000. E$y kis 
csomó sóska 1000, a szegfiigomba 
félliteije (beles'ámítva a homokot is) 
5000. 

A Klauzál-téren is elfoglalták helyü-
ket a gyümölcsöt garabollyal áruló né-
nik. Többnyire cseresznyéjük van, de 
apró szemű és rózsaszínű. Olyan éppen, 
mint amit a festészetben, a divatban 
cseresznyeszínűnek neveznek. Egy ga-
rabolyért 22.000 koronát kérnek, de 
szívesen engednek belőle. Felsötanyán 
szinte végzetes hernyójárás volt az 
idei tavaszon, (a gazdasági felügyelő-
ség épp most vizsgálja, hogy megtör-
1 ént-e minden előirt hatósági intézke-
dés a pusztításukra), azért van gyü-
mölcs és napról-napra olcsóbb lesz. 

Innen kimentünk a klskörutra, ahol 
azonban nem tapasztalunk az ünne-
peknek megfelelő nagyobb arányú for-
galmat. Sokan voltak, szó sincs róla, 
de elfértek. 

Első meglepetésünk, hogy a szép 
ujkrumplit, tekintet nélkül a sváb árfel-
hajtásra, itt már 6000 koronáért kínál-
ták, az egészen apróját, ami pecsenye 
mellékletnek fölötte alkalmas, 3000-ért. 
Szinte anachronizmus mellettük a 

2800 koronás tavalyi rózsa-krumpli. 
A tiszti o t vágott baromfit sokan 

keresték. Hízott libának 35, pulyká-
nak, kacsának 30 ezer a kilója. Eleven 
kacsát errefelé 55—70.000 koronáért 
kínáltak páronként. A legdrágábbja 
már eg'sren szép, alkalmatos madár 
s aki másnál előbbre helyezi, ¡51 jár 
vele. 

Már ilt feltűnt egy csoport liba. 
— Nem az enyém, a tes véremé, 

mondta a fölöltü* őrködő delnő. 
— Hol a testvére? 
— Elment kávézni. 
(A külső népek hetipiacos napokon 

zsuroznak a kávé fé rése iben amikor 
helyi nagyságok is közéjük telepednek 
fényemelés okából). 

— De csak tudja az árátl 
— Gyanítom, hogy 140—150.000 

korona párja. 
Ezt kelletlenül hallot'uY, de alapos 

a gyanúnk, a tes'vér elment tájéko-
zódni is, hogy vérmes reményei lehűl-
jenek. Mert például a gőzfürdő tájé-
kán, az igazi baromfipiacon, bájosan 
fiatal liba párját már 80.000 koronáért 
számítottak. Egészen pelyhesért 75 
ezret kértek. 

— Meddig kell ezt még tartani? 
— Ameddig akarják. 
— De hí «zen nem lehet kisütni ? 
— Próbálja meg, volt a válasz. 
A kávézó néni bizonyára lecsöppent 

elképzeli egeiből, mert volt itt pompás, 
fejlett, fiatal liba 100.000 korona párja. 
Ezzel már nincs tarlási, meg sütési 
probléma. 

A csirkék még jobbadán ványadtak, 
a verébnél valamivel derekabb 35.000 
korona s halad fölfelé A sütnivaló 
(bár inkább csak paprikásnak jó az, 
ámde minek vitatkozzunk) 90.000, a 
tekintélyes, kövér, levesbe kíván-
kozó tyúk párja 160.000. 

— Ebbai csináljon, le kem, paprikást, 
ha még nem tudná, mi a j i . 

Pu\ykák is szerepetek, (bár nem 
ez az igazi szezonjuk, mert ők a ka-
rácsonyi havas hangulattal esedékesek) 
180.000 korona volt egy pár, toltastul 
húztak legalább tiz kilót. 

— Fészekszaga van, mondta rájuk 
valamikor ilyenkor G ilambom Pétör, a 
nagy gourmet. 

(Azok tájékoztatására, akik a foga'-
makat szeretik összetéveszteni: gour-
mand-fresser, gourmet feinsch rcácuer.) 

— Ket ő a kék, négy a színes 1 — 
hangzik bele hirtelen a zsivajba a vá-
sári felkiáltás. 

Képes papírlapokat árulnak, amiken 
a szakácsnék merengene) el a spar-
herd fölött. 

„Szeretnélek újra róziák között 
litnt.. mondja az egyik jelige s 
olyan szivettépő a kép hozzí. A m Ma-
ros vize folyik..." olcsóbb, de az 
„Érik a búzakalász..." már szerelmet 
tartalmaz s a kéveszedő leány vesze-
delmes domborulatokat árul el haj Ion -
gás közben. Nyilván ezéri drágább. 

A tejfel literééri a körúton elkértek 
40000 koronát, de a gőzfürdőnél pom-
pás uradalmit leheteti kapni 30.000 éri. 
Az egres itt 8000, a töldlepír 16.000, 
a cseresznye 5000, az egérfogó (mert 

azzal is házalt egy rokkant) 5000. 
Öt szál cérna, amit uj zöldségnek hív-
nak, 1000, egy levesbe való zeller-
zöldje 500 és örül a lelkünk, hogy 
valami az ezren alul kerül. Tarhot 
mérnek 10.000 koronával literjét, ellen-
ben a ritka szép salá'.a feje 1500 
korona. 

Egy fej karfiol 6000, az uborka 5— 
6000, mint szenzáció megjelent a tök 
10-15.000 koronájával. Jóllakni egy 
ember se (udna egyből, d : hát az új-
ság inkább csak a szemnek való. 

Ha már itt tartottunk, megérdeklőd-
tük a bort is. Mikor e'fogyol! tél kez-
kezdetére a készlet, most minden heti-
piacra hoznak be a magyarok a kós-
tolás cimén pityizálnak a komák. 
11 000 koronát kértek literéért nagy-
ban. Alaposan tévedtek, mert annyiért 
idebem is kapni jól kezeltet. 

Pünkösd vasárnapján nyílik 
meg a 5ELVÁROSI MOZI 

nyári helyisége 
a volt „V I G S Z I N P A D" 

Horváth Mihály-utcai 
helyiségében 

A c s a t á v a l . 

Szomaházy István 
összes munkáit kikölcsönözheti a 

DÉLMAGYARORSZÁG 
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR AB AN 
Dugonics-tér 11. Telefon 306. 

Az ujtzegedl 

Virágh-kioszbban 
minden kedden és 
csütörtökön 3-7-10 

Telefon 04. 184 

A Szegedi Polgári Dalárda 
juníus 6-án, hétlön es te 8 órakor 

a Korzó-moziban 

nagy hangversenyt 
rendez, FICHTNER SÁNDOR karmester 

vezetésével, a következő műsorra l : 
1. Wörlhí tó rózsája férfikarral: Koschnt . 
2. Népdalok, énekli PÉCHY KÁROLY. 
3. Köny és mosoly, dalcgyveleg férfikarra : 

Szentirmay 
4. Balázs-nóták, énekli BITTÓ JÁNOS. 
5. Kettős a .Kunok* c. operából, e lőad -

i ák : dr. BELLE FERENC és NAGY 
ANNA hegedűművészek. 252 

SZÜNET. 
6. Esti dal, férf ikarra: Lényi. 
7. Operaár iák , énekli CHOLNOKY MAR-

GIT énekművésznő. 
8. Hangversenymű, e lőadja dr. BELLE 
. FERENC hegedűművész. 

9. Szeged i nóták, dalcgyveleg fé r f ikar ra : 
Fichfner. 

Jegyek ára i : t^ , 15 é s 20 ezer kor. Kap-
hatók Bittó Jánosnál (Templom-tér 3), Vénig 
Gvulánál(Oizel a-lér), P a p p Ferenc vendég-
lősnél (Zrínyi u.) é s a működő tagoknál . 

A budapesti „ V I K T Ó R I A " 

SOFFÖRISKOLA 
vezetősége többek kívánságára elhatározta, hogy 

S Z E G E D E M 
autóvezetői tanfolyamot nyit gépészmérnök szak-
szerű oktatása mellett is garantálja a lgtökéletesebb 
kiképzést, hatóság előtt sikeresen levizsgáztatja a 
a hallgatókat. Tandíj részletekben fizethető. Nappali 
és esli tanfolyamok. (Hölgyek részére is). Érdek-

lődni lehet a vállalat megbízottjánál: Mhilfl 
LÁSZLÓ garageban Szegeden, Polgár utca 4. 

S z ő n y e g 
k i á l l í t á s 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű, közön-
séget, hogy pünkösd vasárnapján és hétfőjén 
a KASS-SZÁLLO HALLfÁBAH díjtalan 
megtekintésre műhelyemben készült eredeti 
keleti mintájú perzsa szónyekböl kiállítást 
rendezek. Nyitva reggel 9 órától este 6 ig 

„TEHERÁN" 
szőnyegszövő 226 Dugonics-utca 18 sz. 

aki nenr'a Back-kóserétteremben étkezik. (Spriprliplr talállrn7A HPIVP 
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