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— Az rrdőigazgatóság, Kecskemél és — 
Szeged. A következő sorokat kaptuk: B. lap-
jának február 20-iki számában »A földmive-
lésügyi miniszter Szegedre helyezte át a kecs-
keméti erdőigazgatóságot« ciinen megjelent 
közleménye kapcsán értesítem a t. Címet, 
hogy a m. kir. erdőígazgatóság székhelyéül 
eredetileg is Szeged volt kiszemelve. Az állam 
e célra meg is vette a Dugonics-tér 7. sz. 
egyemeletes sarokházat. Ismeretlen okokból 
mégis Kecskeméten helyeztek el — ahol erre 
a célra megvette az állam a volt »Royal«-
szállót és azt átalakíttatta. Az épületben hat 
tisztviselői és egy altiszti lakás van, vala-
mint itt vannak az erdőigazgatóság igen szép 
hivatalos helyiségei is. Azonkívül még öt üz-
leti helyiség, amely bérbe van adva. Tehát 
nem való az, hogy Kecskeméten nem érezte 
magát jól a m. kir. erdőigazgatóság, mert a 
városi hatóság nem volt hajlandó azokra az 
áldozatokra, amelyeket vezetősége kívánt a 
várostól. Nevezetesen nem biztosított megfe-
lelő lakásokat a hivatal tisztviselőinek. Kecs-
kemét város hatóságától a m. kir. erdőigaz-
gatóság soha sem kért lakásokat tisztviselői 
részére, mert az összes tisztviselőnek volt és 
van tisztességes lakása. Az erdőigazgatóság 
Kecskemét várossal a legjobb viszonyban van 
— aki az ellenkezőjét állítja, valótlanságot 
mond. A m. kir. erdőigazgatóság, melynek 
hatásköréhez Délpestmegye, Bács-Bodrog vár-
megye, Csongrádmegye, Csanád, Arad és To-
rontál ideiglenesen egyesített vármegyék, Bé-
kés vármegye, Kecskemét, Baja és Szeged, 
Hódmezővásárhely thf. városok tartoznak 5 
felügyelő és 12 külső hivatal — kerületé-
nek szélén és a rossz vasúti összeköttetés-
sel bíró Kecskeméten azért nem maradt, mert 
Szeged mellett 17.000 k. hold állami kezelés 
alatt álló erdő van — Kecskemét mellett 
alig 700 k. hold. Azonkívül addig amíg Sze-
gedről jó vasúti összeköttetés mellett egész 
kerületének bármely részére elmehet és még 
az nap este vissza is térhet — addig Kecs-
kemétről leginkább Szegeden át közelítheti 
meg kerületének több mint a felét — a töb-
bit is a legjobb csatlakozással. Ez maga, nem 
számítva az időpocsékolást, mit a tisztviselő 
a vasúton kénytelen tölteni, legalább 80—100 
mill ió korona évi megtakarítást jelent az ál-
lamnak. Magának az Országos Erdei Alapnak 
Szegeden is van háza — ugy ezután, mint a 
tisztviselői fizetések után is adót fizet, — 
tehát adófizető polgárokat és feltétlenül jó 
hazafiakat kap Szeged a m. kir. erdőigazga-
tóság tisztikarával és legkevésbé lakásnélkü* 
lieket, mert a tisztviselői karról az állam 
igen szép lakásokkal gondoskodott. A szolgá-
lát érdeke követelte, hogy a m. kir. erdőigaz-
gatóság kerülete gócpontjába kerüljön. Kecs-
kemét, 1927. évi február hó 21-én. M. kir. 
erdőigazgatóság. 

Divatos Buby hajvágás 1P. 
Báli frízura . . . 1 „ 
Fejmosás schamponnal 1 » 
Manikűr . . . 60 fill. 
Modern hajmunkák raktáron. 
JehnezparókAkat UfcstSnzttk. 
Hölgyeknek külfln bejárat a 

kapu alatt. 146 

Telefon 238. A lepil latolt 1884. 

R Ú T H hölgyfodrász 
Szeged, Széchenyi tér 3. sz. 

Kaszáló 
kttonó negy-en hold. Szeged-
hez igen iözel olcsón, honi 
hold tanyás áll-más mellett, 

•láz hold prima. kitflnö épületekkel vasút, müut mel-
lett, állomás me lett másfél hold kHün5 szőlő köépO 
lette! olcsón eladók 

Kamocsay 
O. F. B. engedélyesnél, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
rel. templomha ár h2 T e l e f o n 283 

Autófuvarozást 
teljesen uj, 150 métermázsa hordképességű teherautóm-

mal az egész ország területére vállalok. 
Olcsóbb és gyorsabb mint a -vasút. 

ADORJÁN ERNŐ szállító MAKÓ. 
Tele« >D: iroda 140, lakás 146 ar. mt3 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánkban tegnap felmelegedés volt észlelhető. 
A maximum általában meghaladta a 10 fok C.-t.. 
Az idő reggelre beborult. Jóslat: Enyhe és csa-
padékrahajló idő várható. 

x A Szegedi Iladastyán Egylet és a Visszhang 
Dalkör együttes álarcos bálja a Tiszában, már-
cius 1-én. Lefoglalt páholyjegyeket kérjük hétfő 
délig kiváltani, mert a nagy kereslet folytán to-
vább nem tartjuk fenn. 584 

— A Képes Krónika legújabb 9-ik száma egész 
sorozatát adja a világeseményekről készült fotog-
ráfiáknak. Pompás felvételeket mulat be a kinaj 
háborúból és egyéb aktualitásokról. Az irodalmi 
részben Nyáry Andor, Sebestyén Ede, Kosáryné-
Béz Lola, Illy János, Huray István, Bakonyi Lász-
ló és Kodolányi János novelláit közli az uj szám. 

— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Délma-
gyarország kiadóhivatalában a legszebb és leg-
értékesebb magyar könyvek. 

x Megérkeztek a legújabb tavaszi modell fel-
öltők, köpenyek, divatszövetek stb. Mérlékszerint 
készülnek a legszebb felöltők és kosztümök. Ol-
csó árak! Beményiné Feldmann Sári Szeged, Szé-
chenyi-tér 2. ' 559 

x Vízvezeték javítások, átalakítások és berendezé-
sek: Fekete Nándor, Kossulh L.-sug. 18. Tel. 10-72. 

x A Magyar-Olasz Bank Rt. szegedi fiókja 
közli, hogy Kárász-ucca 2. sz. alatti intézeti 
házában újonnan épült helyiségeit folyó évi 
február 28-án megnyitja. 490 

x Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, 
tömésben és varrásban újonnan berendezett per-
manens tanfolyamain a Singer-varrógép részv. társ. 
Figyeljen minta-készitményeinkre kirakatainkban. 
Szeged, Kárász-ucca 1. 5 

Makói fiirek. 
Tisztújító közgyűlés lesz másodikán. Még feb-

ruár elején leiratban értesítette a belügyminisz-
ter Makó városát, hogy megengedi az üresedés-
ben lévő állások betöltését. Egy árvaszéki ülnökig 
egy adótiszti és egy mezőrendőri állás kerül ez-
uttal betöltésre, melyekre Csanádvármegye alis-
pánja meghirdette a pályázatot. A pályázati ha-
táridő hétfőn, február 28-án déli 12 órakor jár 
le, dc már eddig is több pályázat érkezett be a 
meghirdetett állásokra. Az alispán március 2-án 
délelőtt 10 órára hívta össze a tisztújító közgyű-
lést, melyen dönteni fog a képviselőtestület az 
állások betöltése felett. 

Az uj képviselőválasztói ¡névjegyzék elleni fel-
szólamlások határideje február 28-án jár le és 
tegnap óta valóságos bucsujárást rendeznek a 
városházán a választók, akik az iránt érdeklődnek, 
hogy felvették-e őket a választói névjegyzékbe. 
Tegnapig csak egy felszólamlást adtak be a név-
jegyzék ellen, ma azonban 33 panaszt nyújtottak 
be a kihagyottak és a haláridő lejártáig előrelát-
hatólag még lényegesen emelkedni fog a panaszt-
tevők száma. 

Aláírták a hősök szobrára voinatkozó szerző-
dési. A képviselőtestület tudvalevőleg P á s z t o r 
Jánost, a hódmezővásárhelyi kiváló szobrászmű-
vészt bizta meg a világháborúban elesett makói, 
hősök szobrának elkészitésével, de kikötötte, hogy 
a bemutatott szobortervezet akt-alakjának adjon 
katonai jelleget. Pásztor végrehajtotta a megbízást 
és ma bemutatta az átdolgozott szobor modelljét^ 
melyet a szoborbizottság kifogástalannak talált 
és a tanács nyomban megkötötte a szerződést a 
szobrászművésszel. Pásztor János kijelentette, hogy 
rövidesen hozzáfog a szobor elkészítéséhez és ugy 
reméli, hogy a jövő év májusában a szobrot fel 
fogja állítani Makó főterén. 

Megszökött a .nagylaki jegyző. Nagylak község-
nek szenzációja van: jegyzője, B u s z Béla meg-
szökött a községből. A főszolgabíró nyomban 
megejtette a hivatalvizsgálatot és megállapította/ 
hogy az ismeretlen helyre eltávozott jegyző már 
hetek óla nem vezetett naplót. Hogy történtek-e 
komolyabb visszaélések, az eddig még nem derült 
ki a vizsgálat során. Az alispán f e l f ü g g e s z -
t e t t e a megszökött jegyzőt és Kövegy község 
jegyzőjét bizta meg a nagylaki jegyzői leendők 
ideiglenes ellátásával. 

Megsemmisítették egy szocialista városatya man-
dátumát. A közigazgatási bíróság helybenhagyta 
a városi igazoló választmánynak azt a határoza-
tát, amellyel megsemmisítette B u r u n k a i Sán-
dor városi képviselőtestületi tagságát, mivel Bu-
runkai nem igazolta, hogy a törvény által előirt 
mérvben adót fizetett. Burunkai a szociáldemok-
rata városi képviselők sorába tartozott. 

A napközi otthonok működését, melyeket már-
cius elsején be akartak zárni, március 15-ig meg-
hosszabbította a tanács. 

A valuta- éa devizaforgalom záróárfolyamát: 

Tttutáto 
»agai lent 27.73'|,-2̂  8 i'L 
«•!«• tr 79.47 79.77 U 
Saeh kar. 
3|n k«r. 
Dinár 
Dellár 
Pr. frank 
Bell. (• 
Gaty 

16.91- 1699 
152 30 52 90 

I' .02—10.1 ¡7 
569.20 5 '1 60 
22 45-22.75 

22875 2 9.75 
63.20 64 70 

Lei 
U r a 
Ura 
Márka 

3.25-3.36 
4.10 - 4.16 

25.05 - 25.£0 
135.45 135.95 

Oxtr, schlL 8037 L-8J.62 I, 
Norv. kor. 147.85 ¡<8.50 
Sv. frank 10990 11030 
Svéd ker. 152.50-153.15 

ü—tUkí 

& mater-dac 22890 22960 Párta 2231 22.50 
Belgrád 1003'|, 1U07 Prága 1693-1693 
Berlin I35.;5-135.95 Szófia 411 L 4I5M. 
Bak. der. lw 3 !6 3.33 Stockholm 152.62 , 53.07 L 
BrfiaaMl 7950 9 70 Varaó 63 35 64 £5 
Kopenhága 15240 1 2.90 Béca 80411, 80 2»L 
0al4 | 147.95 14840 Zürlck 10995 11027-, 
Lendoo 27.73 1, 27.81 1, 

¿4.95 2525 
Saab. kOU. lei 3.371, 3.44'A 

Milánó 
27.73 1, 27.81 1, 

¿4.95 2525 Madrid — . — 
Hewyork 571.65-57.1.35 

UrMU •ff/Ma. 

Pária 20.34 50 Béca 0,0073.22.50 
Lendea 25.22% Siófia 3.73 
Newyerk 5 , 9 Ü! Prága 15 40 
Brfiaaxet 72.30 Varaó 58.10 
Milánó 22 75 50 Budapest P 90.90 
ámterdam 208.20 Belgrád 9.13.50 
Berlin 12325 Bokareal 310 

UrMU Mértet. 

Pirii 
LendM 
Stwyork 
Brftaazat 
Milán« 
ámterdam 
Ser Ha 

20 34 50 
25.22':, 
519*1, 
72 *) 
22 75 

2 . 8 20 
123.25 

Béea 
Szófia 
Prága 
Var »6 
Budapest 
Belgrád 
Bnkarcd 

00073.22.50 
3.73 

1540 
58 5 

P 90.90 
9.1350 

3.08 

iVíttlCS fellolysmoki 75 te Ü*MVtvüékf ím** 33.40-
33.80, telíftti'<**l 32 80 -33.20. djnánta'I 32J20-32..0, 
egyéb és bácckai buza 3250 32.80, 76 o Üsu-
vid "»» 3390 3420, 'eisOt »uu 33.40 33 80, d'nli 
3260—33.00, egyéb s bácskai buza 3290 33.40, 
77 e- Un. >»k 3430-34.70, Wt i s i a i 33 80 34.20, 
egvéb í* b»' 8kai buza 33.40 3' 8", duná ><uli bu«a 
<300 33 40, 78-as tiszavidéíi 34.70 35.10 fe tötisui 
34.20 34 60 egyéb é* bácskai buza 34 00 34 40, 
dmánuli 33.60-34 00, rozs pestvidéki 26.10-2630, 
má< származású 26t0- 26.2", t*k«má yárpa I. 228 I-
23.60, kfizéutninó égü 22.20 22.70. töt rpa feleőma-
gvaro'szá.i I. 27.10 2960 kózépmi őségü 25 60-
27.6J, r»b I 2 60 2210, köz>rmin< séeö 21 20 - 21 60, 
köles 1750 18.00, lengeri uj 20 50-21 00. bu«korpa 
1640-16 80, luct'na imgyír 250 00—280.00, lóhere nagy 
aran »mentes 220 250, lóhere nagy .irankás 173—185. 

Irányzat. A tegnap kirobbant hausse irányzat a 
mai tőzsdén még nagyobb mérteket öltött és ál-
talánossá lett, nyíláskor szilárd irányzat mellett 
indult az üzlet és különösen a Talbot-részvények 
iránt mutatkozott érdeklődés. Később realizációs 
eladások még árcsökkenést okoztak, de ez csak 
kis részben törte le az árnyereségeket. A szilárd-
ság később az egész piacra kiterjedt, ugy, hogy 
az eddig speciálisan favorizált értéken kivül a 
többi vezető érték is árnyereségre tett szert. A 
szilárdság központjában a Kőszén állott 15 pengős 
árnyereséggel. A fix papírok piaca csendes volt, 
lényeges változás nem történt. A valutapiacon 
szilárd volt a lira és dollár, ellenben a leu és 
svájci frank gyengült. 

Farsangra 
179 

gyöngyök, 
fiitterek, 

virágok, 

óriási választékban 
rendkiviil olcsó árakon 

PollákTestvéreknél 


