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Megkezdődik az idei
selyemlenyészíés.
Illetékes helyről értesülünk, hogy a folyó évi
selyemtenyésztési idény a napokban kezdetéi ve«zi, vagyis az állam minden városban és községben a selyemlenyészíés helyi megbízottja, a
selyem tenyésztési kikeltő által kiosztatja a tenyésztés céljára szolgáló selyemhernyókat. Most,
amikor éppen egy miniszteriális bizottság vizsgál ja
külkereskedelmi mérlegünket annak megállapítása
végett, hogy a mérleg ezidöszerinti passzivitását
mi idézte elő, helyénvalónak találjuk fentebbi
értesülésünkhöz pár megjegyzést fűzni. Kétségtelen, hogy csonka országunk létkérdése függ a
minden irányú gazdasági terjeszkedésünktől és
ez parancsolólag követeli, hogy gazdaságunk legkisebb ágazataiban is teljes intenzitásra törekedjünk. A selyem tenyésztés jól megalapozott és immár számottevő gazdasági ága az országnak, hiszen a legutóbbi években selyemgubótermelésünk
ismét fokozatos emelkedést mutat. De ez még korántsem jelenti, hogy az eperfaállományhoz képest produktivitását egészen kimerítette. Selyemtermelésünk emelése éppen külkereskedelmi mérlegünk javításának egyik lényeges kelléke lévén,
időszerű rámutatni arra, hogy hazafias szolgálatot
teljesít mindenki, aki buzdítással és telkesítéssel
közrehatni igyekszik abban az irányban, hogy
a most folyó selyemhernyókiosztás alkalmával minél többen jelentkezzenek a selyem tenyésztés
könnyű és hasznos munkájának az elvállalására.
E tekintetben a helyhatóságok is sokat tehetnek
és pedig azzal a megnyugtató érzéssel, hogy ösztökélésükkel a közjót, az ország érdekét viszik
flőbbre.
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— Ifjú vakok felvétele. Az ifjú vakok szegedi
intézete az 1927—1928. tanévre zenei, valamint
szék- és kosárfonó iparra leendő kiképzés céljából felvesz minden 11 évtől 35 éves korban lévő
oly vak ifjút, aki a vakságon kívül más fogyatkozásban nem szenved. Folyamodványok legkésőbb május 31-ig az intézet igazgatóságához küldendők.
x Halpaprikás minden nap a Dreherben.
— Amikor a mérnök álruhában figyeli a ecment— Buócz Károly miiszaki tanácsos előadása az
keverést. Budapestről jelentik: Az elektromos mü11)01) méteres ártézi kútról. A szegedi mérnökvek a Ifeugermalom-uccában egy nagyobbszabásu
egyesület rendezésében Buócz Károly műszaki taépítkezésre adtak megbízást Benedek Endre és
nácsos pénteken délután a kamara nagytermében
Czeglédi
épitészí vállalkozóknak. Az építkezés
népes hallgatóság előtt a szegedi 1000 méteres árrendes menetben folyt és amikor a főváros tudotézi kut fúrásáról tarlóit érdekes előadást. Ismermására jutott, hogy visszaélések vannak a cementtette a fúrás technikáját, elmondva mindazokat
keverék körül, kiküldte a főváros építési ügya műszaki munkákat, amelyekkel a jelenlegi ¡100
osztálya Skullély mérnököt, aki néhány napon
m. mélységig lehaladtak. Kifejtette Buócz Károly,
keresztül, mint cementhordó munkás figyelte az
hogy 500—600 méternél már 10 fokos vizet váreseményeket. Három napi tapasztalata után rának és ha különleges akadályokra nem bukkanjött arra, hogy a cementet nem a szokásos 1:3
nak, amelynél már speciális fúrási eszközök szükarányban, hanem 1:6 arányban keverték. A mérségesek, egészen 1000 méterig haladnak
lefelé.
nök megállapítását tudomására liozlák az építkeAz előadás közönsége tapsokkal fogadta az előzési vállalkozóknak és a mérnök jelentést lett
adást.
erről a főváros tanácsának.
— Halálozás. L e r n e r Vilmos nyugalmazott álx Zola: A Rougon—Maequart család. Az álom.
lami elemi iskolai igazgató hosszú szenvedés után
Most jelent meg. Kapható a Délmagyarország
ma elköltözött az élők közül. Lerner Vilmos a legkölcsönkönyvtárában.
kitűnőbb magyar tanitók közé tartozott, akinek
— Kárlyán elvesztette — feleségét. Szolnokról
nagyszerű nevelőképességeil, szaktudását jól is- jelentik, hogy H. N.-né jászsági földbirtokos femerték illetékesek. Május elsején délután kísérik
lesége válópört indított férje ellen, aki őt kártyára
el utolsó útjára a zsidó temető cinterméből.
lette fel és a barátjával szemben
elvesztette.
— FIZESSEN
ELO a Délmagyarország kiUgyancsak feljelentést telt férjének barátja ellen
adóhivatalában havi 60 fillérért a Borsszem
is. a községi jegyző ellen, aki az emlékezetes
Jankóra.
kártyacsata nyertese volt, mert azon az éjszakán
— A Pusztaszeri Árpád-Egyesület magyar tánférje helyett tért be a lakásába és őt megtévesztette.
cosai Budapesten. A postai nő tisztviselők országos egyesülete Csáky gróf, Hermann, Klebelsbcrg
x Szegedi Útmutató a legújabb
telefongróf, Pesthv, Scitovszky, Vass miniszterek főkönyvvel kapható minden könyvkereskedésvédnöksége alatt május 2-án a pesti Vigadó összes
ben.
termeiben a magyar nemzeti láncok bemutatására Szeged és Győr közreműködésével magyar
sportnadrágok
estélyi rendez. Szegedről a Pusztaszeri ÁrpádEgyesület 20 párból álló kitűnő magyar táncgyári áron
együttese kapott meghívást. A budapesti magyar
l O O S t m n , Sré?ed. *<ko'a uccu 11.
73
estély védnökei között Szegedről dr. A i g n e r
Károly főispán, dr. S o m o g y i Szilveszter polgármester és dr. T ó t h Károly egyetemi rektor
szerepelnek. A szegedi táncosok és diszmagyaros
kísérőik a hétfő reggeli gyorsvonattal utaznak
Budapestre, ahol a külföldi propagandacélokat
is szolgáló filmfelvételek végett, három napig fognak időzni.
x Dreherben ma záróra reggel 4.
308
— Apuka miérl lesietted be a hajad fehérre?
Ezzel a címmel irt B e r e g i Oszkár érdekes
cikket a Színházi Élet uj számába. Incze Sándor
népszerű hetilapja Nagy Endre, Farkas Imre,
Szász Zollán és Chaplin cikkeit közli. Gyönyörű
r é g bevált j ó minőségben
képek a Vígszínház és a Nemzeti Színház pref
J<edveiő
mierjeiről. Szenzációs regény: »Aladdinné őnagyfiietési
feltételek
sága.« Háromfelvonásos darabmelléklet.
NagySINGÉ R VARRÓGÉP
RÉSZVÉ NYTARSASAC
alakú kotla. Egyes szám ára 80 fillér. Negyedévi
Szeged,
előfizetési dij 8 pengő. Kiadóhivatal: Budapest,
K á r á s z u c c a 1. s z .
VII., Erzsébet-körut 29. sz.

Orvosi

köpenyek,

S I N G E R

varrógépek

x Szcna, szalma, here minden mennyiségben kapható a Damjanich uccai szénatelepen (gázgyár mellett).
681

— Levágta vetélytársa fejét. Pozsonyból jelentik: Egy Flador nevű 20 éves ukrán fiatalember
vetélytársát, Muró Gyulát több késszurással súlyosan inegsebesitette, majd rávetette magát és
tőrrel levágta a fejét a testéről. Fladort azonnal
letartóztatták. A rendőrségen kijelentette, hogy
csak ilyen módon tudott vetélytársától megszabadulni.
x Prohászka-Breviárium. Megjelent és kapható a
Délmagyarország kölcsönkönyvtárában.
— öngyilkosságot követett el, mert férje —
húsvétkor locsolni ment. Budapestről jelentik: Ma
a Bókus-kórházban
meghalt
Karácsonyi
Lászlóné 27 éves asszony, aki azért követett el lugkőmérgezést, mert férje két havi házasság után
húsvétkor elment meglocsolni nőismerősét.
x A Singer-varrófeny — bármely varrógépre
utólag felszerelhető — praktikus és kíméli a szemel! Kérje annak gyakorlati bemutatását. Singer
varrógép fióküzlet Szeged, Kárász-ucca 1. sz. 1
— Az idült alkoholista halász. Pécsről jelentik: A mohácsi Dunapart közelében Bakó-Szabó
István halász a parthoz közel evezett, a járókelők
szemeláttára egyszerre hirtelen hátrabukott. Feje
a vizbe esett, szerencsére olyan helyzetben, hogy
a szája még érte a levegőt. Közben a víz a parthoz sodorta a csónakot, ugy, hogy a halászt kimentették. A halász rövidesen magához tért, amint
azonban a Duna mentén haladt, egyszerre gyengeség fogta el és a partról belezuhant a Dunába.
Két folyamőr kimentette, majd beszállították a
kórházba, ahol este meghalt. Az orvosi
vélemény szerint a halász idült alkoholista volt és
szivgyengeség ölte meg.

Vásárhelyi

f>irek.

Az áprilisi közgyűlés harmadik napja. Vásárhelyen az április havi közgyűlés, tekintettel a tömeges tisztviselőválasztásra, három napig
tartott.
Mint beszámoltunk, a két első napon a tisztviselőket választották meg, tegnap pedig a tárgysorozat többi pontjait tárgyalták le. Nagy vita fejlődölt ki a szódavíz megadóztatása ügyében, amelyet nagy szótöbbséggel a közgyűlés elvetett. Több
kisebb tárgy után M o k c s a y Zoltán főispán déli
12 órakor a közgyűlést bezárta.
A szinügyi bizottság ütése. A vásárhelyi szinügyi bizottság tegnap délután a Nyári Szinkör bérbeadása ügyében ülést tartott. A bizottság foglalkozott a tanács azon átiratával, amelyben a szegedi színház Írásban is bejelenti igényét a Nyári
Színkörre. A bizollság elhatározta, hogy ha Szeged város anyagi garanciákat nyújt a társulatnak,
akkor véglegesen dönteni fog a Nyári Szinkör
bérbeadása ügyében. Ha Szeged város a kérdésekre megfelelő választ ad, akkor meghívás utján fogják a Nyári Színkört a szegedi színtársulatnak adni, ellenkező esetben pedig pályázatot
hirdetnek a színház bérletére.
Küldöttség a főispánnál az Erzsébeti ut kikövezése érdekében. Vásárhely egyik legforgalmasabb
külterületi utjának, az Erzsébeti útnak kikövezését
a kormány még a mull évben megigérte. Ez ügyben küldöttség kereste fel Mokcsay Zoltán főispáni,
akinek támogatását kérték. A főispán megígérte,
hogy a kormánynál az ut kiburkolása ügyében
közbenjár.

KERÉKPÁROK, GYERMEKKOCSIK, VARRÓGÉPEK

DUrkopp,
KARDOS I. műszerész Szeged,
a létező legjobb márkák, u. m.:

Lucifer,

Viktória,

Csekonits ucca 5.

Styria stb. legolcsóbban részletre kaphatók.
Javítások
jótállás
mellett

