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V Az OFB biró javaslata a tisztviselők ház-
helyiiién/lésének kielégítésére. Dr. V á s á r h e 1 y i 
BélavWrvényszéki tanácselnök, az OFB Szegei-
re küldött tárgyalóbirája tegnap reggel hirdette 
ki az érdekeltek előtt azt a javaslatát, amelyet 
a tisztviselők házhelyigénylésével kapcsolatban az 
OFB-hez terjeszt fel. A földbirtokbiró javaslatá-
ban, mint azt a D é l m a g y a r o r s z á g hetek-
kel ezelőtt már közölte, a város telkein kívül a 
következő magántulajdonú ingatlanok megváltását 
javasolja: Neumann Gyula Római-Kálvária dűlőben 
lévő ingatlana, Hoffmann János Béke-u. 5. szám 
alatti lelkének egy része, özv. Répás Józsefné Zá-
kány-ucca 8. szám alatti lelke, Oltovay István 
Római-Kálvária dűlőben lévő ingatlana, Winkler 
Mária és Islván ugyanott lévő ingatlana, Pollák 
Sámuel larjáni ingatlanának egy része, özvegy 
Szűcs Józsefné Tábor-ucca ti. szám alatti telke, 
özvegy Burghardl Györgyné Vasasszentpéter-ucca 
20, szám alatti telke, Kopasz Ferencné Tárogató-
uccai lelke, Holczer László és Ferenc Mérei-ucca 
17. szám alatti telke, özvegy Kohn Adolfné Mik-
száth Kálmán-ucca 11. számú telke, l.ippay Im-
réné Kossuth Lajos-sugárul 119. szánni telke, Kál-
mán Karolina Mérei-ucca 19. szánni telke, Gold-
schmidl Lajos Mars-tér 15. számú lelke. A kom-
binációba vett többi magántelket az OFB birója 
mentesítette a megváltás alól. Az OFB bírójának 
javaslatát a Városházán közszemlére teszik és 
akinek panasza van ellene, azl június 17-ig be-
jelentheti Fereuczy Mátyás volt városi rendőrka-
pitánynál, a városi bérház II. emelelén. 

x Tánc az Ujszegedi Vigadóban. Révész Béla 
tánctanár tánciskolája az Ujszegedi Vigadóban má-
jus 22-én vendéggyakorló láncesttel kezdődik meg. 
Tanfolyam kedd, péntek, vasárnap este. Kezdő 
és haladó növendékek felvétetnek. 488 

— Egy vak szolga halála. Kedden délután kél 
órakor a közkórháziuln meghall T r e z n i c s e k 
Béla városi altiszt, a mérnöki hivatal előzékeny vak 
szolgája. Bövid belegség után, váratlanul követke-
zelt be halála. Treznicsek ismert alakja volt Sze-
gednek, mindenki ugy ismerte, mint a v a k r i k -
k a n c s . Mielőtt ugyanis a városhoz kerüli, rik-
kancs volt. Kellemes baritonjával harsogta éve-
kig ja lapok címeit a szegedi uccákon. Tőle vá-
sároltak az újságolvasók a legszívesebben. Aztán 
váratlanul kisebb örökséghez jutott, abbahagyta 
a rikkancsságot és bepályázoll a városhoz szol-
gának. Azóla a város cselédje és annak ellenére is, 
hogy alig látott valamit, a leghasználhatóbb em-
bernek bizonyult. Nem régen meg is nősült s 
egy teljesen vak leányt veit feleségül. Egy hétlel 
ezelőtt betegedett meg. Szervi szívbaja hamar 
végzett vele. Csütörtökön temetik. Volt kollégái, a 
városi alliszlek hatalmas koszorúi készíttettek szá-
mára, a mérnöki hivatal tisztviselői pedig gyűj-
tést rendezlek özvegye számára. 

x Ila szalmaözvegy, az otthonát csak a B e l -
v á r o s i É t t e r e m pótolhatja, Fekelesas-ucca22. 
Telefon: 8-92. : 295 

— I ' j aiitólavikat helyezlek forgalomba. Szer-
dán délelőtt ujtipusu autótaxik jelentek meg a 
szegedi autóslandokon. Kilenc uj taxit helyeztek 
forgalomba, közöttük olyan márkákat, amelyekből 
eddig Szegeden egy auló sem futott. A régi bér-
autósok nem nagyon örültek az uj konkurrenciá-
nak, mert szerintük az eddigi lialvan taxi bő-
ven elegendő volt arra, hogy a szegedi forgal-
mat lebonyolítsa. 
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n— A kissori gazdák kívánságai. A kissori gaz-
dák n^pes depúlációja jeleni meg szerdán dél-
elötVa polgármesternél dr. B o k o r Pál ügyvéd 
vezetésével. A deputáeió orvosi, szülésznőt kért a 
várostól Kissor számára, kérte ezenkívül a dűlő 
és legelőkérdések berendezéséi, valamint hetipiacok 
engedélyezését keddre és péntekre. A polgármes-
ter megígérte, hogy a kívánságokat megvizsgál-
tatja és amit lehel, teljesít majd a város. A gaz-
dák elmondották még a ])olgármesternek, hogy 
nagyon hálásak a tanyai vasúiért, amely Alsó-
tanyát belekapcsolta a • világforgalomba« és le-
hetővé tette az intenzivebb gyümölcstermelést. A 
munka és a propaganda megindult már a Kis-
soron, hogy a tanyai világ egységes fajta faj-
gyümölcsöket termesszen, mert a világpiacon csak 
az egységes gyümölccsel lehel valami eredményt 
elérni. A gazdák elmondották azt is, hogy na-
gyon örülnének, ha megvalósulna az általános 
ármentesítés, szívesen megfizetnék a rájuk eső 
hozzájárulást. A polgármester ezzel kapcsolatban 
kijelentette, hogy az általános ármentesítés ide-
jét még nem tartja elérkezettnek, arra csak akkor 
kerülhet majd sor, ha a szegedkörnyéki gazdák is 
áttérnek a belterjes gazdálkodásra, mert a föld 
különben nem birja el az ármentesitéssel járó 
magas terheket. 

x Diáknyaraló Ennsbcn, az ősrégi gyönyörű 
városkában, Felső-Ansztria legkiesebb fenyő-
erdők-koszoruzta vidékén, az Enns folyó men-
tén. Legelsőrangu ellátás, gondos és állandó 
felügyelet. Fürdő, sport, kirándulások. Német, 
francia, angol társalgás. Bővebbet prof. Desider 
Jakab Wien, VIII., Lerehenfelderstrasse 66., 
II. 69. Jelentkezési határidő junius 15. 

— A »ráolvasó« cigányasszony. A szegedi lör-
vényszéken dr. A p c z v Ernő törvényszéki bíró 
előtt szerdán délelőll F o d o r Mária vásárhelyi 
cigányasszony álloll vádlottként, aki különböző 
»ráolvasásokkal« nagyobb összegeket csalt ki T á -
b o r s z k y Mihályné vásárhelyi lakostól. A vád-
lott cigányasszony tagadta a vádat. Azzal véde-
kezett, hogy Táborszkyné önként adta át a ru-
hanemüeket és a pénzösszegeket. A bíróság azon-
ban a tanuk vallomása alapján bebizonyiloltnak 
vette a vádat és Fodor Máriát 4 hónapi fogházra 
itélle. Az elitélt felebbezést jelentett be.( 

x Bútort az Asztalosmesterek Butorcisrco-
kában vegyen. (Szegeti, Dugonics-tér 11.) 128 

x Jégszekrények, háztartási és mészáros egy- és 
kétajtósak, söntések legolcsóbban beszerezhetők 
Fekete Nándornál, Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 
18. Telefon 10-72. 

— A Tisza Lajos-köruli piac rendje. A D é l -
m a g y a r o r s z á g szerdai számában beszámolt 
arról, hogy a Tisza Lajos-köruti piaci árusok 
küldöttségileg jelentek meg a polgármesternél és 
tiltakoztak az ellen, hogy a sajtosokat a Klauzál-
térre, a vágotlbaromfi árusokai pedig a Valéria-
téri húspiacra helyezzék át a Tisza Lajos-köruti 
villamosjáratok megindításával kapcsolatban. Mint 
most megtudtuk, a küldöttség kívánsága már elő-
zőleg teljesült. A kamara kezdeményezésére ugyanis 
hétfőn értekezlet volt ebben az ügyben a kama-
rában és ezen az értekezleten, amelyen a város 
képviselői is megjelenlek, létrejött a megállapo-
dás, hogy sem a sajtosokat, sem pedig a baromfi-
árusokat nem helyezik el a Tisza Lajos-kőrulról, 
mert olyan megoldás kínálkozott, hogy ott marad-
hatnak a kiskörúton, csak valamivel feljebb kell 
elhelyezkedniük. 

x A Wagnerban olcsó gőzfürdő férfiaknak: szom-
bat, vasárnap; hölgyeknek: hétfő, szerda, péntek. 

MaUút £ireK. 

3.» millió kár érte Csanád vármegyéi a Kelőig 
bank bukásával. A közigazgatási bizottság ülésén 
Tarnay Ivor alispán beszámolt a Keleleurópai for-
galmi bank felszámolásával Csanád vármegye tör-
vényhatóságát ért kárról. Csanád vármegye tör-
vényhatóságának 143.000,000 koronája volt elhe-
lyezve a banknál, amely pénznek mindössze 60 
százaléka maradt meg. A törvényhatósági bizott-
ság közgyűlése az alispánnak e tárgyban tett je-
lentését tudomásul vette és a felmentvényt az 
alispán részére megadta, azonban nyitott kérdés 
maradt a gvámpénzlárt ért mintegy 35 millió 
koronát tévő hiánynak mikénti megszüntetése, a 
mely összeget végeredményben a vármegye kö-
zönségének kell megtérítenie. Az ezügyben elő-
állott helyzetről az alispán részletes jelentésben 
számol be a belügyminiszternek. 

Házhoz kézbesítik a csomagokat. A mai naptól 
kezdve a makói posta az érkező postacsomagokat 
házhoz fogja kézbesíteni a címzetteknek, ezentúl 
nem kell a csomagokért a postára menni. 

Az olvasó rovata 
„Negyedik napja nincs mii ennünk." 
Igen tisztelt Szerkesztő url Ismét kényte-

len vagyok jelentkezni. Amióta a munkásblz-
tositó elutasított a segélyezéssel és kezelés-
sel, itt fekszem tehetetlenül és betegen az 
ágyban. A helyzetem egyre rosszabbodott, a 
nyomor egyre nagyobb és senki sem segit 
rajiunk. Tiidőbajom miatt mozdulni sem fudokr 

feleségem is beteg lelt a nyomorban, három 
gyermekem pedig kenyeret kér. Ide kell for-
dulnom ismét — talán felfigyelnek a jószivü 
emberek —, negyedik napja nincs mit en-
nünk / Nem tudom, mi lesz ennek a vége. A 
nyomor és a betegség egyre kétségbeejtőbb. 

Tiszteleltei: Komlósi János festősegéd, 
Derma-barakk 3. 

Müvészzet^ 
ft szegedi városi színház műsora : 

Csütörtökön és vasárnap este: Csókról-esókra, 
Pénteken és szombaton: Szentivánéji álom. 
Vasárnap délután: Csárdáskirálynő. 

Színházjegyet • Délmagyarország jegyirodá-
jában telefonon is lehet rendelni. A jegyeket kí-
vánatra házhoz kfildjük. 

Vigh Ferenc szobrász isméi Szegeden dolgozik. 
Még jóval a háború előtt élt Szegeden egy igen 
jónevü szobrász, aki portrékkal és egyéb szobor-
müvekkel lelte ismertté nevét. A szobrász V i g h 
Ferenc volt és még néhai L á z á r György, a 
müvészetszerető és támogató nagyszerű polgár-
mester ösztöndíjas pártfogoltjai közé tartozott az 
elhunyt Károlyi Lajos és még néhány fiatal, sok 
reményre biztató tehetséggel együtt. Vigh Ferenc 
végigkiízdölte a világháborúi, végigküzdölte egy 
nehéz sors kálváriáját és letelepedett Bákospalo-
lán, ahol intenziven élt művészetének. Szobor-
terveivel dijakat nyert, megbízásai vannak hősi 
emlékszobrokra és most, beérkezése idején, ami-
kor fiatalos arcára a tél derét hozták elviselt 
gondok, nosztalgia fogta el, hogy lássa egykori 
otthonát, Szegedet. Vigh Ferenc jelenleg itthon 
is van és máris megrendelt portréin dolgozik. 
Munkái egy jószemü és mély gondolatok között 
élő művészember becsületes alkotásai. Modoros-
ságtól mentes, őszinte, egyenes a megnyilatkozása, 
a lélek rezgéseit figyeli az arcon és azokat egy 
nagy nyugalom összefoglaló egységességével si-
mítja el. A puha vonalak mögött megsejtjük a 
barázdákat, mintha ott volnának és mégis ren-
dülellenül megmarad a kő, a márvány anyagszerü-
sége mellett. Szegeden művészetének valószínű-
leg sok jóbarátja és méltánylója örül a hírnek, 
hogy Vigh még egy ideig itt marad. 

Engel Iván zongoraművész nagysikerű fővárosi 
hangversenye után ma este 9 órakor tartja a Sze-
gedi Lloyd Társulat nagytermében hangversenyét. 
Belépődíj személyenkint 2 pengő. Jegyek kap-
hatók a Lloyd Társulat helyiségében egész nap 
és este a pénztárnál. 

fi s z í n h á z i iroda hírei. 
Csókról-esókra. Meg-megujuló tapsok és ujrá-

zások kisérik az Yvain-operelt előadását, amely 
a héten csak csütörtökön és vasárnap kerül színre. 

Szentivánéji álom. Shakespeare remeke, aSzeul-
ivánéji álom, az irodalmi ciklus második darabja, 
A bűbájos tündéri játékot Mendelssohn zenéjé-
vel adják és az előadásban a társulatnak majd-
nem valamennyi vezető színjátszója részlvesz, 

Gerber Sándor és fiai István, Pál József és 
l á n o s , valamint édesanyja özv. Weisz Hermanné 
é j számos rokonai mé y fajdalommal tudatják, 
hogy a legod «adóbb hitves, legszeretőbb anya, 
édesanyjának legdrágább gyermeke 

Gerber Sándorné 
sz. Weisz Ilona 

f. hó 18 á l Szegeden elhunyt. 
A legdrágább haloltat május 19 én délután 

helyezzük Kisteleken Ci»k pihenőre. 538 


