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UELMAtiYAROHSZAG 

Házikezelésbe veszi a város 
állami Meszelésben, álló erelöket* 

N y u g o d t a n c s í ó l k o l ő a z £ a t 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Délmagyarország szombali számában részle-

tesen beszámoltunk az alsólanyai erdőkben 

folyó faárverések feltűnően jó eredményéről. 

Megírtuk, hogy az árveréseken éllag négy 

pengőt ér el a város egy mázsa kitermelt 

tűzifáért és hogy körülbelül százhúszezer 

pengő folyik be az idén ez alsóianyai erdők 

''riékesilelt faterméséből. A városnak Alsó-

! nyán, a ienya világ különböző részeiben 

! örülbelül hat-hétezer kalaszlrális hold erdeje 

van. Ezek az erdők állami kezelés alall álla-

rak, elleniéiben a felsőt9riyai erdőkkel, köz-

lök a csengelei erdővel, amelynek a várös 

a kezelője. Az alsótanyai erdők kezeléséért 

a város szerződésileg meghatározóit dijat 

fizet az államnak, illetve az áüami erdőhiva-

felnek, amely minden évben pontosan meg-

határozza a fakitermelés sorrendjét, kidol-

gozza az uj ültetések programját, szóval 

elvégez minden adminisztrációs munkát az 

erdők kezelésével és gondozásával kancsó-

lalban. A kezelési díj nem lenne sok, hol-

dankint körülbelül két-három pengő, azonban 

jok más természelii szolgálíaíással is jár. A 

városnak fizetnie kell az erdőhívatal alkalma-

zoliaít, különböző nafuráliákal kell kiszolgál-

falnia minden évben ugy a hivalal, mint az 

a'kaimBzoftak számára, ami meglehetősen 

kölfségessé teszi az állami kezelési. 

Bodor Jenő polgármesierhelyeltes — érte-

sülésünk szerint -— a legközelebbi tanács-

illésen javasolni fogja, hogy a oáios vegye 

házikezelésbe az trdőket és monaja fel az 
erdőhivatailat kötött szerződést. Ez a szer-

ződés iiz évre szól és a megállapodás érlel-

mében a nyolcadik esztendő végén a város* 

nak felmondási joga van. Ha nem mond fel, 

akkor a szerződés érvényessége további tiz 

esztendőre automatikusan meghosszabbodik. 

A nyolc esztendő most jár le, a város ható-

ságának tehát most kell döntenie, hogy meg-

hosszabbilja e a szerződést, vagy pedig 

házikezelésbe veszi az alsótányai erdőket is. 

Fodor polgármesierhelyetles számítása sze-

rint a házikezelés jeleniékeny megtakarítást 

és az erdők jövedelmének erős fokozódását 

jelentené a város számára. A város házikeze-

lés esetén meglakarilhalná a kezelési dijakat 

és az erdőhivatal számára adolt naturáliák 

egyrészél is, igaz viszont, hogy erdőmérnökö! 

és megfelelő számú erdész! larlania kellene, 

azonban a számítás szerint ez kevesebb 

költséggel járna, mint az állami kezelés. 

A város íanácsa ez^el: a kérdéssel nem-

régen foglalkozol! mér, de csak ötletszerűen, 

haíározafot nem is hozhatott. A lsnácsban 

felmerül! sz az aggodalom, hogy az állam, 

az erdők házikezelésbe vélele esetén elhe-

lyezné Alsófaryáról az erdőőri szakiskolát is. 

Ez az aggodalom valószínűleg ieljesen alap-

talan, mert az iskolára - éppen ugy szükség 

lesz továbbra is, akár házikezelésbe kerülnek 

cz erdők, akár megmaradnak állami keze-

lésben. 
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— ünnepi istentisztelet a retormátasjfcaál. A 
kormányzó nevenapja alkalmából decem/jer 6-án 
délelőtt 10 órai kezdettel ünnepi istentisztelet lesz 
a református templomban. Szolgál Bakó .L. lelkész; 

^ j í Vasárnap. Róm. kath. Borbála vt. 
& M M S e protestáns B2 Borbála. Nap kél 

7 óra-29 perckor, nyugszik 1G óra 10 perckor. 
Somogyi könyvtár zárva, Muzeum nyitva dél-

előtt lö-t'ől l-ig. 
Egyetemi könyvtar vasár- cs ünnepnap zárva. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 359.) Ger-
gely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. (Tel. G2.) 
Dr. Lőbl Imre, Gizella-tér 5. (Tel. 810.) Mold-
vány Lajos, Újszeged. (Tel, 810.) Nyilassy Ágoston. 
Szilléri-sugárut' 11. 

A Délmagyarország bécsi szcrk^'.^égc: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondcnz), 
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem ,és hirdetési képviselet Ausztria részére: 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (östérr. Anzcigcn A.-G.). 
Telefon: gerle 62-5-95. 

— Minusz tiz fok hideg, A Metcorologiai Intézet 
jelentése: Hazánk keleti részein a —10 fok Cel-
siust is elérte a hideg, sokhelyütt dér volt, az idő 
ködös. Jóslat: Jórészt ködös idő, lényegtelen hő-
váltpzással. 

— Bombával tüntettek Triesztben a fubiiáF) 
jugoszlávok ellen. Triesztből jelentik: Tegnap éj-
jel egy óra tájban a Cireolo Artistico, a volt 
trieszti tornaegyesület épülete előtt ismeretlen let-
tesek bombát robbantottak fel, amely azonban sem 
anyagiakban, sem emberéletben nem idézett elö 
semmiféle kárt. A Cireolo Artisticoban a Trieszt-
ben élő jugoszláv állampolgárok ünnepelték a 
jugoszláv királyság fennállásának kilencedik év-
fordulóját. Az ünnepségen rengeteg ember vett i 
i'észt, akik azonban a robbanást még csak netn 
is hallották, minthogy a zene elnyomta a kívülről 
jövő detonáció hangját. A rendőrhatóságok azonnal 
megkezdték a nyomozást, ez a/onban esveiore 
nem vezetett eredményre. 

" Bach, Haydn és Mozart müveiből cnekel Hont 
Firzsébcl december 7-én a Tiszában. 

— A közalkalmazottak arcképes igazolványai. 
Budapestről jelentik: Az államvasutak- igazgató-
sága közli, liogy a közszolgálati alkalmazottak 
arcképes igazolványainak érvényesítése az üzlet-, 
vezetőségeknél december ,6-án -kezdődik és 1928 
február 29-én végződik. Az utazási kedvezmény 
mérve január l-től a tényleg használt kocsiosztály 
rendes menetdijának 50 . százaléka. /Az, ez évre 
kiadott arcképes igazolványok (érvényének tarta-
mát február 29-ig meghosszabbították. A vasúti 
alkalmazottak arcképes igazolványainak érvénye-
sítése 1928 március 1. és "31. között , fog megtör-
ténni, ' 

— Ferenc-nap ja az ügyészségen. Dr. Z o b a y 
Ferencet, a szegedi ügyészség elnökét szombati név-
napja alkalmával nagyszámban' keresték fel kol-
légái és tisztelői, Az ügyészség elnöke meghatva 
köszönte meg kollégái és barátai megemlékezését, 

x Szemüveg- és lálcsgkiüönl^'gésségek' Liebmann 
látszcrésznél, Kclcmón-ucca,'. Ila-Ha mellett. 635 

— Kaució ellenében sem' helyezik szabadlábra 
Zakariás rendőrtanácsost. Budapestről jelentik: Rö-
viddel ezelőtt foglalkozott ;a '.büntetőtörvényszék 
vádtanácsa dr. Zakariás. Dénes rendőrtanácsos 
ügyével, akinek előzetes letartóztatását a vizs-
gálóbíró fentartotta. A vádtanács elutasította a 
íclfolyamodást és dr. Zakariás Dénes erre be-
adványt intézett dr. Koritsánszky József, vizsgáló-
bíróhoz, amelyben. 15.000 pengő "óvadékot ajánlott 
fel szabadlábra helyezése érdekében. A . vizsgáló-
bíró érdemi elintézése végett a büntetőtörvény-
szék vádtanácsához juttatta ezt a kérdést. A vád-
tanács értesülésünk szerint az óvadék felaján-
lása ellenére is fentartotta álláspontját, amelyek 
szerint Zakariás rendőrtanácsos továbbra is fog-
ságban tartatik. Dr. Zakariás előtt a vizsgáló-
bíró már ki is hirdette a vádtanács - döntését, 
amely ellen a rendőrtanácsos felfolyamodást je-
lentett be az Ítélőtáblához. 

x Manicüreasetták Seliwarlznál. Kárász-u. B. 

M é r a F c r e n c l^onyise* 

(Énein a buxamez&JcröJ.) 

Porhanyós, fekete, bus rögök imája. 
Tiszta magról érett kalász muzsikája. 
Eltitkolt kenyerek megváltatlan népe, 
Átkos magyar-viszály halotti zenéje, 
Hajnaioító holnap szent tüncérrsgéje. 

Magyar Kálvárián ngaroló ekék, 
E könyv; zsoltárotok. <'Ferencek. — Etelék-

-Magyar hétköznapok látnók prófétája^ 
Megbpcsáíást hirdet mindenki számára. 
Érietek feszíti magát; u j keresztre, 
Lelké száz sebéből vére trall a rögre, 
Magyar ünnepnapok imádságos könyve. 

Ezüstkapcsos, szemíeít, öreg- bibliátok.' - _ 
Hosszantűrő Kozák, hallgatag Mátyások. 

Hódmezővásárhely, 3927 november 27. 

GALYASI MXKLÓS.l 

— A magyarországi hirfoptrAK nytígaijinSésefe 
december S-án Budapesten a képviselőház dele-
gációs termében rendkívüli közgyűlést tart, ame-
lyen "megtörténik V a s s József népjóléti minisz-
ter ünnepélyes beiktatása. A gyűlést délben ünnepi 
lakoma fejezi be. 

LegszeSiii Mikulás cukorkák 
ESSÁ Szebb?!! 

Basito és OsokoSSdégyárá. 
Szegeti, Kárász ucca a-


