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Engedélvf leérnek a nem sikerült Donátnapi vásár 
márciusban való megismétlésére 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
vasárnapi országos vásár a közepesnél is 
gyöngébb eredménnyel végződött. Sem a ki-
rakodó-, sem az állatvásár nem sikerült. Va-
lahogy kimennek a divatból ezek a régi keres. 
Uedelmi szokások. A tanyai magyar sem vár 
ina már a motoros közlekedési eszközök kor-
szakában az országos vásárokig szükségletei-
nek beszerzésével, tehenét, disznaját is eladja, 
vagy eladhatja mindennap, akár helyibe megy 
értük a városi kereskedő, de a nagyközönség 
sem hiszi már, hogy a kirakodó vásáron olcsób-
ban szerezheti be a háztartás körül szükséges 
apróságokat, mint a nyilt üzletekben. így csak 
hagyományt jelent az u j kereskedelmi életben 
a vásár, tisztelt hagyományt, amelyhez sokan 
már csak régi, jó szokásból, esetleg kegyelet-
ből ragaszkodnak. 

A1 vasárnapi vásár sikertelenségének okát 
sokan a kemény télnek és a földeket, meg 
az utakat borító nagy hóban látják. Azt mond-
ják, hogy a tanyaiak a hideg és az utakat sok 
helyen járhatatlanná tevő hó miatt nem jöttek 
be a vásárra és nem hozták el portékájukat 
Ezért mozgalom is indult, hogy a város kér-
fen engedélyt a kereskedelmi minisztertől a 
nem sikerült februári vásár márciusban való 

megismétléséhez. 
A vásár forgalmáról a kővetkező adatokat 

sikerült följegyeznünk: 

Fölhajtottak 331 tehenet, 5-1 üszőt, 17 tinót, 
10 bikát, 143 borjut, 910 lovat és csikót, 364 
sertést, 8 kecskét, 133 juhot és 29 ökröt. 

Eladtak 146 tehenet, 22 üszőt, 4 tinót, 10 
bikát, 6 ökröt, 53 borjut, 197 lovat és csikót, 
343 sertést, 1 kecskét és 83 juhot 

A1 legnagyobb volt tehát a forgalom a te-
henek és a sertések körül, a vasárnapi vásá-
ron 134 felhajtott sertés közül 133 talált uj 
gazdára. 

'Az árak normálisak voltak. Csikóért egy-
évesig 80—100 pengőt fizettek, háromévesig 
120—250-et, szopós borjúért 80—100-at üszőért 
130—200-at, tinóért 300-500-at, fejős tehénért 
300—500-at, választási malacért 8—15 pengőt, 
félévesért 15—28-at, egy-másfélévesért 30—70 
pengőt, anyakecskéért 20—30-at, vágnivaló ló-
ért 40—70 pengőt, igáslóért 150—400 pengőt, 
nehéz >ágyusi-lóért 500—650 pengőt, könnyü-
lőért 500—650 pengőt. 

'A kirakodóvásáron alig volt valami for-
galom, pedig megsértve a szegedi vásárok ős-
régi hagyományát, még az eső sem esett 

ö ü n ö k h a i ő f a , Uta attrakció 
szerdán es csülörlöhSn a K o 1' z ó M o z i b a n . 

f f f r e l c 
I ? / 1f<0 Kedd. Ptóm. katit. Konrád. Protes-
« • • / ' »CF . táns. Zsuzsanna. Nap kél 7 óra — 
perckor, nyugszik 5 óra 29 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A mazeum nyitva délelőtt 10—i/2l-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
iet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tar.ak: Grünwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.: 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.: 
777.) Temesvári József, Kelemen ucca 11. 
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
1. (Tel.: 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.: 
5.) Török Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel.: 
364. sz.) 

Felolvasó ülés 
a Dugonics-Társaságban 

A1 Dugonics-Társaság felolvasó ülései iránt 
állandóan fokozódik az érdeklődés, ami iro-
dalompolitikái szempontból igen örvende-
tes tünet. A vasárnapi felolvasó ülésen már 
szűknek bizonyult a városháza hatalmas köz-
gyűlési terme. Nemcsak a padsorok és a föld-
szint teltek meg zsúfolásig, hanem a karzatok 
is roskadoztak. A' felolvasó ülést dr. Szalay 
József elnök nyitotta meg. Dr. Bartók György 
egyetemi tanár »Az élet műalkotásáról* tar-
tott figyelemreméltó, élvezetes előadást Utána 
dr. Barna János kereskedelmi iskolai igazgató 
Don Thomas de Yriarte meséit ismertette ér-
dekes, nivós előadás keretében. Fejtegetései 
a közönség figyelmét mindvégig lekötötték és 
az előadót a közönség előadása végén lelkes 
tapssal honorálta Dr. Cs. Sebestyén Károly 
a magyar parasztbutor fejlődésének és vál-
tozásainak történetét ismertette élvezetes elő-
adásban. A hallgatóság'melegen megtapsolta. 

— Munkanélküli segélyt ad — Nyíregyháza. 
Nyíregyházáról jelentik: Nyíregyházán a munka-
nélküliek nevében az egyes munkásszervezetek tit-
káraik küldöttségileg megjelentek dr. Benes Kál-
mán polgármester előtt és rendkívüli segélyt kér-
tek. A polgármester ígéretet tett arra, hogy aho-
gyan a város a szegényeket általában segélyezi, 
ugyanilyen mértékben a munkanélkülieknek is 
kész rendkívüli segélyt kiutalni. A polgármester 
kijelentésében a küldöttek megnyugodtak. 

— A Királyhalmi Függetlenségi és 48-as Népkör 
közgyűlése- Szombaton délután tartotta meg évi 
közgyűlését Ördög János tüsöksori vendéglőjében. 
A tisztújítást a kővetkezőkben ejtették meg: ¡elnök 
lett egyhangúlag Dobó Imre, alelnökök Bá-
l i n t h Ferenc és K i s g u c z y György, ügyész 
dr. F a j ka Lajos, pénztáros Dobó Gyula, el-
lenőr F i sche r Lajos, gazda Cs ász ár Ferenc, 
jegyző Pócsa i István, könyvtáros ö r d ö g János, 
ellenőr P a p l ó g ó András, zászlótartó K a l m á r 
Jenő, a számvizsgáló bizottság tagjai: Tó th Nán-
dor, H u s z t a Vince és Németh Antal. Alakítot-
tak továbbá 20 tagu választmányt. A kör jelenlegi 
taglétszáma: 450. — A Feketeszéli Mezőgazdasági 
Egyesület helyisége Ordögb József Kossuth-kuti 
vendéglője is népes gyűlés színhelye volt, ahol 
Alsótanya gazdatársadalma jött össze a Feketeszéli 
Mezőgazdasági Egyesület közgyűlésére. A gyűlést 
az egyesület zsúfolt helyiségébenj O r d ö g h István 
elnök nyitotta meg. Áz egyesület taglétszáma 
512 rendes és 10 alapító tag. Egyhangúlag vettek 
tudomásul ördögh Mihály pénztári jelentését, majd 
a tisztikar felmentése után egyhangúlag a követ-
kezőkben ejtették meg a tisztújítást: elnök lett 
Ordőgh István, alelnök Bózsó Lajos, jegyző 
vitéz ö r d ö g h Ferenc és Németh Gyula, ügyész 
dr. F a j k a Lajos, gazda P á lf y Ferenc, ellenőr 
Rózs i Antal, könyvtáros ö r d ö g h József, zászló-
tartó Ba logh Ferenc. A számvizsgáló bizottság 
tagjaiul S á r k á ny Istvánt, Mas a Antalt és Tan-
dary Antalt választották meg. Alakítottak még 
24 tagu választmányt. Az újonnan megválasztott 
tisztikar nevében a kör ügyésze, dr. Fa j ka Lajos 
mondott köszönetet a gazdatársak bizalmáért cs 
vázolta az egyesület 1929. évi programját 

— Tűzoltók közgyűlése. A Szegedi önkéntes Tűz-
oltó Egyesület vasárnap tartotta éri rendes köz-
gyűlését, amelyen a tagok nagyszámban jelen-
tek meg. Dr. Dobalj Gyula elnökölt a közgyű-
lésen és megnyitójában elparentálta id. Juráno• 
vica Ferencet, aki nehéz időkben volt az önkéntes 
tűzoltók elnöke. A közgyűlés id. Juránovics Ferenc 
érdemeit és emlékét jegyzőkönyvben örökítette meg. 
Az évi jelentések és zárszámadások kiterjesztése, 
után megejtették a tisztújítást, amelynek során el-
nökül dr. Dobay Gyulát, főparancsnoknak Papp 
Ferencet, továbbá a régi vezetőséget választot-
ták meg. A számvizsgáló bizottság elnöke Sztachó 
Szevér lett, az egyesület uj pénztárosa pedig Bie-
bért József, aki a lemondott Vámosi Ferenc utó-
da lett ebben a tisztségben. Vámosi 40 évig 
volt az önkéntes tűzoltók pénztárosa. 

— Halálozás. G ro s zmann Ármin nagykeres-
kedő, a facsádi Hirschl Dávid és Fiai szeszfőző 
cég társtulajdonosa, Krassó-Szörény megye tör-
vényhatósági bizottság tagja, február 17-én Focsá. 
don hirtelen elhunyt. A Szegeden is ismert mun-
káséletü férfiút kiterjedt családja, köztük fivére, 
Geréb József szegedi kereskedő és kiterjedt ro-
konsága gyászolja. — Zákányi, temesvári T e m c s-
váry ödön Máv. főintéző szombaton, 60 éves 
korában, váratlanul elhunyt. Temetése hétfőn dél-
után nagy részvét mellett folyt le a belvárosi 
temető halottas házából. 

x Alexander Popé (angol klasszikus) monda: >A 
kávé bölccsé teszi a politikust, aki általa félszem-
mel is keresztül lát a dolgokon.« A kávé jó legyen: 
ilyen a Meinl-cég fióküzletében vásárolható. 

— A röszkel gazdák Tisza-töltése. Ismeretes, 
hogy a röszkei, a szentmihálytelcki és az alsóvá-
rosi gazdák néhány hónappal ezelőtt az ármen-* 
tesitő társulat engedélye nélkül szabálytalán töl-
tést emeltek a Holttisza medrében. A hatóságok 
nemrégen elrendelték a töltés lebontását, sőt viz-
rendőri kihágás cimén meg is bírságolták az érde-
kelt gazdákat. A gazdák később engedélyt kaptak 
arra, hogy a lebontott töltés helyett Röszke alalt 
egy uj töltést emeljenek, amelyre földjük ármen-
tesitése céljából van szükségük. A gazdák mo»f 
beadványt intéztek a tanácshoz és azt kérték, bogy! 

a töltésemelés költségeinek felét, körülbelül kilenc-
száz pengőt, fizesse meg a város, mert a töltés 
városi földeket is ármentesit A tanács a kérelmet 
teljesíthetőnek találta és kratalt kilencszáz pengőt 
erre a célra. 

— Eljegyzés. Hoffmann Magda és Fenyő Oszkár 

jegyesek. (Minden külön értesítés helyett) 

Strausz Lilit eljegyezte Hoffmann Lajos fakeres-

kedő. (Minden külön értesítés helyett.) 

Szőke Magdát eljegyezte Szekulesz József. 

x A Magyar-Hollandi Biztosító Rt. kultur-film-
matinéja iránt, mely e hó 24-én délelőtt 11 óra-, 
kor a Belvárosi Moziban lesz megtartva, rendkívül 
nagy érdeklődés mutatkozik. Mint hírlik, az inté-
zet igazgatóságát iklódi Szabó János elnökön 
kivül dr. Ángyán Béla államtitkár, C l i nge 
Fleddérius budapesti holland főkonzul, Wreede 
Jan hollandi konzul és Ha l á s z Miklós vezér-
igazgató fogják képviselni. A Kárász-uccca 8. sz. 
alatti vezérügynökségnél (Telefon: 15-45.) a meg-
hívottaknak és érdeklődőknek a díjtalan jegye-
ket már kiszolgáltatják és azok átvétele végett 
ajánlatos mielőbb jelentkezni, mert azok a jelent-
kezések sorrendjében lesznek kiadva. 


