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Tüz hétfő hajnaltól kedd délutánig 
Háromszáz mázsa lucerna égell el Tápén 

(A Dél magyar ors zág munkatársától.) A 
hétfő esti zivatar alkalmával a Tápé közelé-
ben levő Szilveszter-majorba belecsapott a vil-
lám és felgyújtott egy kO méter hosszúságú 
Jucernakazlat. A tüz rohamosan terjedt, te-
lefonon értesítették a szegedi tűzoltóságot, 
amely Horváth Lajos parancsnok vezetésével 
autókon kivonult a tüz helvére. 

A tűzoltóság első teendője az volt, hogy a 
tüz tovaterjedését lókalizália ami sikerült is 
Az oltási munkálatok a ¡> an hétfő hajnal-
tól kezdve egészen kedd .tél utánig tartottak. A 
tüz következtében mintegy 300 métermázsa 
lucerna égett e\ A kár összege 3000 pengő, 
amely azonban biztosítás utján megtérül. 

Sándorfaiván letartóztattak 
egy Szegedről eJnienekiilt szélhámos mészárossegédet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tettük, hogy a szegedi rendőrségre néhány 
nappal ezelőtt tömeges feljelentések érkeztek 
egy csonkaujju mészárossegéd ellen. A szél-
hámos minden héten kétszer változtatott la-
kást, lakásadóinak lakbért azonban nem fize-
tett, de rövid idő múlva már bucsut mon-
dott és közben á lakás értékesebb holmiait 
magával vitte. Később azzal operált, hogy 
vágóhídi tisztviselőnek adta ki magát és min-
denkinek olcsó hust és zsirt ajánlott meg-
vételre. Az igy felvett pénzek ellenértékét 

azonban nem szállította le, hanem máról-
holnapra uj városrészben ütötte fel szállását 

A szélhámos nemrégiben azonban neszéi 
vette, hogy keresik, amire Szegedről Sándor-
falvára utazotjt át. Sándorfalván azlonhan már 
a legelső próbálkozáson raj'a vesztett. Az ot-
tani csendőrök letarlózta'ták és Szegedre hoz-
ták. A szélhámos beismerte, hogy Fekete Bé-
lának hívják, büntetett előéletű. Beismerte a 
terhére rótt bűncselekmények elkövetését és 

I arra hivatkozott, hogy csalásait nyomora miatt 
| követte el. 

Az auló szezon 
legnagyobb eseménye: 
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Vegyes bizottság 
vizsgálja meg a szegedi kenyérárakat 

Szombaton 01 Sssze a bizottság 
(A Délrriagyarország munkatársától.) Dr. 

Pálfy József tanácsnok — mint emlékezetes 
— megbízást kapott a város tanácsától, illetve 
a polgármestertől arra, hogy vizsgálja meg a 
szegedi kenyérárakat, állapítsa meg, vájjon 
ezek az árak összhangban vannak-e a buza és 
a liszt legújabb áraival és tegyen javaslatot a 
lanácsnak az esetleg szükségesnek látszó ha-
tósági beavatkozás kérdésében. 

Fut €f Ö r u fp át 1c 
nagy választékban legolcsóbban 97 

Hoffmann liexsönél, Cselconics u. 4. 

Dr. GréHéle h n r a « n s Riilnivfo 
ugy illatánál, mint boraxtartalmánál fogva kitűnő hatású. 

Csak zárt üvegekben kapható a 91 
Szent Rókus gyógyszertárban. 
Kis Üveg ara l.'iO. nagy Üveg Ara 2.40 

Ujság-makulatura! 
mór ötszáz kiló véte lénél 
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Pálfy tanácsnok Scultéty Sándor főszám-
vevővel és Milota Jánossal, a megszüntetett 
városi kenyérüzem volt vezetőjével előzetesen 
letárgyalta a kérdést, majd felhívta a szegedi 
pékiparosokat, hogy mutassák be kalkuláció-
jukat. A pékek nemrégen be is terjesztették 
kalkulációjukat Pálfy tanácsnokhoz. A pékek 
kimutatása szerint a jelenlegi kenyérárakra a 
sütőipar ráfizet, még pedig háromszáz kilón-
kii'i körülbelül öt-öt pengőt. 

Dr Pálfy József ezl a kalkulációt bemu-
tatta a tanácsnak, amelytől utasitást kapott, 
hogy a kenyérárak dolgát te> jessze egy vegyes 
bizottság elé, amelyet az érdekelt iparosok, 
a kereskedelmi és ipari érdekeltségek, vala-
min! a fogyasztók képviselőiből állítson össze. 
Pálfy tanácsnok most állította össze ezt a 
bizottságot és annak első ülését szombaton 
délelőtt féltizenegy órára össze is "hivta. A 
bizottság tagjai lesznek dr. Tonelli Sándor, a 
kereskedelmi és iparkamara főlitkára, Häu-
ser R Sándor igazgató, Fenyő Mátyás keres-
kedő, Bózsó János ny. ipartestületi titkár, 
Kardos Manó terménykereskedő, Schweiger 
Sándor és Schütz István pékmesterek, a pék-
ipari szakosztály három vezetőségi tagja, 
Scultéty Sándor főszámvevő és Milota János 
kenyérgyáros. 

A vegyes bizottság tüzetesen átvizsgálja a 
pékek árkalkulációját, megállapítja, hogy in-
dokoitak-« a szegedi kenyérárak, vagy pedig 
a fogyasztóközónség panaszának van komoly 
alapja A bizottság határozatát azután javas-
lat formájában dr. Pálfy József tanácsnok a 
tanács legközelebbi ülése elé terjeszti. 

A város! fürdő alkalmazottat 
Igen tisztelt Szerkesztő Ur ! Szeretném felhívni 

b. lapjuk figyelmét azokra a felháborító állapo-
tokra, amelyek egyik legelső városi üzemnél ural-
kodnak. Nem vagyok érdekelt fél, de midőn tu-
domásomra jutottak véletlenül ezek a dolgok, köte-
lességemnek tartom, hogy megismertessem ezeket 
a viszonyokat. 

A városi fürdőről van szó, amely tagadhatatlanul 
kitűnő intézmény és a benne lévő példás rend 
minden elismerést megérdemel. Azonban kissé 
mélyrehatóbban tekintsünk az ottani dolgokba. 
Ott van a személyzet, akiket hallatlanul kihasz-
nálnak. Reggel 5 órakor (vasárnap fél 5-kor) már 
bent kell lenniök mindennap és este 7—8 óráig 
vannak befogva. Aki elkésik 1—2 percet, súlyos 
pénzbírságot fizet. Fizetés az nincs, jövedelem 
csak az, amit a borravalóval keresnek. El lehet 
gondolni, hogy mit keres egy-egy alkalmazott, 
különösen a nyári szezonban. Akárhányszor még 
1 pengőt sem tesz ki a napi leéreset. Ezzel szem-
ben reggel és este az egész fürdőt, medencéket Ki-
keli nekik surólni, ami alaposan igénybe veszi 
erejüket. Ez valóságos robotmunka, -amit csak 
éppen azért kell élvégezniök, amiért megtűrik, 
hogy egy falat száraz kenyérre valót keressenek 
ott maguknak. 

Nem tudom megérteni, hogy lehet igy gondol-
kozni az illetékeseknek, ennyire kihasználni rá-
szorult embereket. Nem hiszem, hogy nem lenne 
keresztülvihető, hogy valami kis fizetést adjanak 
ezeknek az embereknek. Gondoljuk csak meg, 
hogy a mélyfúrás óta természetes melegvize van 
a fürdőnek, tehát tüzelőanyagban feltétlenül lé-
nyeges a megtakarítás, különösen ha figyelembe 
vesszük, hogy a fürdőjegyek azóta semmivel «rm 
let ek olcsóbbik Miért nem fordítják a többletet 
arra, hogy emberibb megélhetésük legyen azok-
nak,' akik nélkül az egész üzem megállanaí 

Tisztelettel: Egy fürdőző. 

Budapestre helyezték 
Klug Pétert 

Budapest, juüus 2. A kultuszminiszter a gyógy-
pedagógiai intézetek és kisegitőintézetek országos 
szakfelügyelőjét, Klug Péter szegedi siketnéma-
intézeti igazgatót ez állásától felmentette és a 
szakfelügyelőség székhelyére, Budapestre helyezte 
át- Egyben Vörös Sándor siketnémaintézeti tanárt 
a siketnéma intézet igazgatásával megbízta. 

mm "f" 
Dr. Bertényl Ivén és neje Gróf AUcie 

mint szülök fájdalommal és összetört szív-
vel jelentik, hogy az egész család szeme-
fénye, gyönyörűsége, minden reménye, egyet-
len aranyos kis leánykájuk 

A L I C E K A 
rövid kínos szenvedés után, életének 2-ik 
évében, f. évi julius hó 2-án hajnali *|«4 óra-
kor tiszta angyali lóikét visszaadta Terem-
tőjének. | 

Az égben egy angyallal több lett, mi pe-
dig mindenünket vesztettük el Benne. 

~ Drága kis halottunkat f. évi julius hó 
4-én délután fél 6 órakor fogjHk a belvárosi 
temető kupolaterméből a róm. kath. egyház 
szertartása szerint beszenteltetni és eltemet-
tetni. 

Szeged, 1929. julius hó 2-án. 
Drága kis CIcuskónk 

felejteni soha nem fogunk! 
Dr. Grél Árpád ügyvéd éi neie Kern Ilona, 

Özr Bertényl Ivftnnft sz kövesdi Weniel Ilona 
, vereti") nagyszülői. 

Skubllca MJh&tynt *z Berltnyl Erisébe', 
nr. Bertényl Imre, 

Bérienyí Eslvín 6s Dr. Cról György 
nagyné"!*1. ille!ve nagybátyái. 
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