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Dr. Pálfy József ünneplése 
(A D él m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A szegedi ipartestület fa ipar i szakosztálya szom-
baton este az ujszegedi Vigadó kerthelyiségében 
társasvacsora keretében avat ta fel dr. Pá l fy Jó-
zsef tanácsnokot dlszaszialosmesíerré . A több mint 
százteritékes banket ten az asztalosmestereken kí-
vül résztvettek az ipartestület szakosztályi elnökei, 
az ipartestület e löl járóságának tagja i és sokan 
mások a kereskedőtársadalom tagjai közül is. 

Elsőnek Hcrczog Samu üdvözölte a megjelen-
teket, ma jd méltatta dr. Pá l fy József érdemei t és 
közéleti működését, á tnyúj to t ta a szakosztály re-
mekbekészült minia tűr gyalupadjá t . Utána Füredy 
Lajos , az IPOSz t i tkára köszöntötte fel az ünne-
peltet. Kifejtette, hogy Pál fy József nesztora az 
iparos társadalomnak. Bejelentette, hogy az asz-
talosmesterek országos egyesülete dr. Pá l fy Jó-
zsefet tiszídíeibeH tagjává választotta. 

Körmendy Mátyás az ipar tes tület nevében kö-
szöntötte az ünnepeltet . Sórtli Gyula után Gombos 
Istvánt, mint az iparosérdekek őrzőjé t és a bel-
viszályok etoszlatóját üdvözölte dr. Pá l fyban . 

Kertész József és Dscsó Arnold köszöntő szavai 
u tán dr. Pálfy József köszönte meg az üdvözlé-
seket. Kifejtette, hogy mindig büszke lesz a r ra , 
hogy tagja lehet az asztalosok ipar tá r su la tának . 

Sehatz fzsó után Ta rnav F r n ő a kul tura ipa-
rossága nevében köszöntötte dr. Pálfyt , kérve, hogy 
amilyen ambícióval dolgozott az iparosság érde-
kében, ugy dolgozzon a magyar színművészet ér-
dekében is. Kíe.8 Géza köszöntő szavai után a 
szegedi kereskedők nevében Bokor Adolf üdvö-
zölte Pál fy tanácsnokot. 

Kertész József végül a r ra kérte az ünnepeltet , 
hogy az iparosok között fennálló súr lódásokat 
oszlassa el. Dr. Pá l fy zárószavai után a banket t 
résztvevői a késő éjszakai órákig a legjobb han-
gulatban marad lak e g y ü t t 

Csanádmegye közgyűlésének 
őrekis tagjai 

Makó, julius 13. Csanád—Arad—Torontál ideig-
lenesen egyesitett megyék törvényhatósága ma dél-
előtt rendkívüli közgyűlést tar tot t . A vármegye 
közgyűlése az u j közigazgatási törvény ér te lmében 
öt örökös törvényhatósági bizottsági tagot válasz-
tott. A megválasztott örökös tagok a következők: 
József főherceg, Glutlfelder Gyula csanádi me-
gyéspüspök. Szojfca Kálmán volt országgyűlési 
képviselő, Vajda Jenő vármegyei nyugalmazot t fő-
jegyző és Nagy Károly r e fo rmá tus lelkész. Az 
örökös bizottsági tagok megválasztása egyhangú-
lag történt. 

kor megmarkol ta a zacskót. Csak akkor hűl t el, 
mikor kihúzta. Ez nem az ő zacskója. Megint 
belenyúlt s addig kotorászott benne, míg ki nem 
húzta a magáét is. Csak azután esett gondol-
kodóba. 

Mitévő legyek most ezzel az idegen pénzzel? 
Talált jószág, nekem szánta az Isten. Csinálha-
tok r a j t a olyan malmot , hogy a király sem őrleti 
különben a vasárnapi kalácsnak valóját . 

S már nyúlt a pénzért , de hirtelen vissza-
rántot ta a kezét, mer t megdobbant a szive: 

— Pál, Pál, te nem jársz igaz utón. Aki ide 
rej tet te azt a pénzt, vissza is jön érte. ő se vitte 
el a tiedet, te se bántsd az övét! 

Elszégyelte magát a molnár , visszatette a he-
lyére az idegen zacskót. Hóna alá csapta a ma-
gáét s megindult hazafelé. Hát. ahogy megfordul , 
jön ám szembe vele; Tah i r bég. Szakadt ró la a 
verejték a nagy igyekezetben. 

— No, te is megkerültél te tö rök? — mordu l t r á 
Pál gazda mérgesen. 

A török mo lná r sietett előkeriteni a zacskót 
a fa odvából, csak azután adta meg a választ: 

— Meg ám, te magyar 1 
Mikor Pál meglátta, mit csinál a török, csu-

dál kozva csapta össze a kezét: 
— Hát a tied volt a másik zacskó, Tahi r bég? 
— Hát a tied volt az egyik, Pál gazda? 
— Hát ilyen emberséges ember vagy te szom-

széd? 
— Hát van te ná lad becsületesebb ember , test-

vér? 
Török molnár , magyar molnár karonfogva men-

tek be Becsére. Szét se váltak többet, összetet-
ték a pénzüket, ketten építettek egy malmot, kö-
zösbe kerestek halálukig. Csendes nyári éjszaká-
ban a harmadik határ ig elhallatszott a malom 

at togása: 
' — Becsület., tisztesség, szeretet, békesség. 

Professmr#k egyetértőn mondlák; 
FiiteEé$től Dusztulnak a bolhák. 

Nyugalmunk megrontói: a bolhák, egészségűn-
ket is komolyan veszélyeztetik. Permetezzünk 
FLIT-et, hogy megszabadí tsuk l akásunka t« bol-
háktól, e bacilluahordozóktól. 

F L I T behatol minden hasaoeKba, ahol sváb-
bogarak, poloskák ós hangyák elbújnak és sza. 
porodnak. Kiirtja petéiket. Megöli a rovarokat, 
de emberre ártalmatlan. Nem hagy foltot 

FLIT nem tévesztendő össze a közönséges ro-
varirtókkal : tökéletes rovarpuaitltó erei a minden 
V á r a k o z á s u n k a t Kielégíti. 

Permetezzünk 

Magyaromig! kSzpont.' 
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BUDAPEST, VI, FIGYELÖ-U. Ю. 
TELEFON I eoe-4B* 

A kultuszminiszter 
megnézte az építkezéseket, küldöttségeket fogadolt 

és résztvett az építési bizottság ülésén 
„A városi nem lehet most gyalogjáró kövezéssel megterhelni" — mondotta 

A reálgimnázium a íövő év végén visszakapja régi épületét 
(A Délmagyarország munkatár. á 'ólSzom-

baton délután két óra előtt 'érkezett 
meg Szegedre Klebelsberg KunÓ kultuszmi-
niszter Jakab Oszkár pénzügyminiszteri h. 
államtitkár, dr. Magynry Zoltán és dr. Ja. 
k f l b f f y Zoltán miniszteri tanácsosok társasá-
gában. A miniszter autója először a Temp-
lom-téren állt meg, ahol Klebelsberg Iiunó ki-
szállt és megtekintette az építkezéseket. 

A kultuszminisztert dr. Glattfelder Gyula 
megyéspüspök látta ebédre vendégül. Ebéd 
ulán a miniszter kíséretével ísmít 

az építkezéseket szemlélte meg. 
Először a polgári tanárképző intézet befe-

jezéshez közeledő épületében tett látogatást, 
majd az u j polgári iskolát tekintette meg, 
amely Wälder Gyula tervei alapján épül. In-
nen ismét a Templom-térre ment a minisz-
ter és a D-épület helyén tartott szemlét. Ez 
az épület a plébániapalotához csatlakozik és 
a gyógyszertani intézet kap itt hajlékot. 

Délután öt órakor a kultuszminiszter 

a leszámoló palotát 
mutatta be Jakab Oszkár h. államtitkárnak és 
ismertette a »rálálásos» épülettel kapcsolatos 
alakítási és bővítési terveit. 

Az egyetemi építési bizottság ülését öt órára 
hívták össze, de a miniszter kíséretével együtt 
csak háromnegyedhat órakor érkezett meg a 
városházája, ahol az építési bizottság tagjain 

kivül már számos küldöttség is várakozott rá. 
A kultuszminiszter 

a küldöttségeket 
a polgármester szobájában fogadta. Elsőnek 
a filharmónikusok deputációját vezette eléje 
dr. Pálfy József tanácsnok, aki ismertetve a 
zenei egyesület kulturális működését és azt 
kérte a minisztertől, hogy az egyesület évi 
800 pengős államsegélyét emelje lel kétez?r 
pengőre. 

A kultuszminiszter kijelentene, hogy a ké-
rést indokoltnak tar t ja és a legközelebbi költ-
ségvetési évben 2000 pengő segélyt utal ki 
a filharmónikusoknak. 

Ezután az Aigner.telep küldöttségét fogadta 
a miniszter. A telepiek azt kérték, hogy tégláz-
tassa ki a miniszter az iskolához vezető egy-
kílométeres ut gyalogjáróját, amely esős idő-
ben járhatatlan. A munka hatezer pengőbe ke-
rülne, de a város kérelmüket fedezethiány, 
miatt elutasította. 

— A várost tényleg nem lehet most ezzel 
a költséggel megterhelni — mondotta a mi-
niszter —, mert éppen elég terhe van most. 
Én, tárcám terhére, elvállalom a hatezer pen-
gő felét, a másik felét vállalja a város. 

— Elvállaljuk —, mondta rá a polgár-
mester. 

Most a szülők küldöttsége jelentkezett és el-
panaszolta a miniszternek, hogy a szegedi 
reálgimnázium, amely a reáliskola épületébea 
kapóit menedéket, helyszűke miat j nem tudja, 


