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Az alsóíanyai káptalani 
földek bérbeadása 

t'A Délmagyarország munkatársától.) Nip-
pold János mérnök, a Szegedi Földbérlők Szö-
vetkezetének elnöke szerdán megjelent dr. 
!Somogyi Szilveszter polgármesternél, akit arra 
kért, hogy az Alsótanyán lévő káptalani föl-
deket, amelyek 400 katasztrális hold kiter-
jedésüek, a város ne a tervezett 50, 100 és 
200 holdas paroellákban adja ki, hanem öt-
holdas parcellákban a nincstelen zsellérem-
bereknek. Nippold azzal érvelt a polgármester 
előtt, hogy a mai súlyos gazdasági viszonyok 
miatt számos földművest lehetne ezzel a rend-
Szerrel földhöz juttatni, de az áldatlan társas 
bérleti viszony megszűnését is nagymértékben 
elősegítené, ha a város ezt a területet kispar-
eellákra felosztva árverés ut ján adná ki az 
igénylőknek. 

A helyzet az, hogy a káptalani földeken 
jelenleg kisbérlők dolgoznak. A város azon-
ban most azt szeretné, ha a területet nagyobb 
tagokban olyan bérlők vennék ki, akik in-
tenziven gazdálkodnának a bérleteiken. Ez 
maga után vonná azt, hogy a környék napszá-
mos népe, amely most munkanélkül van, 
a 100 és 200-as bérleteken állandóan kap-
hatna munkát. A város a káptalani földekre 
bérlőt keres, de ha nem sikerül ilyen módon 
kiadni a földeket, akkor ezen a részen is meg-
tartják az árverést. 

Nippold mérnök azt is felajánlotta a város-
flak, hogy a Földbérlő Szövetkezet hajlandó 
az egész 400 holdas bérlet átvételére, — ha 
a város átadja neki. Ezt a kívánságot a város 
azonban nem veszi figyelembe. 

Jls olvasó rovata 

Tisztelt Szerkesztő ur! Augusztus 25-én az 
ujszegedi postahivatalnál többedmagammal 
felszálltam a Szegedre haladó autóbuszra. 
Amint beszálltunk a kocsiba, az autóbusz ve-
zetője meg sem várta, hogy elhelyezkedjünk, 
nagy sebességgel megindult és én teljes erő-
vel a falhoz vágódtam, ugy, hogy a kátyús 
utakon a nagy zökkenők miatt is súlyos fáj-
dalmakat szenvedtem. A szegedi főposlánál 
kiszálltam és a kalauznál megbotránkozásom-
nak adtam kifejezést az ilyen közlekedés miatt. 

Ha már a város nem gondoskodik a saját 
jármüvei által bejárt utak rendbentartásán, 
legalább utasítsa az autóbuszok személyzetét, 
hogy az utasok személybiztonságának meg-
óvása érdekében a kocsik várják meg, amig 
az utasok elhelyezkednek. Ha a közönség érde-
keit nem veszik figyelembe, hogyan menjen 
jól az autóbuszüzem ? 

Tisztelettel: Egy olvasó. 

Lindbergh Tokióban 
Tokió, augusztus 26. Lindbergh ezredes fe-

leségével együtt Tokióba érkezett, ahol a 
nagy néptömeg viharos lelkesedéssel üdvö-
zölte. Előreláthatólag hat napig maradnak 
Tokióban. 

Hirek 

Ha |ót akar mulatni, nézze meg a Belvárosi Mozi-
ban az Idény legmulatságosabb szkecsét, az 

Elvesztettem a babámat 
Ma utoljára 5, 7. 9 órakor. 

Ma utoljára élvezheti olcsó helyérak mellett 
a szezon legiobb 2 néma filmjét 1 

Buffaló a banditák réme 
és Merénylet az operaházban 

5. 7. 9 órakor a Kofzóban. 

J J l f f Csütörtök. Róm. kath. Kai József. 
^ Protestáns Gebhárd. Nap két 5 

óra 10 perckor, nyugszik 6 óra 53 perckor. 

A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt 10 tol 
12-ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével. 
A muzeum nyitva délelőtt ig-tffl délután fél l 
óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 
8—1 óráig; könyvkölcsönzés ugyanezen időben. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Aprö Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel. 
1996.) Borbély József, Tisza Lajos-kórut 20. (Tel-
2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 1359.) Mold-
ván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. Tel. 18-46- Csil-
lag-gyógyszertár, Takáts István, Boldogasszony-su-
gárut 31. Tel. 21-25. Selmeczi Béla, Somogyi-telep. 
Tel. 34.25. 

Vasárnap 
beszámoló gyűlési fart 
o szociáldemokrata pár! 

Kéthlu Anna Szegeden 
30-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Korzó 

Mozi nyári helyiségében szociáldemokrata be-
számoló népgyűlést tartanak. Előadók: Kéthly 
Anna országgyűlési képviselő és Szakasits Ár-
pád pótképviselő. 

sellahk, denaturált 
— — _ w szesz 36 
és vegyi termékek stb. mélyen leszállított áron 

l<»lékltereske<M>n« 
v J i / i a g y i Dugonics ttr 11. TeJcloo 11-8T. 

ENYV, 

— Rassay Karoly köszönete a város üdvöz, 
léséért. R a s s a y Károly, Szeged országgyűlési kép-
viselőjét a közgyűlés — mint ismeretes — meg-
választása után meleghangú átiratban üdvözölte. 
Rassaytől most érkezett meg az üdvözlésre a 
válasz. Mégköszöni a város közönségének figyel-
mét és igéri, hogy Szeged ügyeit mindig a leg-
hathatósabban fogja támogatni 

— A porosz kultuszminiszter távirata gróf Afle-
betsberg Kanóhoz. Budapestről Jelentik.- Gróf Kle-
belsberg Kunó volt kultuszminiszter tegnap bucsu-
kihallgatáson jelent meg a kormányzónál. A volt 
kultuszminiszter a következő táviratot kapta 
B e c k e r porosz kultuszminisztertől: > Üdvözlöm 
Excellenciádat hálás emlékezettel az esztendőkön 
át tartott együttműködésünkre és azzal az óhaj-
tásommal, hogy Excellenciád jól kiérdemelt nyu-
galma egy nemsokára elkövetkezendő munkálkodá-
sának pihenője legyen.* 

— SipScz Jenő — lemond polgármesteri állá-
sáról? Budapestről jélentik: A budapesti város-
házán az a hir terjedt el, hogy S i p ő c z Jenő 
polgármester rövidesen lemond és megrongált 
egészségi állapotára való tekintettel, nyugdijba 
megy. A letnggdásnak állítólag az volna az oka, 
hogy magántermészetű családi ügyek miatt ösz-
szekülönbözőtt a Wolf-párttal, Wolfék ugyanis ne-
hezményezik a polgármester nemrégiben megkö-
tött házasságát 

— Halálozás. S z 1 u ha Ágostonnak, Szeged haj-
dani országgyűlési képviselőjének, majd főkapi-
tányának özvegye, sóspataki P a t a k y Irma 72 
éves korában Győrben meghalt Kiterjedt rokon-
ság gyászolja, kőztük első házasságából származó 
gyermekei: Szabó István volt győri főispán özve-
gye, dr. Porsch József menekült dévai főszolga-
bíró és özvegy Wettstein Jenőné, Szluha Margit. 

— Kiskőrösön megkezdték a szüretet. Kiskőrös-
ről jelentik; Kiskőrös határában megkezdték a 
korai szőlőfajták szüretelését. Oportóból, mely-
nek bora vérvörös, a várakozásoknak megfelelően, 
20—22 fokos mustot szűrnek. Kielégítő a mennyi-
ség is, jóllehet a darazsak — főként a magasabb 
fekvésű helyeken — meglehetősen sok kárt tettek 
a koránérő szőlőfajtákban. Örvendetesen fejlőd-
nek és érnek a többi fajták is, a napról-napra 
megismétlődő esőzés azonban a nedvesebb talajú 
szőlőkben károsan érezteti hatását Nagy töme-
gekben kínálják eladásra a gazdák a fehér és a 
piros saszlát 

— Térzene. A Hunyadi János 9. honvédgyalog-
ezred zeneosztálya közli, hogy az ezredzenekar 
27-én, csütörtökön 5 óra 30 perctől 6 óra 30 
percig a Széchenyi-téren térzenét tart a kővetkező 
műsorral: 1. Fuchs: Mária Terézia induló. 2. 
Offenbach: Orpheus a pokolba, nyitány. 3. Wald-
teufel; Aranyeső, keringő. 4. Eilenberg. Huszár 
roham, zenekép. 5. Vinczc: Szép vagy, gyönyörű 
vagy Magyarország. 6. Lehár: Lyuk-lyuk, induló. 

s Mrs. R. palotai az angol órát adását szep-
tember 1-én megkezdi, Báró Jősika-ucca 32. 403 

Iskolai hirek 
Javitóvizsgálatok és felvételek a varost BW 

felsőkereskedelmi iskolába. A városi női felső-
kereskedelmi iskolában a javitóvizsgálatokat szép-' 
tember 3-án, csütörtökön és 4-én, pénteken dél-: 
előtt 8—12-ig tartják peg az intézet helyiségéi-
ben (Mérey-ucca 3., I. emelet). A tanéveleji fel-, 
vételeket szeptember 5-ikén, szombaton és 7-én, 
hétfőn délelőtt 8—12-ig tartják meg ugyanott. 

Fokozottabb gyors- es gépirástanitás a nőt 
felsőkereskedelmi iskolákban. A női felsőkereske-
delmi iskolák tanitástervében a gyors- és gép-' 
írás tanítása eddig is a kőtelező tantárgyak közé 
tartozott Tekintettel azonban arra, hogy a tárgyak 
elsajátítására elegendő gyakorlati idő nem állott 
rendelkezésre, a kultuszminisztérium az 1931—32. 
tanévtől kezdődőleg a gyors- és gépírás tanításá-
nak heti óraszámát felemelte és ugy osztotta el 
az órákat, hogy a női felsőkereskedelmi iskola 
minden osztályában tanulják a növendékek a 
gyorsírást és gépírást oly mértékben, hogy az 
érettségi vizsgálat alkalmával az 1933. tanévtől 
kezdődőleg gép- és gyorsírásból is érettségi vizs-
gálatot tesznek, mint a többi kőtelező rendes tan-
tárgyakból és a vizsgák eredménye az érettségi 
bizonyitványban is bentfoglaltatik. Az iskolák 
fentartói kötelezve vannak, hogy kellő számú író-
gépet bocsássanak az iskolák rendelkezésére, mig 
a gyorsírás megfelelő elsajátítására a szükséghez 
képest kellő számú gyakorlóóra álljon rendel-
kezésre. 

— Hirtelen ha tál a piacon. Szerdán délelőtt a 

Rudolf-téri piacon összeesett és meghalt S z e l e s 

József 34 éves Nemestakács-ucca 48. szám alait 

lakó kőmüvessegéd. A rendőri bizottság megálla-

pította, hogy Szeles Józsefet szívszélhűdés ölte 

meg. Holttestét a bonctani intézetbe szállítóttáfc 

— Becsületsértés! per — elővezetéssel. A saege<fi 

járásbíróságon dr. G a á l István járásbiró saerda 

reggelre tűzte ki G e r ö Dezső ismeretes ügyének 

tárgyalását. Gerö ellen O p r e János tett becsület-

sértés miatt feljelentést GerŐ az első tárgyalá-

son széleskörű bizonyítás elrendelését kiérte. A 

szerdai tárgyalásra a vádlott Gerö nem Jelent 

meg, mire a biróság e l ő v e z e t é s é t rendelte 

el és a tárgyalást elnapolta. 

x Pénzét fektesse bútorba az Asztalosmesterek 
társascégnél, Dugonics-tér 11. 11 

A kőművesmester és a ki nem fizetett mun-
kások. Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogyi 
S o m og y i Vince építőmester ellen munkásai fel-
jelentést tettek, mert nem fizette k i ' a bérüket 
és eltűnt Szegedről. Ezzel kapcsolatban Somogyi 
Vince levelet intézett szerkesztőségünkhez, amely-
ben azt írja, hogy a pénzzel nem szökött meg, 
mert ami pénzt kapott, az az iparosoknak kifizette. 
A m u n k á s o k a t t é n y l e g n e m f i z e t t e 
még ki, de azok szerinte »tudják, hogy ex miért 
van«. A munka kezdetén kijelentette, hogy csak 
akkor fizet, ha megjön a Láb-kölcsön. Ez azon-
ban még eddig nem jött meg. A munkások és a 
közte lévő elszámolást — írja végül — való-
színűleg a b i r ó s á g fogja elintézni 

II Nautilus — jelentkezett 
London, augusztus 26. A' Nautilus napok 

óta tartó hallgatás után életjelt adott magáról. 
A »News Chronicle* szerkesztősége szikra-
táviratot kapott Wilkins kapitánytól, amely-
ben at áll, hogy a tengeralattjáró utasai jó l 
vannak és hogy nincs semmi komolyabb baj* 
A Nautilus egyelőre még nem tudott a jég alá 
merülni és nem indulhatott el északsarki utjai 
utolsó szakaszára, mert a sülyedési kormány 
egyik csavarja eltörött és a villanytelep is el-
romlott. Wilkins kapitány azt irja a szikra-
táviratban, hogy a hibák kijavítása folya-
matban van S a Nautilus azonnal elindul a 
jég alatt az Északi Sark felé, mihelyst az idő-
járási helyzet megjavul és a jégzajlás engrd< 

ABohnbanpénteken nagyhalnap] 
1 nagy halászlé f"40 P ' 
1 sülthal 1*60 P .501 


