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Kalor, Eína, Glóbus, Cyklop, tolytonégőBiin|i?mA* V a C G I l f l f Q r h a n 
kályhák tűzhelyek, zománcozott edény S i t l l i l C I V C l d i f i U V t i l B l d l l 
nyugtalanságra, kérdést Intézett dr- Pálfy József 
polgármesterhez 

a végelbánási rendelet végrehajtása 

ügyében- A polgármester a következőket mon-
dotta: 

— őszintén szólva az eljárás részleteit még 
nem ismerem, csak annyit tudok, hogy a végre-
hajtás módja c, városoknál is ugyanaz lesz• rr'rJ 
ami az állami hivatalokban és az állaimi felügye-
let alatt működő intézményeknél, például az Or-
szágos Társadalombiztosító Intézetnél volt. 

A végelbánás tulajdonképen képy-
szernyugdijazást jelent 

és bizony a tegnap megválasztott hármas bizott-
ság h..iásköre elég nagy. uoy. hogy majdnem 
jogosan nevezte el efct a bizottságot a keserű 
tisztviselő-humor ,,akasztófa-bizottság"-mk. 

— Ugy tudQm. hogy a bizottság e!é a hiva-
talvezetők terjesztenek majd javaslatokat, erre 
azonban sem most, Sem rövid időn bc'ül rré<r 

nem kerül sor- A végrehajtás kérdésével eddig 
még senki sem foglalkozott a városházán, mind-
össze az történt, hogv még a nyár ele'én uta-
sítottam a hivatalvezetőket, hogy készítsék el a 
hozzájuk beosztott alkalmazottak 

minősítési táblázatát. 

Nem hiszem különben, hogy Szeged város tiszt-
viselői »státuszában komolyabb változásokat 
okozhatna ez a rendelet, mert hiszen a városi 
tisztviselők munkateljesítménye ellen egyetlen 
komolyabb kifogás sem merült fel. A tisztvise-
lők hiven és lelkiismeretesen teljesítették mindig 
hivatali kötelességeiket és legfeljebb egy-két 
olyan tisztviselőt lehetne találni, akinek időolőtti 
nyugdijazása a szolgálat érdekéből valóban ki-
v'^atosnak látszana- A hétfőn megválasztott bi-
zottságot a fpispán ur fogja majd összehivni. 
amikor annak ideje elérkezik, de erre sem a kö-
zeli napokban, sem a közeli hetekben nem igen 
kerül sor. mert hiszen az egész kérdés még tel-
iesc'""rl előkészítetlen. 

Szabodalmazoll 
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Öt év alatt 3200-al 
emelkedett Szeged területén 

a földtulajdonosok száma 
Érdekes számok a szegedi földbirtokokról 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
pénzügyminisztérium utasítására öt évenkint 
összeírják a müvelcs alatt lévő földtérületeket, 
kimutatás készül a földtulajdonosok számáról 
is. Legutóbb 1929-ben készült ilyen összeírás, 
az 1934. évi összeírással pedig most készült el 
a földnyilvántartó hivatal. Ez a kimutatás ér-
dekes adatokat tartalmaz, megállapítható, hogy 

Szeged területén 21.340 a földbir. 
tokosok száma. 

Közöttük a legnagyobb: Szeged város. A vá-
rosnak 64.083 hold és 1.019 négyszögöl földbir-
toka van. mig magántulajdon a város területén 
77.691 hold, 1361 négyszögöl. 

Érdekes, hogy művelési ágak szerint hogyan 
oszlik meg a szegedi földbirtok. Szántóföld: 
80.467 hold (város tulajdonában 32.846, ma-
gántulajdon 47.620), kert 1.206 hold (városé 
554, magán 652), rét 18.960 (városé 5820, magán 
13140), szőlő 10.296 (városé 2211. magán 8085), 
lecelő 10.429 (városé 6014. magán 4415), erdő 
7928 (városé 7507, magán 420), nádas 792 (vá-
rosé 472, magán 319). 

\ 141.775 katasztrális hold földbirtok után 
1934-re 270.762 pengő földadót vetettek ki. 

Érdekes összehasonlítani a mostani földbir-
tok kimutatást az 1929. évivel. Megállapítható, 
hogy 

az utóbbi öt esztendő nlnft 3200-al 
szaporodott Szeged területén a 

földtulajdonosok száma, 

ami 15 százalékos emelkedésnek felel meg. A 
pár év előtti földkonjunklurának következmé-
nye az, hogv Szeged területén olyan nagyszám, 
han növekedett a földtulajdonosok száma, mint 
egvik törvénvhatóság területén sem. Csongrád 
vármegve területén 1929-től 4 és fél százalékkal 
növekedett a földtnln jdonosok száma, az orszá-
gos átlag öt százalék. 

A kimutatás foglalkozik azzaTis, hogy egyes 
művelési ágakban miiven változások állottak 
be a7. elmúlt öt év folvamán. A szántóföld je-
lentékenyen emelkedett, az 1929. évi 72.000 ka-
tasztrális hold szántófölddel szemben, most 
töhb, mint 80.000 hold n szántó Szeged határá-
ban. A szőlőterület is emelkedett, de igen kis 
mértékben, alig ezer holddal, ellenben 

nincs semmi változás az erdőterü-
letnél, 

7900 hold erdő volt Szegeden öt évvel ezelőtt 
is. A város évről-évre erdősit, ezzel szemben 
azonban a magántulajdonban lévő erdőterület 
fokozatosan csökken- Az öt év előtti 900 hold 
erdővel szemben most mindös.sze 420 hold erdő 
van magántulajdonban. 

A kimutatásban fel kellett tüntetni azt is, 
hogv a szegedi földbirtok mennvire adósodott 
cl. Jellemző a földbirtok eladósodására, hogy 
öt év alatt a szegedi földbirtokok 35 százalék-
kal iohban meg vannak terhelve, mint öt évvel 
ezelőtt. A kimutatás szerint a 141.775 kataszt-
rális bold föld kátaszteri tiszta jövedelme 
1,168.181 aranykorona. 

ízoalmas vallomások 
Lenrivai Sándor »erének 

keddi tárgyalásán 
(A Délmagyarország munkatársától•) A sze-

gedi törvényszék Vaday-tanácsa l.eddcn tovább 

folytatta Lendvai Sándor és társai bűnügyének 

főtárgyalását. A keddi nap is tanúkihallgatások-

kal telt el- A kihallgatott tanuk izgalmas vallo-

másokat tettek. A kornádi káptalani birtokon is 

betörtek Lendvaiék és többezer pengőt zsákmá-

nyoltak- Mtinkaközben rajttik ütött Rdpolt Sán-

dor erdőőr, akit letepertek és guzsbc.kötötfek. 

Rápolt a keddi főtárgyaláson felismerte Lend-
vai Sándor személyében azt a férfit, aki többed-
magával öt megtámadta. Elmondotta, ugy össze-

kötözték, hogy centimétereket tudott lépni és 

két órába tellett, amíg egyik szobából a másik-
ba ért. 

Hasonlóan súlyos vallomást tett több más 

tanú is- A birótság hétfőn és kedden összesen 
1100 pengőt utalt kí tanudijakra. A költségek a 

keddi nappal együtt meghaladják a 3000 pen-

gőt- A táirgyalást szerdán folytatiák. 

Betörés 
a Szent István-téren 

7 pengőért 
(A Délmagyarország munkatársától.) Kertész 

Ferenc Szent István-téri lisztüzletében keddre 
virradó éjszaka betörést követett el ismeretiem 
tettes. Az udvarról az ablakon keretestül ha-
tolt be az üzletbe. Az ablakot elzáró vasrácsot 
a tettes keresztülfürészielte és igy jutott be az 
üzlethelyiségbe, ahol feltörte a kasszát• Itt azon-
ban mindössze 7—8 pengőt talált, ezzel kellett 
megelégednie- A tettes felforgatta az egész üz-
letet. kihúzgálta a fiókokat, re nem talált sem-! 
mit, amit magával vihetett volna. így csak a 
kézipénztárban talált 7—8 pengőt vitte el. A 
betörést üzletnyitáskor fedezték fel- A rendőr-
iség a nyomozást megindította. 

sd© 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-

sa 18.2, a legalacsonyabb 5.0 C. A barometer 

adata nulllokra és tengerszintre redukálva 

reggel 751.9, este 758.1 mm. A levegő páratar-

talma reggel 100, délben 100 százalék. A szél 

iránya nyugati, erőssége 2—3. A lehullott csa-

padék mennyisége 10.2 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 

órakor. Időjóslat: Északnyugati légáram-i 

lás, helyenkint még kisebb eső, a hegyeken 

hó, egy-két helyen gyenge talajmenti fagy. 

A nappali hőmérséklet nem változik. 

Kopott r w s s r uisá testi, 
I r. vízmentes anyagból ragasztva készítek. 

R I I C 7 E S R J 3 E E ) Horthy Miltlös ucca 4-
I E i f lB^ f lKK (Kultúrpalotával szemben) 

Mai árajánlatunk 
ÉLELMISZEREK: 

4 deka szárított vargánya gomba 
1 üveg bruttó 15 deka mustár 
1 kg staniolos trappista sajt 
1 kg kitűnő virágméz 

HAZTARTASI CIKKEK: 

3 drb patent egérfogó 
Gyorsfőző öntött vasból 
^Nyeles zománcozott rántotta sütő 
Festett levélszekrény 

DIVATARU: 

1 pár trikó belül bolyhos női keztyü —.98 
1 pár trikó belül bolyhos férfi keztyü —.98 
Bundabolyhos allaszcsikos női nadrág P 1.98 
1 pár csíkos angolszerü női harisnya —.78 

MINDSZENTEKRE: 

10 drb fonott 50 -es sirgyertya 
10 drb fonott 30-as sirgyertya 
Keresztmécses 5 égővel 
10 drb 50-es fehér gyertya 

—.24 
—24 
—98 
—.88 

—24 
—.58 
—38 
—.98 

—11 
—18 
—.24 
—.24 

PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RI. 
SZEGED, CSEKONICS és K9SS UCCA SAROX 

M p p p r a r 

Ha. panasza, 
rcKlamációia van, tordtuljon 
Közvetlenül a Uiadó&lvatal-
öox, levelezőlap vagy telefon 
utján 


