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Harisnyát csak G F B jegyűt vegyen, minden párért szavatosság 6 féle minőségben 
g y á r i l e r a k a t 

poitaii Testvéreknél 

Elfogták 
a takarékkönyv meghamísitóját, 

aki I pengőre 1850-eí akart kapni a postától 

Oitmaggararszdg munkatársától.) Jelentet-
te a Délmagyarország, hogy szombaton délelőtt 
takarékkönyv-csalás t kísérelt meg a postán egy 
30 ér körüli fiatalember. Bemutatott egy takarék-
könyvet, amely 1Í60 pengőről volt kiállítva. A tiszt-
viselőnőnek gyanos vo* a dotog, a főnöki irodá-
ba vitte a megijedt fiatalembert, aki azonban ott 
is aat hangoztatta, hogy a takarékkönyvvel nem 
történt semmiféle visszaélés. A könyvet azonban 
bevonták s miután a fiatalembert leigazoltatták, 
útjára engedték. 

A postánál megállapították, hogy a takarék-
könyvet valaki kijavította magasabb összegre. 

Eggpengós betéti kővatelfct javította ki 1850 pen-
gőre. A hamisítást tervszerűen vitték keresztül, a 
hamisító minden tételt átjavított ugy, hogy a pos-
tás csak a legnagyobb figyelem és gondosság 
tneitett tűnhetett fel a Jól kieszelt kísérlet 

A rendőrség nyomozást indított az ügyben és 
megállapította®, hogy Bakonyi Kiss Gyula 30 éves 
szőregi, állásnélküli iparossegéd volt az, aM a 
meghamisított takarékkönyvet bemutatta. A sző-
regi csendőrség a szegedi rendőrség megkeresé-
sére őrizetbe vette Bakonyi Kisst, alti bevallotta, 
h o g y 6 követte el a hamisítást, mert igiy akart 
pénzhez jutni. 

Hat és félmázsa statisztika 
(A Délmagyarország munkatársától .) Közel 

féle&ztendei munka után végre a napokban 

befejezték a mezőgazdasági statisztika összeál-

lítását. A 25.000 gazdaságra vonatkozó irattö-

meg felkerült a városházára, a közgyü'ési te-

rem padsorait megtöltötték a statisztikai ivek 

p padokon szortírozták szét az iveket. Tegnap 

delelőtt hozzáfogtak a csomagoláshoz, 20 ki»ós 

csomagokban postán kü ld ik fel a Központi Sta-

tisztikai Hivatalhoz az iveket. Hat és félmá-

zsára rúgnak a mezőgazdasági statisztika sze-

geifi ivei. Érthetetlen, hogy miért kell postán 

expediálni az iratokat, hiszen a vasúti szál-

lítás jóval olcsóbb Volna, a minisztérium 

azonban legutóbi leiratában igy rendelkezett. 

Megállapítható most már , hogy a félévig 

készülő összeírás költsége 1324 pengő. Száz-

harminchárom összeíró dolgozott a statiszti-

kán és a kiállított ivek u tán állapították meg 

a járandóságokat. Négyféle i v vo l t : az A. ivek 

u tán 1 fillér, a B. után 4, a BB. után 2, a C. 

utáin 1 fillért fizet a földművelési minisztéri-

um. Az 1324 pengőnek csak a 70 százalékát: 

fordítják az összeirók dotálására, a 30 százalé-

kot pedig az adatgyűjtő vezetője kapja meg, 
ez 397 pengő. 

Az összeirók ezzelszemben igen keveset ke-
| restek, az átlagos kereset személyenkrnt 7 pen-

I gő, de többen vannak olyanok is, akik mind-

össze 1 pengő 70 fillért kerestek az összeírás-

sal. Egy állástalan tanító, aki a legnagyobb 

körzet összeírását végezte 25 pengő 70 fillért 

keresetet könyvelhet el. 

Ebben az összeghez sem jutottak még hozzá 

az összeirók. A keresetük felét a statisztikai 

ivek felterjesztése után uta l ja k i a földműve-

lési minisztérium, a másik felét ma j d akkor 

fizetik, h a a statisztika iveit a Központi Sta-

tisztikai Hivatal felülvizsgálja és helyesnek 

találja. Erre legjobb esetben csak hónapok 

múlva kerülhet sor. 

Várospolitika és országos politika 
Pálfy polgármester a szombatesti beszédekről 

(A Délmagyarország munkatársától.) A II. ke-
rületi Függetlenségi Népkör Kossuth-vacsoráján 
— mint ismeretes — felmerült az az érdekes kér-
dés, hogy hol szabad és hol nem szabad érintkez-
nie a várospolitikának az országos politikával. Dr. 
Pálfy József polgármester foglalkozott beszédében 
a kérdéssel és olyasféle kijelentést tett, hogy a 
várospolitikába nem szabad országos politikát 
vegyíteni, mert ez a városi érdekek sérelmével jár 
és megbéníthatja a törvényhatóság működését. 
Dr. Pap Róbert beszédében reflektált a polgár-
mester megállapítására és kijelentette, hogy külö-
nösen a mai viszonyok között lehetetlen éles ha-
tárvonalat hüzni a várospolitika és az országos 
politika között, a városi autonómiának saját ér-
dlekében kell az országos politikával foglalkoznia, 
éppen a városi érdekek megvédése és biztosítása 
céljából. 

Csak eciy hétig Szegeden 
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A kérdéssel kapcsolatban dr. Pálfy József pol-
gármester hétfőn érdekes nyilatkozatot tett a Dél-
magyarország munkatsársa előtt. Kijelentette, 
hogy a szombatesti Kossuth-vacsorán mondott 
beszédének ezt a részét félreértették és igy félre-
magyarázták. 

— Ezt meg ls tudom érteni — mondotta —, 
mert sajnos nem volt időm a vacsorán arra, h°8y 
kijelentésemet precízebben megfogalnmzzam és 
részletesebben kifejtsem. Felfogásom semmiben 
sem különbözik dr. Pap Róbert [elfogásától. Ma-
gam is azt mondom, hogy a városnak igenis kell 
időnkint foglalkoznia az országos politika kérdé-
seivel, mert ehhez törvényes joga van, sőt ez för-
vényes kötelessége is. Beszédemben csak azt akar-
tam hangsúlyozni, hogy a városi érdekeket nem 
szabad politikai érdekek, helyesebben pártérdekek 
és pártérdekek keretéibe szorított magánérdekek, 
vagy személyes érdekek, évényesü\ési célok szol-
gálatába állítani. A pártpolitikát és e személyi 
politikát tehát a legélesebben külön kell választa-
ni a várospolitikától, mart különben sokszor visz-
szás helyzetbe kerülhat a város. Kijelentésemnek 
különben az idött aktualitást, hogy a közelmúlt-
ban zajlottak le Szegeden « országgyűlési és a 
törvényhatóság választások és bizony mindkét 
alkalommal történtek sokszor felelőtlen igérccté-
sek. 

Asz olvasó rovata 
Post festa 

Tekintetes Szerkesztőség! A lezajlott ünnepi 
hetek után nem lesz talán érdektelen a nyilvá-
nosságra hozni a Szegeden járt idegenek egyné-
mely megjegyzését, hogy illetékes helyen tudo-
mást vegyenek arról, mi tetszett és mi nem az 
idegen vendégefenek. 

Általánosan mindenki el volt ragadtatva a já-
tékok és a város szépségétől. A Széchenyi-tér 
szépsége mindenkit láthatólag megtepett üyen 
impozánsan szép főteret kevés helyen látni, — ea 
volt az általános vélemény. Igen sok bámulója 
akadt a Móra-kertnek is. Általában virágfeerté-
szetúnk elismerésre talált és sok dicséretet ka-
pott. Ugyancsak megkapott mindenkit Újszeged 
szépsége és a budapesti vendégek önkéntelenül 
is felkiáltották: „Ez egy miniatűr Margitsziget". 
Csak amikor jobban megismerkedtek, jobban 
szemügyre vették Újszegedet, találtak bizonyos ki-
focfiisolni valót, például a világítás rossz, utat, 
gyalogjárói gondozatlanok. Sokan nehezményez-
ték, hogy a Vigadóig nem visz jó autóut, stft. 
Akik pedig véletlenül Újszegeden kaptak elszállá-
solást, azok megütközéssel hallották, hogy Újsze-
gednek nincs rendes vízvezetéke, stb. Sokan bosz-
szankodtak a közúti hid magas vámját miatt, 
amelyhez hasonlóval sehol se találkoztak Akik 
például Újszegeden laktak, ittlétük alatt és az élő-
adások után taxin mentek haza, azokat látható-
lag erősen bosszantotta, hogy hidvámot keítlelt 
fizetniök. Nem egy közülük hangosan ki is kelt 
emiatt Ugyancsak sokan panaszkodtak a kőzoti 
hid rossz gyalogjárójára. 

Sok vendége akadt a SzUE-medencének is. X 
vendégek kifogásolták, hogy üyen kis vizmennyi-
ségtfe korHéitűan számú közönségéét bocsájjtanak. 
Boldogasszony előtti napon érkezett filléres vo-
natok utasai a refkkenő hőségben szinte rohantak 
a SzUE-be — modern tiszai strandfürdő hiányá-
ban! —, de nem egy közülük épp oly gyorsan tá-
vozott is, panaszolva, hogy a viz nem lehetett 
megfelelő a sok használat és nagy forgialom miatt 
Számosan a Tiszára mentek, ahol nagy élvezettel 
állapították meg, hogy vize seiymeslágy és össze-
hasonlíthatatlanul jobb fürdésre, mint a Dnn» 
vize. Sajnos ezek viszont jogosan a strandállapo-
tokkal nem voltak megelégedve és csodálkoztak 
azon, hogy a boldog emlékű KlebelsbeTg nem 
erőltette ki a modern nagystrand épitését, melyre 
alig van még ilyen megfelelő természetes adott-
ság, mint Szegeden. Ilyen viz, ilyen föveny sehol 
sem található a hazai strandok közül. Megvigasz-
taltuk ezeket, hogy — legközelebbi látogatásuk-
kor, már uj, modern strandot fognak találro. 

A szabadtéri előadásoknak — nem lehet elég-
gé hangoztatni — az egész vonalon nemdkivüH si-
kere volt. Ezek a játékok Szegedet olyan is-
mertté tették, amilyen anélkül soha se lett vol-
na. Ha a megkezdett uton fogunk haladni, Szeged 
a legszebb reményekkel nézhet idegenforgalma 
elé, de nem szabad mindent a véletlenre bíznunk, 
hanem a városnak mindent el kell követnie, hogy 
beigazolódjék a mondás: „Szeged szebb lesz, 
mint volt". Átkötni, teremteni, fejleszteni, kul-
turát hozni mindenüvé, ez legyen a városi ható-
ság jelszava, akkor az eredmény nem fog elma-
radni. 

Tisztelettel: Spectator 

K l n e m t u d t a , n a g y o n r t t k a , 

Podvenitál a szabás titka. 
Egyenruha és uri szabóság1. Nigyó u. 3. Feketesag n 

sarok. Caerkészfelsíereléaek rak 

Epifkezési k< 
kaphatnak bankősszeköttetésünk révén azon építtetők 
akiknek az építkezéshez nincs meg teljesen a szüksé • 
ges tőke Minden fajta tégla és eserép kiváló minő-
ségben a l̂ orolosóbh árak mel'ett. Kivá'ó járdatégfla is 
kapható KERTÉSZ-TfiGLAGYAR, Cserepes-sor. 

használt is^olaSconyvek 
féláron kaphatók. — Használt iskolakönyve-
ket magas áron veszek, h nsem érdeklő iskolák-

ból kiesett tankönyveket is vásárlók. 

n o n a a r i a i t n t t q n a n u m 


