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Meghalt Hamme! Dezső 
városi fttkertész 
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Vasárnap választ a VIII. kerület 
Feteőváros polgársága és munkássága győzelemre viszi az 

ellenzék listáját 

FTammef Dezső városi főkert ész péntékire vir-
radó éjseaka meghalt a szegedi egyetem ider 
kJmfldján- A nép-szerű városi tisztviselő korai 
halála taüll* részvétet keltett Hainmel De-
®8Ő láradhatafan szorgalommal és Mkéssttlt* 
séggej dolgozott a város csinosításán. Mindig 
tete yolt tervvel, programmal és a város 'öbb 
részét gyönyörű virágoskertté változtatta át 
«mi a mai nefciéz viszonyok között, am'kor még 
a legszükségesebbre sem igen kerijl f° '?zet a 
kötliségveitésben- jelentős felies>itmÓnvnek szá-
mit-

Bammef Dezső 1925-ben került Szegedre a 
város kertészetéihez- Két év múlva. 1927-ben 
•ette át a városi kertészet vezetését é6 Itt-
amennyire csak tehette, hasznosította aat a 
«aaktudásN amelye* külföldön. majd a .gödöllői 
kertésaetben szerzett- Néhány esztendő alatt 
átaJaktootta a város parkjait. vVrigágyaWkal. 
dísznövényi'kkeJ himezfe ki az amryira sivár 
Joeirtéseetl üzemért, olyan újításokat fe hajtott 
végire, amelyek miatt sok támadásban volt ré-
aee- Hosszú esztendők óta súlyos betegen <Sol-
gozott A háborúban szerzett idegbaia sokszor 
munkaképtelenné tette hosszabb-rövidebb Idö-
i»- Az ntóbbi esztendők alatt kétszer is kli-
nikai kezelésire saonítt. de a pthenés. a nyuga-
lom rövid, átmeneti Időkre visszahozta egész-
ségét-

Mintegy két hónappal ezelőtt ismét súlyosam 
megbetegedett- Beszállították az idegklmikára-
ahol a« eíiső biztató tüneteiket hoztak-
de azfón válságosra fordult a nagybeteg fő-
kertész állapota. Idegbajával más. súlyos szervi 
bajok is párosuljak, szivbai hatalmasodott el 
najta és az orvosi tudomány már nem tudta 
egmenfenÉ- Csütörtökön éjszaka- 43 esctodAs 
Vtocában meghalt-. 

A város efflvunyt főkertészót szombaton te-
metik-

B 'üszerkereskedfik 
zárórája 
és a Mars-téri piac 

(A Délmagyar ország munkatársától) Llifler 
György törvényhatósága bizottsági tag a Sze-
gedi Füszerkereskedők Egy^siMete nevében éT-
ddkes beadványt intézett a városhoz- A két 
résziből áíló beadványban a lilszerkereskedök ül-
teti zárórájának szabályozását- a Mars-téri pUtc 
rend^zésát kórl-

A füszeikiereskedők azt kívánják, hogy mint 
a többi szakmában már megtörtént, a fűszer-
kereskedők esti zárórájának időpontját 1« t e v e 
a haMság egy órával korábbra- Eddig a fttszer-
kereskedők este kilenc órd'g tarthatták nvltvi 
üzleteiket- A kívánságuk most az- l,v>gy nyolc 
érakor bezárhassanak és küesici"- csak a szem-
ható napokon tarthassanak nyltva-

A város hatósága közli a füszorVcreskedflk 
kívánságát véleményezés, oéíjábó! az iparka-
marával, azután valószínűleg me* 'iák 
az érdekelteket és a szavazás eredményét fel-
terjesztik a kereskedelmi miniszterhez- akii a 
szavazás eredménye alapján eldönti, mikor zár-
janak a szegedi fűszeresek-

A beadvány másod'k része a Mars~tér viaci 
rendiének szabályozását szorgalmazza- A ke-
reskedők körében, ak'k a piacon vásárolnak, 
általános a panasz, hogy a piactér tizenhárom 
perronidt nem jelöltette meg a város lg " gyak-
ran megtörténik, hogy a kére-' ©dő nem talál 
\dss®a al.hoz a termelőhöz, akitől vásárolt va-
lamit. illetve akinek terményét lefoglalózta- Ha 
szám táblákkal jelölnék meg az egyes pernr 
ncíkait. ilyen esetek nem igen fordnl hatnának 
m-

A város hatósága most rövidesen teljesíti az 
érdekeltiek jogos kívánságát ós valószínűleg 
hamarosam felállitiák a Mars-téri perroriokra a 
jelzőtáblákat-

R Szo^oluv-szalámi fűszer 
késeitöje vizsgázóit hentes. Tehátosak e szak-
ember iltal e'őiíllitott szalimiffiszer garan-
tá lhat ; i d i öö ' ^ skor a tartós, ízletes 
6zalámi k'-szité ét. Óvakodjunk minden silány 
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(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap lesz a törvényhalósági választás Felsővá-
roson, a'nyolcadik kerületben. A Szövetkezett 
Városi Balpárt, — amelyhez a Ras9ay-párt és 
a szociáldemokrata párt tartozik —, azzal a 
biztos tud ittál indul a választási küzdelembe, 
hogy a vasárnapi szavazás alkalmával Felső-
város nagy többsége az ellenzéki gondolat, mel-
lett nyilatkozik meg. 

A s/avazás a Szflléri-sugárul! Is-
kolában lesz és vasárnap reggel 9 

érakor kezdődik. 

A szavazással kapcsolatban a Nep törvényha-
tósági szervezete körlevelet bocsájtott ki és 
ebben felhívja a szavazókat, hogy — a körle-
vél borítékját, amelyen az illető szavazónak a 
névjegyzékben előforduló sorszámát tüntették 
fel, „a szavazás gyors lebonyolítása" és .,saját 
érdekében" mindenki hozza magával. 

Hivatkozik a körlevél arra, hogy "az elmúlt 
év óta a közgyűlésben a Nep milyen eredmé-
nyeket ért el. 

„Pártunk — mond ja a köriévé* —, az azelőtt 
20:000 pengőben felvett uccajavitási költséget 
102.000 pengőre, a 2000 pengőben felvett isko-
lajaVitási költséget 20.000-re; az 1500 pengő-
ben felvett vízvezetéki javítási és létesítési 
költséget 15.000 pengőre emelte fel anélkül, 
hogy a pótadót emelte volna. Előkészület alatt 
áll a Sziilléri-sugárut, a Csillag-tér és a Dugo-
nícs-temető előtti tér, a Szilléri-átjáró, a szé-
rűskertek rendezése, a felsővárosi sportpálya, 
valamint a kulturház teljes befejezése. Mindezt 
pártunk érte el anélkül — mondja a Nep-kőr-
levele —, hogy az ellenzéki pártoknak csak 
eszükbe is jutott volna bármit is lenni ezek-
ben a közérdekből igen fontos kérdésekben". 

Amint az átlátszó célú körlevélből kitűnik, a 
Nep elfelejtette, de 

nem felejtette d felsőváros pol-
gársága, hogy mindezeket a kérdé-
seket és másokat is, már hossza 
évekkel ezelőtt — az ellenzék vetet-
te fel s közgyűlésben és követelte 

a megoldásukat. 

A Dugonics-temető előtti részt, a Bimbó-nem 
környékét már rendeztette a város, éppen lritz 
Bél a volt törvényhatósági bizottsági tag soro-
zatos indítványa és interpellációja után. A 
Csillag-tér rendezését a szociáldemokraták kö-
vetelték először a közgyűlésen. 

Évekkel ezelőtt szégyenteljes állapotok vol-
tak a Gedó előtti térségen, ez volt a 3 év előtti 
gyermekparallflis fészke, szemétgyűjtő hely és 
mocsaras terület. Ma liget és park van a Gedó 
előtti térségen és ezt a fiA.000 oengőt kitevő ren -
dezést ngvancsak az ellenzék meg-megujulé 
nlditvánvára határozta el a közgyűlés. 

Igv vannak a többi kérdések is, amelyek a 
Neo levele szerint ..a* Hllenzékl pártoknak 
eszükbe sem jutottak . . 

Egy-egv közgyűlésem KI ellenzéki város-
atvák az indítványok epész tömegét nvuilot-
ták be. most pedig a jobboldal ugyanezekkel a 
javaslatokkal jön elő. m M h * — a salát indít-
ványai volnának. A felsővárosi polgárság mind-
ezekkel tisztában van. 

A Szövetkezett Városi Bfllnárt is kfhorsáitott 
körlevelet, — nem hivatkozik külön az ellen-
zéki városatyák munkásságára, mert ez nem-
csak Felsővároson, de az egész városban köztu-
domású. 

A Szövetkezett Városi Balpárt körlevele 

a kővetkezőket tartalmazta: 
„A Nemzeti Egvsrg Párt azért hívja fel a vá-

lasztókat, hogy a levólboritékot, njelyen rajta van 
a választói sorszám, hozzák magukkal, mert ebből 
is előnyt szeretne húzn i Ugy gondolja, hogy a 
függő helyzetben levő és tapasztalatlan választó 
kénytelen lesz azzal a szavazólappal is szavazni, 
amelyiket ő küldött neki Hát tessék magával vin-
ni a l>ont<;kot és fessék azt felmutatni, de — ni; 
tessék felülni átlátszó fogásának. Mert 

a személyi adatok bemondása ntán a 
fülkébe kell menni, ott tessék csak 
egész nyugodtan elővenni a mi je-
löltjeink szavazólapját, azt négyrét 
összehajtani és a fülkét elhagyva, a 
szavazóládába dobni. Soha senki se 
tudhatja meg, hogy kikre szavazott, 
a szavalás titkossága biztosítva van. 

— Szavazólapunkon ne tessék törölni, vagy 
változtatni semmit, mert minden törlés és minden 
változtatás a mi győzelmi esélyünket gyöngíti é» 
a t, ellenfél esélyeit javítaná Az Ilyen törlések éa 
változtatások voltak okai a mult évben szenve-
dett vereségünknek. Ha törlésre vagy változtatás-
ra akarná bárki — akár kortes, akár jelölt — rá-
beszélni, tessék azt a legerélyesebfcen visswmta-
sitani! 

— Választói öntudatát bizwnyitja be minden-
ki, aki nem lakik a szavazóhelyiségtől nagy tá-
volságra és gyalog megy szavazatát gyakorolni 
Ha az ellenpárt kortesed mégis autóra, vagy ko-
csira ültetnék fel, ennek fejében ne adja el neg-
győződéeét és Igari érdekeit, hanem rejtse el jól 
szavazólapunkat, azt á ne adja ellenfél kort*, 
»ének, hanem szavazzon azzal! 

A Szövetkezett Városi Balpárt jelöltjei, egyút-
tal azoknak a választóknak is jelöltjei, akik a 
mostani állapotokkal «légedetlenek. Névszerrfart • 
következők: D o b ó Ignéc gazdálkodó, l r i t z Bé-
la fakereskedő. L á j e r Dezső párttitkár, P á s t -
t o r József, a Délmagyarorszég főszerkesztője. 

Valamennyien a kisemberek érdekeinek bátor 

MÓezóléi és hareosall Ezekre kell szavazni mind-

azoknak, akik a mai élet Verh«t oly neheeen vi-
selik * 

Francia kénviselök levele 
Szegedre 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nyár 
végén, mint emlékezetes, Magyarországon iáit 
a francia képviselők egyik tekintélyes csői 
portja, amely Xavier V a l l a t vezetésével 
Szegedet is meglátogatta. A francia képviselő-

! ket nagy szeretettel fogadta az egész ország 
: lakossága és módot nyújtott számukra, hogy 
; közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek azok-

ról az igazságtalanságokról, amelyek a triano-
ni békeszerződésben rejlenek. A francia képvi-
selők Szegeden kimentek a trianoni határra, 
ahol meggyőződtek róla, hogy a határ telje-
sen összefüggő magyar területeket választ 
szét és hogy Trianonban azt a sekély árkot 
avatták országhatárrá, amely a trianoni tér-
képen hajózható csatornaként szerepelt. 

A francia képviselők magyarországi látoga-
tásának hatása azóta sok oldalon megnyilat-
kozott. A francia lapokban, amelyek eddig 
nem sok érdeklődést tanúsítottak a magyar 
ügy iránt, egymásután jelentek meg a beszá-
molók erről a magyarországi útról és ezek a 
beszámolók egészen más hangnemben foglal-
koztak a magyar kérdéssel, minit eddig. Meg-
jelent az ittjárt tekintélyes francia képviselők 
ú j állástfoglalást jelentő nyilatkozatainak 
egész sora is és ezek a nyilatkozatok nagy-
mértékben ellensúlyozták a kisantant magyar-
os revizióellenes propagandáját. A kisantant 
ugy védekezett ez ellen a nyilvánvaló hangu-
lat'vátozás ellen, hogy a rágalmak és a gyanú-
sítások pergőtüzet zuditotta ismét Magyaror-
szágra, de az itt járt francia képviselőkre is. 

Xavier V a l l a t , a francia képviselőé soporl 
' vezetője, most rendkivül meleghangú levelet 
j irt Szeged polgármesterének. Levelében társai 
' nevében is hálás köszönetet mond a vendég-
! látásért és. ki jelenti, hogy az itt járt képviselők 
• lelkében nem csak a város szépsége marad 

meg örök emlékként, hanem az is, hogy itt 
; felismerték a trianoni békeszerződés sürgős 
I jóvátételre váró igazságtalanságai' is 


