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Konkrét afánlaíohot várnak 
o sírandhérúts megoldására 
Két érdeklődő jelentkezett a polgármesternél 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy az elmúlt na-
pokban egy makói vállalkozó jelentkezett 
Szegeden és bejelentette a városnál, hogy haj-
landó lenne ötvenezer pengőt befektetni a 
strandvállalkozásba, ha megfelelő időre szóló 
koncessziót és bizonyos mértékű anyagi tá-
mogatást kapna a várostól. Tárgyalt a Szegedi 
Uszó Egyesület vezetőségével is és az egyesü-
let felügyelő bizottsága ugy határozott, hogy 
hajlandó társulni vele a hullámfürdő tervének 
megvalósítása érdekében, de csak akkor, ha 
más érdekcsoporttal nem lép összeköttetésbe. 

A jelek szerint a szegedi strand-ügy iránt 
most komoly érdeklődés kezdődött. Dr. P á l fy 
József polgármestertől nyert értesülésünk sze-
rint a napokban Szegedre érkezik C s o n k a 
László volt városi mérnők, a Kékes-szálló 
egyik társtulajdonosa, aki még a mult évben 
érdeklődött a polgármesternél, hogy bekapcso-
lódhatna-e a szegedi strand-vállalkozásba. 
Most levelet irt a polgármesternek, közölte ve-
le. hogy január 29-én Szegedre érkezik és ab-

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) A 
makói hagymaszindikátus ellenőrzi bizottsága 
csütörtökön délelőtt ülést tartott a makói város-
házán dr. N i k e l s z k y Jenő polgármester el-
nökletével. A» ülésen a külkereskedelmi hivatal 
képviseletében V e r m e s Gyula, a Kecskeméti Me-
zőgazdasági Kamara részéről dr. V a j a Béla, a 
szegedi iparkamarától dr. L a n d e s b e r g Jenő 
vett részt 

A termelői ellenőrök jelentéséből megállapítot-
ták, hogy a legutóbbi két évben olyan szép ered-
ményekkel járt angliai export — amelyet a szin-
dikátus hivei nagy diadallal könyveltek el, a szin-
dikátusi értékesítés messze kiható értékű eredmé-
nyének — az idei évadban teljeson csődfit mon-
dott. A makói hagymaexport számára úgyszólván 
egyedüli komoly piacnak a német piac maradt, 
azonban éppen a legutóbbi időkben a német ex-
portnak ls rendkívül súlyos akadályai támadtak. 
A helyzet annyival inkább aggasztó, mert a hagy 
máért ék esitési szezon már legfeljebb hat hétig 
tart s ha ez idő alatt nem fogvnak el a készletek, a 
termelőket súlyos károsodás érheti 

A németországi export akadályainak eloszlatá-
sa érdokében most folvó tárgyalásokhoz, de álta-
lában a helyzet tisztázásához srükséffes volna a 
még Makón levő készletek megállapítása. Ebben a 
kérdésben a legnagyobb bizonytalanság uralkodik, 
egyes vélemények 300 vagonra, mások jóval több-
re becsülik a készletet Annvi bizonyos, hogy a 
készlet jórésze spekulánsok kezében van. 

Az ellenőrző bizottság a készletek házról-ház-
ra járással való összeírását nem találta célrave-
zetőnek, ehelyett kimondotta, hogy a szindikátusi 
alapszerződés szerint kötelező — de az idei sze-
zonban eddig mellőzött — termelői igazolvány-
rendszert sürgősen bevezeti. A hagymaszóvetke-
zetet megbízza a termelői igazolványok jelentke-
zés alapján való kiadásával. Február l-ig köteles 
minden termelő kiváltani termelői igazolványát s 
ez alkalommal bevallani a még meglevő készletét. 
Ezt a készletet a termelői igazolványon is feltftn-

ban az esetben, ha a strand-ügy még nem ve-

szítette el aktualitását, konkrét ajánlattal fog-

ja fölkeresni 
De érdeklődött a polgármesternél még egy 

komolynak látszó érdekeltség is, amelyről 
azonban a polgármester egyelőre részletesebb 
fölvilágosítást nem kíván adni. A polgármes-
ter csupán annyit mondott róla, hogy az ér-
deklődés igen komoly és sokat vár tőle. 

— Nekem különben változatlanul az az ál-
láspontom — mondotta a polgármester —, 
hogy a városnak föl kell készülnie a kérdés 
házikezeléses megoldására, függetlenül min-
den érdeklődéstől és minden ajánlattól. A leg-
helyesebb ut az lesz, ha az idén a város ren-
det teremt az ujszegedi parton. Ez nem zárja 
ki, sőt nagymértékben megkönnyíti annak a 
vállalkozónak a helyzetét, aki esetleg magán-
tőke fölhasználásával építi föl a jövő évben a 
strandot. Ha nem lesz ilyen vállalkozó még-
sem, akkor a város fogja felépíteni. Az ujsze-
gedi parton hétfőn már nagy erővel meg Is 
kezdjük a planirozási munkálatokat, 

tetik s a szindikátus február 1-töl ugy vörös-, mint 
fokhagymát csak termelői igazolvánnyal bíró ter-
melőktől vásárolhat s csak az illető termelő ál-
tal bevallott készlet erejéig Ezt a célravezetőnek 
látszó intézkedést némileg gyöngítették azonban 
mindjárt annak kimondásával, hogy amennyiben 
nem kap kellő mennyiségű árut a termelői igazol-
ványok alapján, az ellenőrző bizottság elnöksé-
gének engedélyével, másoktól, a spekulánsoktól is 
vásárolhat. 

Az ellenőrző bizottság termelő tagjai élénken 

Kost vdsáiollcn! 
ÉLELMISZEREKET 

l üveg cca 40 dkg mustár (üvegbetét —.20) —.48 
5 drb citrom —.24 
1 kg narancs —.55 
10 deka párolt füge —.15 
10 deka rum kocka -.24 
10 deka mézes csók —.16 
40 deka mazsola —.78 
Fól kg kitűnő akácméz —80 
10 deka nápolyi —.18 
1 üveg 1 lit. oroszhal (üvegbetél -.20) —.94 

HAZTARTASI CIKKEKET 
Negyed kg. háztartási kamilln 'ea —.24 
10'deka háztartási hárfa tea —.24 
140 drb hurka pálcika —24 
Lábos alátét fából —.24 
3 drb kenőtoll —.24 
Ablaktisztító bőrfüzér —.24 
Raffia kenyérkosár —.24 

PAPÍRÁRUKAT 
10 drb szekrényesík —.24 
30 iv fogalmi papír —.24 
7 drb rajzlap —.24 

PÍRIS1 mí5Y BRUHSZ RT. 
SZEC-tO. CtEKOKíCS éa KISS UCCAJSABOK 

érdeklődtek a szindikátus fokhagyma árkalknl& 
ciói iránt s felvilágosítást kértek, milyen áron ér* 
tékesiti a szindikátus a fokhagymát külföldön. 
Reámutatott arra, ho^y ebben a hónapban 1« kö-
zel 10 vagon fokhagymát exportáltak s a német-
országi ár Makóról 88 pengőnek felel meg, amivel 
szemben a 60—65 pengős bevásárlási ár nagyon 
alacsony. Az érdeklődésre részletes felvilágosí-
tást nem kaptak, mindössze arra Ígéretet, hogy a » 
ármegállapitó bizottságot a jövő hét keddjére ösz-

ehivják ez ügyben. 

Kerékpárosok! 
A téli vásM kiárusítás keretében as 1938-os ni kivitelű 
e'sörendO karékaárokat engedmény«» Ár-
ban rftszletre adom. 6 mlkat As alkatrészeket 

z a r z : J S r Szántó Sándor « f f i r 
Szeged, (Kiss D. palota) Kiss ucca 2. ui 

Két gyermek 
az uccán 

(A Délmagyarország munkatársától) Meg-
döbbentő ügyben tett feljelentést tagnap este 
egy özvegy a rendőrségen- Kiskora, középisko-
lás fiát jelentette fel, mert a gyerek ellopta 
meglakaritott pénzét, 1500 pengőt és eltűnt ha-
zulról-

Az anya elmondotta, hogy a gyereike visel-
kedése régóta gyanús volt előtte. Tegnap este 
azlán a gyerek eltűnt és h5ába várta haza. a 
gyerek még a késői órákban sem mutatkozott-
Hirtelen eszébe jutott, hogy megnézze megtaka-
rított pénzét. Ijedte^ tapasztalta, hogy az el-
rejtett 1500 pengő eltűnt• Nem volt semmi kék-
ség. bogy a gyerek szimatolta ki- hol tartja édes-
anyja a pénzt fe magához vette az egész ö s r 
szeget-

A rendőrségen a siránkozó özvegyet meg-
nyugtatták!- Elsősorban isi airra gondoltak a 
detekt'vek. hogy a gyerek a pénzzel efl akar 
szökni Szegedről- Ezért a pályaudvarokat ku-
tatták át- A feltevés helyes is volt, mert sike-
rűit a pesti személyvonat Indulása előtt a gye-
reket a vonaton megtalálni• Elbújt egy sarokban 
és rettegve várta a fejleményeket- Amikor a 
belépő rendőröket megpillantotta, felállott és 
önként követte őket. A vasúti őrszobán a pénz1 

a vasúti jegyre fordított összeg kVéíeléveü 
hiánytalanul visszaadta, de még ez a néhány, 
pengő is megtérült, mert a vasút a jegyet v'S?-
szaváltotta-

A gyereket a központi ügyeleten kihallgatták-
Arra a kérdésre, hogy miért akart elsxökt* any-
ja pénzével, csak a váMát vonogatta, de felelni 
rá nem tudott- Nemsokára me*énk«ett az édes-
anyja. aki sírva borult a fia nyakába és kije-
lentette. hogy feljelentését visszavonjo> meg-
büntetését nem kívánja- A gyereket mindjárt 
el is vitte magával-

A mai fiatal gyerekre jellemző a másik rend-
őrségi eset is- Egy fiatal, szinte gyerekleány-
ról van szó. aki Legutóbb javitónevelésen volt-
Miután ott jól viselte magát, saját kérelmére 
hazaengedték szülei lakására, abban a hitben, 
hogy jó útra tér- A leány fogadkozása azon-
ban nem soká'g használt- Később megismerke-
dett egy fiabalemberrel, aki csavargás miatt 
már többizben lakója volt a rendőrségi fogdá-
nak- Ennek révén megismerkedett több más 
suhanccal. akik moziba vitték, söt arra ls rá-
akiarták venm1» hogy pénzt szerezzen számukra-
A fiatalember a napokban el akarta szöktetn1 

a leányt Szegedről- Szülei tudomást szereztek 
a dologról és elzüllött leányukat és a csábító 
fiatalembert feljelentették a rendőrségen, amdy 
mindkettőjüket elfogta- A fiatalembert csavar-
gás miatt őrizetbevették, a leányt pedig a fia-
talkorúak bíróságának adják át-

flgpifaíirak a makói hagyma fronton 
a német export megakadása miatt 

Február elsefével bevezetik a termelői Igazolványokat és össze-
írják a készleieket 

Megkezdődön a Fehércégtóbiás BOROS 

igazi Uiávusitási vására 
20—25 százalék árleszállítás egyes cikkeknél. — Ha megnézi erre a célra Összeállított kirakatomat, okvetlenül vásárolni fog. 


