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Príma 2 éves kőrisliizifa kedvezményes áron kap-
ható a Nemzeti Hitelintézet Rudolf-téri uszályából. 

punt már a belföldi fogyasztásra is . . . De ez még 
mind nem biztos, lehet azonban, hogy rövidesen 
eldőlnek ezek a kérdések Is . . . 

A paprikások mindenkit megszólítanak, akitől 
valaki jótanácsot remélnek. Mindenki csak a vál-
lát vonogatja. Az arainyfülbevalós menyecske oda-
furakodik a kör közepére és megadja a választ 
annak, aki nem tndná, hogy mit lehet tenni. 

— JdetHb'.tsson, nem tudja maga, hogy szél el-
len nem iebet zongorázni? Mehetnek a sóhivatal-

hoz! 
— Ne a sóhivatalhoz küldje őket — jegyzi meg 

valaki —, van már nekünk külön hivatalunk: pap-
rikahivatal . . . 

— Gyerünk emberek — szólal meg valaki —, 
mert gyün a rendőr... 

S csakugyan feltűnik a rendőr sapkája a távol-
ban é* erre mindenki szétszéled az utolsó napjait 
élő hires szegedi paprikapiacon 

K Gy. 

A polgármester elrendelte 
a Felsőtiszapart rendezését 

Kiszélesítik a töltési, megszüntetik az életveszélyes forgalmi 
akadályokat és élősövényt ültetnek a tápéi kapuig 

(A Délmagyarország, munkatársától.) A hu-
dapesti Dunapart. Európa egyik legszebb lát-
ványosába. A szegedi. Tiszapurtot eddig csak 
a költik karolták fel ós azok a szerelmespárok, 
akik szeretnek esténként csendben sétálgatni 
Ettől eltekintve a Tisznpart meglehetősen el-
hanyagolt,, kfilönösen a felsővárosi része, ame-
lyik pedig legszebb aétahelve volna .Szögednek, 
ha — rendbehoznák. Régi kívánsága ez Felső-
város népének ú ez a kívánság most turvlát-
szik végre valósággá válik. 

A polgármester Piclc Jenő kormán\ főtaná-
csos indítványára elrendelte a Felsőtiszapart 
rendezését• Pick Jenő nemrégiben a felsővá-
rosiak neváben részletes indítvánvt nyújtott 
be a polgármesterhez és több olvan intézke-
dést javasolt, amelv szükséges nemcsak a köz-
lekedés biztonsága érdekében, de annak érde-
kében is, hogy a Tiszapart kedvelt sétánnvá 
váljék A polgármester az érdekeltek bevoná-
sával helyszíni szemlét, tartott a Fclsőtisza-
parton óe ugv találta, hogv a kérelem jogos és 
indokolt, ennek érdekében megtette a. szüksé-
ges intézkedéseket. Mindenekelőtt megállapí-
tást nyert, a helyszíni szemlén, hogy a Felső-
tiszaparton elhelyezett villamosrasuti és 'ávir-
daoszlopok forgalmi akadályt okoznak, a töl-
tésen összevissza állnnak. A polgármester fel-
kérte az illetékeseket, hogv az oszlopokat ál-

lítsák rendbe. Elrendelte, hogv a sóraktár előtt, 
lévő villnmoskitérő mellett, a töltést három mé-
terrel szélesítsék kt. mert eddig a gvalogiáró 
a töltés keskenysége miatt a sinek között ve-
zetett keresztül és életveszélyes volt. Ezentúl 
a gyalogjárda a kiszélesített töltésen fog át-
vezetni. 

A polgármester utasította a népjóléti hiva-
tal vezetőjét, hogv a töltéskiszélesitési munkát 
az inségmunka keretében végeztesse el. Azt is 
megállapította a bizottság, hogy a villamos-
sínek a Tisza Laios-körutról befordulva a Ti-
szapartra, tul közel esnek a gyalogjáróhoz és 
így éleit veszélyes azoknak elhelyezése. A pol-
gármester utasította a mérnöki hivatalt, hogv 
a veszélyesség csökkentése érdekében tervet 
dolgozzon ki és költségvetést készítsen. Végül 
gondolt a polgármesteri rendelkezés az újítá-
sok mellett arra is. hogv széppé és hangulatos-
sá tegye a Felsőtíszapartot, utasította a vá-
rosi kertészetet, hogy a pénzügyi palotától kez-
dőd ól eg a tápéi kapnia élősövénvt illtessen a 
villamososzlopok vonalán. 

Ka mindezeket csakugyan keresztül viszik, 
akkor valóban szép sétahellyel bővül Szeged. 
Eddig is kedvelt helv volt a Félsőtiszapart, 
ha kicsinosítják, akkor egyenesen közkedveltté 
lesz. Reméljük, hogv rövidesen végre is hajtják 
a polgármester utasításait. 

A megszüntetett 
makói hagymaszindikátus búcsúja 

Az ellenőrző bizottság szerdai ülése — Huszonnégyezer pengő 
haszonrészesedést kapnak a kertészek — Zárt területté nyilvá-

nítják a makói hagymakőrzeleí? 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
A megszűnt makói hagvmaszindikátus ellen-
őrzőbizottsága szerdán tartotta záróülését a 
vármegyeháza nagytermében. Tarnau alispán 
elnökölt az ülésen 6 resztvettek rajta a külke-
reskedelmi hivatal, a szegedi kamara, a mező-
gazdasági kamara, a vármegyei és városi gaz-
dasági egyesületek, a kertészek szövetkezete, 
a kertészek egyesülete és az egyesületen kívül 
álló kertészek képviselői. 

ErdAi Lajos városi számvevő, aki a terme-
lők megbízásából végezte az ellenőri munkát, 
a szindikátus elszámolási viszonvaít ismertet-
te. Eszerint a szindiká.tus követeléseit e pil-
lanatban teljes pontossággal nem tehet merjál-
lapitani. mert n szindikátus megszűnése ótp 

0 zárdai formaruha 
mely az én mintáim szerint készii t 

tehát legelőnyösebben nálam szerezhető be. 
FRANKEL TERI, Kelemen u. 12.. Ha-Ha mellett. 

befolyt tételeket, nem vezették keresztül a 
szindikátus könyvein. Hozzávetőleges számítás 
szerint azonban a refakciákból és számlaköve-
telésekből már befolyt és még befolyó össze-
gekből haszonrészesedés címén mintegy 24 ezer 
pengő illeti még meg a kertéezeket. Erdei 
számvevőnek ezt a jelentését tudomásul vette 
a bizottság s utasította a szindikáus volt 
igazgatóját; Gyimesi Imrét, hog\ a végső el-
számolás m©sejtéséről záros határidőn belül 
gondoskodjék. 

Kiűzetik a megyei gardákat 
Az ülésen végre rendeződött a megvei gaz-

dasági egyesület elhelyezési problémája is. A 
megyei gazdasági egyesület ugyanis azon a 
cimen, hogy néhánv tagja szintén foglal-
kozik hagyma termeléssel, szintén bejelentette 
igényét a. hagymaházban való elhelyezésre. 

Ezt. az igényt alátámasztotta a miniszternek 
az a kijelentése, hogy a 10 ezer pengős állam-
segélyt azzal a feltétellel adta az építkezés cél- , 
iaira. hogy a házban helyet kap a megyei gaz- I 

dasági egyesület is. Az egyébként igen szép és 
minden részében a modern követelménveknek 
megfelelően épült ház azonban részben kicsi-
nek bizonyult a három egyesület befogadására. 
részben pedig a makói kertészek _ méltányta-
lannak, sőt igazságtalannak találták a megvei 
birtokosok kérelmét; a beköltözködés nem tör-
ténhetett meg, sőt tárgyalások indultak a 
kérdésnek más formában való megoldása érde-
kében. 

Ezek a tárgyalások jutottak most tető alá 
annak az indítványnak elfogadásával, hogv a 
megyei gazdasági egvsület a még rendelkezésre 
álló 24 ezer pengőből kapjon 10 ezer pengőt. 
aminek ellenében lemond a ha gyulaházban való 
minden jogáról. Az ellenőrző bizottság vita 
nélkül elfogadta ezt az indítványt s tudomá-
sul vették azt a kertészek megbízottai ie. ab-
ban a reménvben, hogv ezzel lezáródik ez az 
ügy s a kertészek végre valóban birtokokba 
vehetik házukat. 

Letörik a iöldhaszonbéreket 

A 24 ezer pengőből még rendelkezésre álló 14 
ezer pengő felhasználására vonatokzólag elfo-
gadta a bizottság vitéz dr Galamb Sándor-
nak azt az inditvánvát, hogv ennek az ősz-
szegnek a segítségével le kell törni a makói 
földhaszonbéreket. Ezt a célt ugv vélik el-
érni, hogv a pénzt ellenszolgáltatás nélkül a 
makói hagvmaszövetkezet rendelkezésére bo-
csátják a makói kertészek azzal a meghatáro-
zott rendeltetéssel azonban, hogv ebből az ösz-
szegből hagymatermelésre alkalmas nagvobb 
területet köteles bérelni a szövetkezet, amelvet 
azután minden haszon nélkül oszt ki a szegé-
nyebb sorsú kertészek között. Szőnvi Imre in-
dítványára ugv módosították ezt az indítványt, 
hogy a kedvezményei bérletben nem szövetke-
zeti tagok is részesülhetnek. Ettől az akciótól 
dr. Galamb Sándor a makói földhaszonbér-
uzsora teljes letörését reméli. 

Védelmet a makói hagymáinak 

Harmadik nagyjelentőségű tárgya volt az el-
lenőrző bizottság utolsó ülésének az az indít-
vány. amelvet dr. Erdei Ferenc teríesztett elő 
a makói hagyma hírének a megvédése érdeké-
ben. Az indítvány indokaiban rámutat arra., 
hogv a Makótól igen távol eső vidékeken ter-
melt olvan hagymákat, amelyek minőségre 
messze alatta maradnak a makói hagymának, 
szintén makói hagyma címén hozzák forgalomé-
ba, miáltal veszélyeztetik a makói hagyma vi-
lágpiaci hírnevét. Ennek orvoslása érdekéhen 
zártterületté kíván fa nyilváníttatni a makói 
hagymakörzetet. Ebbe a zártterületbe sorozná 
Csanádmegve egész területén kívül Vásárhely 
és Tótkomlós határának a makói határokkal 
érintkező részeit. Az indítvánvt elfogadta a 
bizottság, amely azntán megbízta a szövetke-
zet vezetőségét, hogy memorandumba foglalva 
terjessze az ügyet a kereskedelemügyi minisz-
ter elé. 

m 

Dentscb Dávid ugy a saját, mint gyer-

mekei. valamint kiterjedt rokonsága ne-

vében mélyen lesújtva tudatja, hogy sze-

retett jó felesége, a legdrágább és legön-

feláldozóbb anya, nagyanya és rokon 

»ziil SZINGER HENRIETTE 

hosszú, kínos szenvedés után áldásos 

életének 77-ik és boldog házasságának 

ötvenedik évében e hó 25-én jobblétre 

szenderült. 

Temetése folyó hó 27-en, csütörtökön 

délután fél 4 órakor a zsidó temető cin-

terméből. 

Külön villumo« korsi délután 3 órakor 

a Dugonics-térről indul. 


