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Elfogták
a Vér-ló 16 orvbalászát
(A Dilmaavarorszia
munkatársitól)
Bitó
Antal halászmeeter néhánv héttől ezelőtt feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen
orvhalászok ellen, akik az általa bérelt Vértó
halait
kihalásszák az ő halászai elől. A bérlő feljelentésében többszáz pengőben jelölte meg a kárát. A rendőrség nvomozást indított, a nvomozás eredményesnek is bizonvult. amennyiben 16
embert fogtak
el. Ezek valamennvien hálóval
jártak a Vér-tóra és éjszakának
ideién
tekintélyes menmiiséail
halat
halásztak
ki.
Eljárás
indult 12 orgazda
ellen ie. akik a lopott hal
egvrészét a tolvajoktól megvásárolták. A 16
haltolvaj szegénységével, nyomorával védekezik.
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Siessen vásárolni!
Uzletáthelyezés alatt
mélyen leszállított árak!

Azftsszes ruházató
és uridivat c'kkek

Korda-Ruha

omo lovát*
Tekintetes
Szerkesztősén!
Azok közé a kevés"
szilmu szegediek közé tartozom, akik rendszereden használják a villamosvasutat. Sokat kell
iönnöm-mennem a városban, az időm drága és
igv nagvon fontos, hogv megtakarítsak riél/ánv
percst. Igaz. eddig is nagvon sok bosszúságom
volt a villamossal és már erősen hajlottam
azok felé. akik azt állítják, hogv gyalog hamarabb és biztosabban ér el az ember a céliához,
mintha a villamosmegállónál tölti el az ideiét.
Mert én is tapasztaltam, bogv a várakozási
idő egvro nyúlik, a Villamoskocsik
eavre
ritkásabban
közlekednek
és bizonv sokszor megtörtént az is, hogv nyolc-tíz
perein kellett
vámom
a fővonalon,
amíg az orrom előtt elszaladt villamos jogutódja
megérkezett és
gvérszámu
utasai közé fogadott. Sokszor rájöttem, hogvha
gyalog megyek, ténvlcg gyorsabban
teszem
meg az ntamaí. de az ilven eseteket, ha számuk
tervre szaporodott is. telios jóhiszeműséggel a
kivételek kategóriájába soroztam. Szóval kitartottam a villamos mellett, amelyhez ha nem
is barátság. de évtizedes megszokás kapcsolt.
Most aztán kéhvtelen vagvok
felmondani
ezt a b,1 társágot, most érzeim, hogvha tovább"
ra is kitartanék mellette, hamarosan összeroppanna az idegrendszerem. Hetek Ó'B javítgatják a fővonalat. Forrasztják a szétvált ej nőket és ngv. látszik, hogv ezekután már mindig
igv lefcz. Mindig lesz ezeken a szerencsétlen síneken javítani, forrasztani va'ó és a legkisebb
hibajavítás is naárvszérü alkalmat ad a villamosnak a közönség bosszantására. Ha reggel
kivontatják a rőkusi g.irdzsból a javító kocsit,
már mindenki tudia. hogv egész nap használhatatlanná válik a villamos. Azt a vágányszakaszt, ugvftrüe. nme1 ven a, hibát fölfedezik, szoros zárlat alá helvezik. a forgalmat átterelik a
itiásík vágányra ós igv az utasok vagy csak
'többszöri átszállással nyomulhatnak utjuk cél"
já felé. vagr pedig negyedórákat kell várniuk
a mellékvágányra tölt és a mozdulatlanságra
kárhoztatott kocsikon, amig a i ervetlen szabad vágánvon elhalad a ezembojovő kocsi.
Nem vagvok vasúti szakértő, nincsenek műszaki ismereteim, do merem állítani, hogv megbldHathák ezt a jnvitáskérdést a közönség böszpzant;bvi nélkül is. Az egész éíssaka rendelkezésre állna mindéi) vágányjavitáet éppen ngv elvégezhetnének most is a forgalommentes éjszakai órákban, mint ahosrvan ezeb'tt is az éiszakát használ *ák fel erre a célra. Ezt kivánná
a közönség érdeke, do a vállalat érdeke Is. mert,
hiszen ilven politikával hiég azokat a keveseket
is leszoktatják a villamos használatáról, akik
eddig, tűzön, vízen, kisebb hosszúságúkon keresztül fel merészkedtek
néha a viHamoskoesikra.
Tisztelettel
'(Aláírás

Kedd, T930 november 24.

— Kalazancius-iinnepség a piaristáknál. A
kegjyesrendí gimnázium vasárnap délután az
intézet dísztermében jól sikerült Kalazanciusünnepséget rendezett. A dísztermet zsúfolásig
megtöltő közönség előtt N a g y Vince kegyesrendi tanár mondotta az ünnepi beszédet
a
rend alapítójáról. A nívós műsorban szerepelt
J u h á s z Gyula „Calasantíus" cimü verse,
amclvet Horváth Imre adott elő nagy készséggel. Tábi Tibor P r o h á s z k a Ottokár „Keresztfa alatt" cimü versét szavalta nagy sikerrel. Kertész Lajos kiforrott zongoraszámai
arattak tetszést, m a j d Dancs István hatodikos
S i k Sándor „Krisztus királyhoz" cimü versét
szavalta nagy tetszés mellett. A műsorban szerepelt a gimnázium énekkara és zenekara is,
mindkettő nagy sikert aratott felkészültségével és fegyelmezettségével. Vasárnap reggel 8
órakor a fogadalmi templomban szentmise vezette be az ünnepséget. A misét dr. A l b e r t
István kegyesrendi tanár mondotta.
— Németországban megvonták a postai szállítás jogát a „Pcster Lloydtól". Berlinből jelentik: A „Pester Llovd'-lól Németországban
megvonták a postai szállítás jogát. Az intézkedés okáról még nem lehetett felvilágosítást
szerezni.

— Fej-, váll- és ágyékrheumánál, ischíásnál, idegfájdalmaknál, szaggalásnál és zsábánál a természetes „Ferenc József" keserűvíz
rendkívül hasznos báziszer, mert korán reggel egy pohárral bevéve, az emésztőcsatornál
alaposan kitisztítja és meregteliniti. Égyetenii
klinikákon szerzeit tapasztalatok
tanúsítják,
hogy a valódi Ferenc József víz gyors, biztos
és kellemes hatása
hugysavfellialmozódásnál
és köszvénvrohamoknál is kiválóan érvényesíti
— Temetés. A váratlan hirtelenséggel el
hunyt K i s s Samu iárásbirót hétfőn délután
temették el nagy részvét mellett. A gyászszertartást a városi közkórház ravatalozó helyiségében tartották meg a református egyház szertartása szerint.
— Cserép Sándor szűcsmester Horváth M.-ucca 7
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Cukorbetegeknek Tresfarin tápszereket Márkusnál.
— U j folyóirat. Az uy esztendő első hónapjában értékesnek ígérkező és hézagpótló folyóirat indul meg Szegeden „Nevelésügyi Szemle"
rímen. ..Folyóiratunk — mondja az tij folyóirat prospektusa—, az egyetemes magyar nevelésügyet kívánja szolgálrii. A nemzet müvelésügvénék egcsz területére kiterjeszti figyelmét és így a magyar nevelői rend minden tagjához kíván szólni." A folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke K i s p a r t i János tankerületi f.igazgató, a szerkesztés munká ját V á r k o n v i Hildebrand egyetemi és S o m o g y i
József főiskolai tanár közreműködésével T e tt a m a n t i Béla látja el.
i— Ha sajtot vesz, ügyeljen a Stauffer névre.
— Melnl-nél az olcsó áru Is jó! Tegyen ön is
próbát! Legkisebb rendelést azonnal házhoz szállít Meinl Gyula fióküzlete Szeged, Kárász-ucca 6.
— Hibaigazítás. „Amíg egy háziasszony eljut
odáig, hogy vendégei asztalhoz ülhetnek" cimü vasárnapi cikkünkben foglalkoztunk a Schillinger
cég pompás kristály- és edényáruival is. Nyomdai
tévedés folytán a szövegbe az a hiba került bele,
hogy az iizlí?t a Tisza Lajos-köruton van. Bizonyos, hogy a véletlen nyomdai hiba senkit sem téveszthetett meg; Szegeden mindenki tudja, hogy
hogv a Schillinger cég üzlete a Fokctesas- és a
Csrkonics-ucca sarkán van.
x Unió könyvecskére mindent vásárolhat olcsó,
szabott árakon Pollák Testvéreknél. Széchcnyi-tcr.
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Duna becsületsértés a városi föjegyzőválasztás ügyében. Makó város nyugdíjazás folytán megürült főjegyzői állásának "betöltésére megindultak az előkészületek. A főjegyzői állás elnyerésért ugy látézik, kémény harc indul K ennek a várható harcnak egyik „el cici a tarozásaként" könyvelhetjük el ezt a becsületsértés! pert, amelyet ma
tárgyált a makói bürtetőjárásbiróság. Az eset
tnég augusztus elején kezdődött, amikor a reililörség melleid vendéglőben S p á c z á y
Zoltán
rendőrfogalmazó, S z í j j á r l ó Antal és V a j d *
Béla tisztviselők egy déli sörözés alkalmával a
várost főjegyzői állás akkor ínég küszöbön állott
megüresedéséről és várható betöltéséről beszélgcltek. A szomszéd asztalnál ölt L c U n e r Sándor megyei kórházi díjnok, aki beleszólt a társ i
Ság beszélgetésébe, majd nmtkor Ör. S t i l á g y i
István községi biró főjegyzői jelöltségéről esHl
szó, azt a kijelentést tette, hogy ő meg tudja akadályozni Szilágyi István megválasztását, fezt *
kijelentését Leitner Sándor figyelmeztetés után
is fenntartotta s olyan megjegyzéssel és mozdulattal kisérte, amely valóság esetén Szilágyi Istvánt ki'zmes'vctíshek tenné ki. Szijjártó Ant:il
Leitner Sándor kijelentését közölte dr. Szllág>
Istvánnal, aki megtette ellene a bűnvádi feljelen
tést. Az első tárgyaláson Leilner Sándor az2.il
védekezett, hogv az inkriminált kijelentést ö egy
másik Szllágyi-ra értette, a mai második tárgyaláson azonban töredelmesen beismert mindent «
azt is kijelentette, hogy az inkriminátl kijelentéi
megtételére semmi oka nem volt. A bíróság feltü
nően durva becsületsértés vétségében mondói lki bűnösnek Leitner Sándort és 8 napi fogházn
Ítélte, az Ítélet végrehajtását azonban három évi
próbaidőre felfüggesztette. Kötelezte ezenkívül a/
ítélet hirlapi közrétételét. Az ítélet jogerős.
Névmagyarosítások. Huminél Gyula családi ne
vét Kuti-ra, Mifciíik István Péter pádig Mákéi-ra
villöitáttí.
Házasságot kötöttek: Cz NáfT Sándor Csavas
Etellel.

