
Kössenek a gazdák 
szerződést ipari növények 

termelésére 
Butjapeít, január 7. Az ipari uü-

véuyek kötelező termeléséről szóló 

kormányrendelet különféle ked-

vezményeket, mint olcsó vetőmag, 

termelési előleg, műtrágya stb. 

biztosit azoknak a gazdáknak, akik 

'ermelén szerződéssel termelik az 

ipari növényeket Ennek ellenére 

igen sok gazrla nem kötött terme-

lési szerződést, és ezáltal kockáz-

tat hab ja ast, hogy a kedvezmény-

tói elesik, A földművelésügyi mi-

niszter a közellátási miniszterrel 

egyetértöleg a pazdaközftnség tu-

domásár* bozza, hogy a folyó évi 

ipari (olajos, rostos. cukorrépa, 

dohány) növínyek termelésére ki-

adott rendelkezéseket a folyó évi 

termény beszolgáltatására vonat-

kozólag rövidesen kiadandó rende-

lt i nem változtatja meg. .4 gazda-

közönség tehát, mielőbb kössön az 

ipari növényekre termelési szerző-

dést. A termelési szerződés alapján 

H I R E IC 
Szegedi utmutató 

A Somogyi - könyvtárban és sz 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálát. 

A városi mnzeuni egéss évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Leiti-
zinirer örök. k. dr. Tukats Sándorné 
florvnth Mihály-utea 9. Pósa Balázs 
Kálvária-utca 17, dr. Kocsis .T. Fn-
dréné Földműves u. 17, Selmeezi Bé. 
la Somnsyitelep IX. U. 489. 

Városi Színház: Ka t a-K i t t y-
Katinka. 

A inozik mii*or»: Belvárosi Mozi: 
L i d é r c f é n y , Korzó Mozi; E g y 
s z i v m e g á l l , Széchenyi Mozj: 
K e r e s z t ú t o n . 

—O0O— 
ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE 

8-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR, 

•—oQo—• 
termelt és beszolgáltatott ipari nö-

vényeket az általános beszolgálta- w ~ , w m ! 7 " Kitüntetess a 

tási kötelezettségbe be fogjak e^mrenddel . ^ Budapestről 

mi tani. (MTI) 
i. , „"»»*« Ul uvuii r|,U|J* J. U UAJ d v"í'I. J. U1 
lógjak sza-.jelenlik:, A kormányzó Romanelii Gui-

( dó ezredesnek a Magyar Érdemrend 
' nagykeresztjét adományozta. A kitün-
tetést Kállay Miklós miniszterelnök 
személyesen nyújtotta át január 5-én 
a külügyminisztériumban. 

_ Folytatják a kisajátítási tárgya-
lásokat. Az egyetemi építkezések cél-
jaira kiszemelt dómtéri telektömb 
megszerzésére, illetve kisajátítására 
vonatkozó tárgyalásokat, amelyek 
karácsony előtt félbeszakadtak, ismét 
megkezdték s csütörtökön délelőtt dr. 
Pálfv József polgármester elnökleté-
vel ismét összeült a bizottság, amelv 
a soron következő ingatlanok meg-
szerzését vette tárgyalás alá. 

— Eltemettek Ferenczy Tibor volt 
főkapitányt. Budapestről jelentik: 
Nagy részvét mellett temették el szer-
dán délelőtt Budapest volt főkapitá-
nyát, dr. Ferenczy Tibort, Debrecen 
országgyűlési képviselőjét. A kere-
pesiuti temető bejáratánál egészen a 
díszsírhelyig rendőrsorfal állt. A ha-
lotlasházban fáklyák és kandeláberek 
közt feküdt a volt főkapitány. Szomor 
Béla esperes nagy papi segédlettel 

MM* pedig megoldást nverne. . . , 
r (tJult a gyaszmenet. F.lől ment a lovas-

FflJjívom továbhá a figyelmet a ! század, azután a gyalogos ezred, majd 
ÍFpdpr-ulcp teherforgalmának lebonyo- Cgv rendőr rt fejfát vitte. A gyászko-
] itására. A Felső város egyik legfor- r s j t hat 16 húzta. Hét rendőr vitte a 
pálmásabb utcája a Fodor-utca ' volt fökapi'ánv kitüntetéseit. Közben 
amelynek kövezete igen rossz, mond- „ rendőrzenekar gvásr.indulókat ját-
liatni siralmas, állapotban van. Tekin- Sy.0tt. A sírhelyen, majd a lefuvás bang-
tettel a nagy! forgalomra, ajánlatos jaira eresztették le a koporsót a sírba. 
Jenné ezt az utcát ujrakóveztetni, leg-

Az Olvasó irja 
Villamost 

a Tisia-teherpá yaudvar és a 
raktárházak környékér* 

Tisztelt Szerkesztő Ur! Lapjuk, a 
Jiélniagyarország minden szép és jó 
ötletnek piintogoja, ezért bátorkodom 
hfpjllli; utján ráirányítani a figyelmei 
a I tsxa-pnlyaudvar, a raktarhazak 
és a paprikaoagyraktár, valamint ezek 
Kórnyékének közlekedési problémáira. 
Ilgv a Hsza-palyaudvart, mint a rak-
1 őrházakat, nemkülönben a paprika-
pagyraktárt igen sokan keresik fel 
naponta a város kereskedői, vagy 
fi/ók ftlkalmazhttaik közül, a kórnyék 
lakossága is megnövekedett, ezért ér-
demes lenne a villamosközlekedést 
írtáig kiterjeszteni. Azt hiszem a villa-
inostársaság részére kifizető tenne a 
dolog, a környék közlekedési p r o b l e - , ? , s p e

k
r e s 

illáin*pedig megoldást nverne. szentelte he a holttestet, majd 

niább is sz Osztrovszky-utca keresz-
teződésétől. Ennek a rövid szakasznak 
n kövezése nem kerülne sokba, vi-
szont nagyfontosságú lenne a teher-
forgalom szempontjából. Soraim köz-
lését köszönöm és vagyok kiváló tisz-
telettel: Aláírás. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-

gedi rendőrség révkapitánysága je-

lentése szerint a Tisza vízállása ja-

nuár 7-én recirel 7 órakor —147 cm, 

a levegő hőmérséklete _ 7 fok C»-

zisu volt 

Grüdfrld Géza, távollevő pgyetlen fia: Gellér József és kis 

unokája: Jolika nevében megtört sziwel és mélységes bánattal 

tudatja, hogv a legjobb és leggyöngédebb feleség, anya, nagyanya, 

testvér és rokon 

Grtinield Gézáné 
szül. Kram»r Margit 

életének 60-ik évében csendesen elhunyt Temetése folyó hó 6-án, 

pénteken d e. 10 óra 30 perckor a cinteremből, 

Részvétlálogatások mellőzését kérjük. 

— Hódmezővásárhely 100.000 pen-
gős államsegélye. Hódmezővásárhely-
ről jelentik: A belügyminiszter 100.000 
pengős államsegélyt engedélyezett 

Hódmezővásárhelynek még a múlt év-
ben különféle építkezési célokra. A 
törvényhatósági bizottság tárgyalta 
ezt a kérdést és a 100.000 pengő fel-
használását illetőleg ugy döntött, hogy 
60:000 pengő keretében átalakíttatja 
és emeletre emelteti a pusztaközponti 
orvos; lakot, ahol elhelyezést biztosit 
a barackosi állatorvosnak is, 20Ö0U 
pengő felhasználásával megépítteti a 
Kossuth-téren régen tervbe vett higié-
nikus illemhelyet, rendhebozatja a 
Kossutb-téri kutat, erre 10.000 pengő 
kell, kutat furat 5000 pengőért a ein-
kusi iskolánál, végül megépítteti a 
Soós 'Tstván-utcai óvodánál szükséges 
helyiséget, ami 5000 pengőbe kerül. A 
törvényhatósági közgyűlés határoza-
ta' a belügyminiszter most jóváhagyta, 
igy azután az említett közmunkákat 
már a kora tavasszal elvégzik. 

— Ármegállapítások a ferfiszabó-
ipárban. Budapestről jelentik: A mér-
ték után dolgozó férfiszabóiparosság 
ármegállapításai ügyében az érdekel-

népes értekezletet tartottak az 
IPOK-ban. Nagy Antal felsőházi tag, 
ügyvezető-alelnök hangsúlyozta, bogy 
a többi kisipari szakma árszabályozá-
sa Után a férfi szabói pari ármegállapt-
tás is időszerűvé vált, majd dr. Szeg-
halmy László ismertette a közellátási 
minisztérium árhivatalánuk a mérték 
utáni férfi szabóipar árszabályozásáról 
készült rendelettervezetét. A rendelet-
tervezet bruttó haszonkulcsot állapit 
meg, amelynek nagysága változik 
aszerint, hogy a férfiszabóiparos ipa-
rát a lakásán vagy külön műhelyben, 
illetve szalonban végzi. A rendeletter-
veset meghatározza a szabóiparos ál-
tal raktáron tartott szövetek után fel-
számitható hasznot is. Szabó Kálmán 
és Kiss László felszólalása után az 
értekezlet elhatározta, hogy a jól be-
vált nettó haszonkulcs rendeletnek a 
mérték utáni férfiszabóijiarra való ki-
terjesztését kéri. 

— Az áílatok vásárra hajtása sze-
gedi területről. Csütörtökön délelőtt 
Széli Gergely felsökőzponti gazda ve-
zetésével az ottani jószágtartó gazdák 
küldöttsége kereste fel dr. Fálfy Jó-
zsef polgármestert hivatalában, aki 
előtt elpanaszolták, hogy a gazdákat 
nagy hátránnyal sújtja az a rendelke-
zés, hogy a jószágot csak szegedi 
piacra - lehet felha jtani s a város köz-
igazgatási határain kivül levő piacra 
nem vihetnek jószágot A felsökőz-
ponti lakosságnak ez a rendelkezés 
azért sérelmes, mert közelebb vannak 
Kistelekhez, inint Szegedhez, s kérték, 
hogy a rendelkezést változtassa meg 
a város hatósága és tegyék lehetővé 
számukra, hogy jószágaikat felhajt-
hassák a kisteleki piacra is. A pol-
gármester megígérte a küldöttségnek, 
bogv ebben az ügyben tárgyal az il-
letékesekkel. 

— Ifathónapi fogház a »fekefe«-
zsirért. Jbiskás Mihály 43 éves újvidé-
ki élelmiszerkereskedő a mult év ok-
tóberében 19 kiló zsírt adott el feke-
tén Dániel Károly napszámosnak. Dá-
nielt az újvidéki törvényszék felmen-
tette. Puskást ellenben árdrágító visz-
szaélés bűntettéért 6 hónapi fogházra 
Ítélte. Az ítéletet most a tábla hely-
benhagyta. igy az jogerőssé vált. 

Kondorost csárda mellett — el-
fogtak eey lakásfosztogatót, A kondo-
rusi csendőrőrs a régi híres kondorost 
csarda közelében igazolasra szólított 
fel egy gyanús külsejű csavargót, aki-
ről csakhamar kiderült, hogy Sinkó 
József - 22 éves kereskedősegéd, akit 
lopás bűntettéért a békésgyulai, tör-
vényszék jogerősen háromhónapi fog-
házra itélt. Sinkó a csendörök érdek-
lődésére, hogy miből él, kertelés nélkül 
bevallotta, hogy lopásokból tartja 
fenn magát. Beismerte, hogy a leg-
u'nbbi belekben Szögeden nem keve-
sebb, mint öt lakást fosztott ki és a 
lojmtt holmikat is Szegeden értékesí-
tette. A csendőrök a beismerésben le* 
vő lakásfosztogatót beszállították a 
szegedi ügyészségre, ahol letartóztat-
ták. 

Meghalt a legöregebb 
magyar haditengerész 

Budapest, január 7. Nyolcvanhárom 

éves korában hirtelen meghalt P a l -

i é s z András, a legöregebb magyar 

haditengerész, aki ínég mint kormá-

nyos teljesített szolgálatot a Kővá-

rán. Pallesz András még akkor került 

az Adriára, áruikor a hadihajók még 

vitorlával szeltek a magyar tengert. 

Az utóbbi években Zuglóban lakott, 

gyermekei és unokái körében sokat 

mesélt a Kormányzóról, akit «a fő-

méltóságu kadett iir. oak tisztelt, mert 

akkor ismerte meg, amikor a Kor-

mányzó urunk még kadett volt s akit 

mint a magyar hősök igazi mintaké-

pét tanult megbecsülni. 

Pallesz András hosszabb ideig; 

szolgált a Viribus Unitis nevű csata-

hajón is, majd mint kormányos került 

a No varára. Szerény nyugdijából élt, 

do csekély nyugdiját a Kormányzó sa-

ját pénztárából havonta ICO pengő 

kegydijjal egészítette ki. A galambősz 

fejű öreg tengerész gyakraD tiszteigeit 

a Várban, a Kormányzó több Ízben fo-

gadta kihallgatáson s amikor az au-

diencia végén a Kormányzó barátsá-

gosan kezet fogott régi tengerészével, 

akkor is mindig e szavakkal búcsú-

zott: »A jó Isten áldja meg a Főmél-

tóságu kadett uraU. 

Két nappal ezelőtt hirtelen rosszul 

lett és meghalt Pallesz. A Magyar 

Haditengerészeti Egyesület saját ha-

lottjának tekinti. Temetésekor a rá-

koskeresztúri temetőben E r d é l y i 

Mihály színigazgató aki ugyancsak 

mint kormányos szolgált a haditenge-

részetnél, mond búcsúbeszédet. 

Előfizetőink uaví 

8 O fillérért 
mindennap eeerélbetnek könyvet á 
ÜÉLMAUYAKORSZAU KüicsónKönw, 

tárában. 

Üzenet Oroszországból. A 223;19 

számú tábori postáról kaptuk a követ-
kező üzenetet: >Megemlékező szeretet-
tel küldjük üdvözletünket Újszegedre 
cs boldog uj évet kívánunk a bóbori-
tötta muszkaföldről feleségeinknek, 
szüleinknek, a rokonságnak és az ösz-
szes ismerősöknek! Jól vagyunk, 
nincs semmi bajunk. Csernok János 
őrv., Oláh László honvéd, Kartai Fe-
renc őrv.c 

__ Leesett a kerékpárról. Szerdán 
délután Mészáros József 36 éves sán-
dorfalvi földműves, aki a Brassói-ut 
6. szám alatt lakik, háza előtt leesett 
a kerékpárjáról és lábát törte. Mészá-
rost a mentők a szegedi közkórjiázba 
szállították. 

_ Három cigány betörőbandát «ree-
vezelt Sárkőzi Mátyás üstfoltozó ci-
gány," Kalderás István 21 éves szegedi 
drótozó cigány és Kolompár Imre, 3S 
éves szegedi "lókupec augusztus 7-én 
éjjel bemásztak Bere Imre gyomai 
gazda udvarára, majd a lakást feltör-
ve, onnan élelmiszert, lópokrócot és 
szerszámokat elvittek. Ugyanakkor éj-
jel betörek Fekete Lajosné gyomai 
asszony lakásába is és innen ágyne-
műt, zsírt és ékszert vittek el. A tör-
vényszék Sárközit 2 és rólóvi fegyház-
ra, Kalderást másfélévi börtönre. Ko-
lompárt pedig 3 éri szigorított dolog-
házra ítélte. A tábla az Ítéleteket hely-
benhagyta. 

Istentisztelet 
a zsinagógában 

péntek este 4 órakor. Prédikáció 
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