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NEM BANT 
MÁR 

P O L O S K A ! 

MEGVEDETT! 

Gyümftlcskurák és gyümölcs-
penziók — Kecskeméten 

Kecskemétről jelentik: V á r h i d y Lajos, a 
Városok Kongresszusának igazgatója a város-
háza nagy tanácstermében előadást tartott a 
kecskeméti gyümölcskurák és gyümölcspenziók 
tervéről. A terv lényege az, hogy akik külföld-
ről vagy Pestről Kecskemétre érkeznek, azok 
mint fizető vendégek szőlősgazdáknál szállná-
nak meg, teljes ellátást kapnának és fájáról 
ennék a gyümölcsöt. A gyümölcs, mint gyógy-
mód, kezd egyre jobban előtérbe nyomulni és 
Kecskemét, amely gyönyörű táját is adja hoz-
zá, — Szikra, Tőserdő, Tiszapart, stb. — bizo-
nyára idegenforgalmat biztosithat magának 
ezen a réven. Az idegenforgalmi irodát meg is 
bízták, hogy irja össze azokat a szőlősgazdá-
kat, akik kiirázókat látnának vendégül. 

— Térzene a Széchenyi-téren. A Hunyadi Já-
nos 9. honvédgyalogezred ezredzenekara délben 
fél 12 órától fél 1 óráig a Széchenyi-téren térzenét 
tart, amelynek műsora a következő: 1. Bacho: Egri 
dalok, induló, 2. Mozart: Figaro lakodalma, nyi-
tány, 3. Lehár: Arany és ezüst, keringő, 4. Bizet: 
Carmen, ábránd, 5. Eílenberg: Kompliment, gavott, 
6. Farkas: Horthy-induló. 

Eltfzd meg a nagyobb bajt. 
BAYER PüRGO enyhén hajt, 
Egészségnek mit sem árt, 
Utánzattői szenvedsz kárt*» 
— A munkások gyermekstrandja. A Mun-

kások Gyermekbarát Egyesülete felhívja a szü-
lőket, hogy idei nvaraltatási akcióját julius 
3-án kezdi meg. Jelentkezéseket junius 30-ig 
fogad el. Jelentkezni lehet minden nap. az 
esti órákban is a titkárságnál és a Munkásott-
hon gondnokánál (Hétvezér-ucca 9.), továbbá 
a Munkások Altalános Fogyasztási Szövetke-
zeténél (Hétvezér-ucca 9., Szilléri-sugárut 32 
és Kemes-ucca 23 sz.). 

I BUDAPESTI MIGNON PENSIO 
tulajdonosának árnyas nyaralójában 

B A L A T O N A L M Á D I 
legszebb helyén julius és augusztus hónapokban 
szobák teljes ellátással (napi négyszeri igen jó 
étkezéssel) olcsón kiadók. Felvilágosítás: Bu-
dapesten, IV Egyetem tér 5. MIGNON PENSIO 
Telefon 881-18. Bll 

Miért hol! Ön 8-10 pengői 
rovarirtóra, amibor 

12 deci „Express" rovarirtó esszencia P 5.— 
1 liter petróleummal keverve ugyanolyan összeté-
telű és hatású légyirtót ad. Ha szagtalan légyirtót 
kíván, azt a „Vizes Express"-ből 1 tubus P 3.— 
vizben való oldás utján készítheti. Kapható min-
denütt és a főraktárnál: PANTODROG rt-nál, Bu-
dapest, V. Visegrádi ucca 7. 259 

Minden háztartásban nélkülözhetetlen 
az egósz v i l ágon szabadalmat nyert 

40 

orpheus " fotelágy 
Modern , tartós, kénye lmes és o'csól 

Nappal fotel, éjjel ágy. 
Vi l ágh i r i i S c h ö b e r l-gyár tmány. 

Miníarakíár: Budapest, IV. Harisköz 4. 

JTi 

MAKÓI HÍREK 

Könnyen végzetessé válható szerencsétlenség 
történt szombaton reggel Makón a gimnázium előtt. 
Kuba i Oszkár csendőrszázados könnyű hajtóko-
osiján Merény i Miklós földbérlő haladt a Lono-
vics László-ucca felé, amikor a ló megvadult és vad 
vágtatásban rohant a gimnázium felé. Merényi erős 
kézzel tartotta a megvadult állatot és már-már si-
került volna Is megfékeznie, amikor a kanyarodó-
ban a kocsi egy villanyoszlopnak vágódott és Me-
rényi a bakról hatalmas szaltóval zuhant a köve-
zetre. Szerencsére azonban kisebb sérüléseken kí-
vül komoly baja nem történt. A kocsi darabokra 
tört 

A csanádmegyei Végegyházán — mint jelentet-
te a Délmagyarország —, játék közben megsérült 
S zemeréd i Veron 8 éves kisleány, akit szülei 
az orvosi utasítás ellenére csak napok múlva szál-
lítottak kórházba, a kisleány útközben meghalt. A 
kisleány halála ügyében megindult a rendőri el-
járás és tegnap a makói közkórház bonctermében 
megejtették az orvosszakértői boncolást. A bonco-
lás eredménye eloszlatta a szerencsétlen gyermek 
hirtelen halála körül támadt kétségeket. Megálla-
pították, hogy az elesés folytán szenvedett sérülé-
sek nem voltak életveszélyesek. A boncolás ered-
ménye szerint a kis Szemerédi Veron bél- és csont-
tuberkulózisban szenvedett és halálát ez a betegsé-
ge okozta. Az orvosszakértői vélemény alapján a 
temetési engedélyt kiadták. 

Plébánosi kinevezések. Glattfelder Gyula Csaná-
di püspök Sza lma Józsefet kűbekházai, Pro-
kop Sándort kunágotai és Va rga Ferencet domb-
egyházai plébánossá nevezte ki. 

A MANS« pünkösdi színházi előadásának tiszta 
Jőve 'elme, mint azt a számadások lezárásával most 
megállapították, 400 pengő volt 

Makó polgármestere, Nikelszky Jenő, junius 20-
tól hat heti szabadságra a Tátrába utazik. Távol-
létében G o r c s a Péter főjegyző, h. polgármester 
vezeti a város ügyeit 

Horgol* nyArt 

keztyiaket á s sapkákat ! 
legolcsóbban a legdivatosabb minták szerint I 

készít és tanít díjmentes tanfolyamon 

Fiscfter „KÉZIMUNKDHÍZ" Kölcsey ucca 10. 

Tilos az autózás a Csokonay-uceában. A makói 
belvárosi állomáshoz a legrövidebb nt a Csokonay-
uccán vezet. Annakidején ezt az uccát éppen az ál-
lomási forgalom lebonyolítására nyitották és kö-
vezték ki, ezen az uccán építette a vasút osztály-
mérnökség! székházát és az állomási forgalom 
legnagyobb része ezen az útvonalon talált utat. Az 
aránylag keskeny ucca lakói évek óta panaszkod-
tak a nagy forgalom okozta zaj, de főképpen a 
por ellen. A por elleni panaszok most erélyes elha-
tározásra bírták a város vezetőségét. A polgár-
mester rendeletet adott ki, amellyel közegészség-
ügyi okokból a géperejű jármüveknek a Csokonay-
uccán való áthaladó forgalmát betiltja. Ez az Intéz-
kedés aligha hoz a Csokonay-ucca „poros" kérdésé-
ben megnyugvást, mert a teljesen lerongyolódott 
kövezet megjavításával és megfelelő portalanítá-
sával megfelelőbben és az állomási forgalom le-
bonyolításának sérelme nélkül lehetett volna ezt 
a kérdést megoldani. 

A makói nyári állatvásár szép időben, meglehe-
tősen nagy élénkség mellett zajlott le szombaton. 
A felhajtás minden állatfajban nagy volt s az ér-
deklődés is élénk; bár kereskedők kevesen vásárol-
tak, inkább vidéki magánosok vásárlása adta az 
elért forgalom legnagyobb százalékát. Számra a 
legnagyobb érdeklődés a sertéspiacon volt ahol 
főképen magánosok vásároltak tartásra, hizlalás-
ra szánt malacokat. A sertésárak kilónkint 70 fillér 
körül mozogtak, a marhavásárban 30 fillér volt a 
kílónkinti átlagár. 

Ingatlanforgalom. Gombkötő Antal megvette 
Koczkás János és társai Zrinyi-ucca 51 számú há-
zát 2400 pengőért, Borka Ferenc Raffai Józsefné 
Páva-uccai házrészét 250 pengőért, őzv. Drenyov-
szky Andrásné Orosz Etel és társai igási ugar föld-
részét 700 pengőért, özv. Tályai Sándorné dr. Dó-
zsa Ferenc Rózsa-uccai házát 1300 pengőért. 

A Délmagyarország 
uj telefonszámai: 

Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06. 

Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33. 

Anpro i so í 
főleg a lábon álló rozsból szedettet és 

kőr i sboaarat 
minden mennyiségben a legmagasabb 

árban v á s á r o l Dr. M I K L Ó S 
Gyógynövénynagykereskedés rt. Buda-
pest, V., Vilmos császár u. 6. Tel. 805-77. 

A z i d ő 
A Szegedi Meteorologial Obszervatórium je-

fenti. Időjárási helyzet: A barometrikus maximum 
az óceánon 775 mm és Görögországon 760 mm, a 
minimum magja elérte Dánia és Skandinávia part-
jait és erősen kimélyült: 736 mm. Igen erős zá-
porok és zivatarok voltak Dániában, Németor-
szágban és Angliában, de volt csapadék Spanyol-, 
Francia-, Olaszországban és a Balkánon. Viharos 
szelek uralkodnak Angliában és Dániában. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 26.3 C, 
a legalacsonyabb 14.4 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 758.9 mm, 
este 754.9 mm. A levegő páratartalma reggel 79 
százalék, délben 49 százalék. A szél iránya délnyu-
gati, illetve déli, erőssége 2—5. A lehullott csapa-
dék mennvisége nyomban. 

Tdőjóslat a Délvidékre: Változóan felhős idő, a 
hőmérséklet csökkenésével és kisebb esőkkel. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: 
Délnyugati és nyugati légáramlással még meleg 
idő, nvugat felől uiabb esők vagy zivatarok. Távo-
labbi kilátások: némi lehűlés. 

— Husmérgezés. Szombaton délután D ob a v 
Mátvás 97 éves fodrászsegéd, Osz-ucca 2. szám1 

alatti lakost a mentők husmérgezéssel a köz-> 
kórházba szállították. A nyomozás megindult. 

T Óra-, ékszervá'árlásnál. Javításnál fordulion 
bizalommal Tóth-óráshoz. Előnyös A. B. C. be-
szerzés. Tört arany, zálogjegybeváltás. 

* „Dóezy fotelágy, ottomán. matracz, Hld-u. 

B A J A I A U T O B J Ü / Z 
minden nap d. u. H 4 órakor a Rudolf térről. 
Térti jegy P 12.50 menetidő 2 % óra. 261 

— Tiltakozás a textilfáziskulcsok felemelése 
ellen. A közelmúlt napokban megjelent rende-
let értelmében a pénzügyminiszter felhatal-
mazást nvert arra, hogy a textilfáziskulcsokat 
50 százalékkal felemelhesse. Mivel a rizs utáni 
adóváltság bevezetésével kapcsolatban a rak-
táron levő készleteket is megadóztatják, alapos 
a feltevés, hogy a pénzügyminiszter a textilfá-
zis adókulcsok felemelésével az adókülönbözet 
erejéig a meglevő készletek után ugyancsak 
készletváltságot fog követelni. Ez ellen óhajt 
tiltakozni a Szegedi Kereskedők Szövetségének 
textilszakosztálya, amely hétfőre, junius 19-én 
délelőtt 11 órájára a kereskedelmi és iparka-
mara bizottsági termébe értekezletet hívott Ssz-
sze. A szövetség elnöksége felkéri a textilke-
reskedőket. hogv ez ügyben történendő állás-
foglalás céljából az értekezleten jelenjenek 
meg. 

t A. gyap jú P A P [ n r» | 

Ö R Ö K É R T E K 
féslllt gvnptu p ap l a nba legolcsóbb 
a tonodAban. Dr. Jrt»lkn-u. 21. sz. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonainknak, ismeréseinknek, 10. száma 

földmérési felügyelőség tlsjtv. karának, *gyesületek-
nek, kik felejthetetlen férjem, illetve apánk 

Csukonyi Ferenc 
halála alkalmával részvétükkel és virágaikkal fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek, eznton mondunk kö-
szönetet 

űzv. Csukonyi Ferencné és gyemekei. 


