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— A fehértói halak árusítása. A város fehér-
tói halgazdaságába telepitett halivadékok olyan 
gyorsan fejlődtek, hogy az eredeti tervtől el-
terően nem októberben, hanem már augusztus-
ban megtartják az első halszüretet, amikor kö-
rülbelül 50 mázsa halat fognak ki. A halak 
fgen olcsó áron kerülnek piacra. A polgármes-
ter utasítására a halgazdaság vezetősége aján-
latot kért a halmennyiség elárusitására a sze-
gedi halászoktól. Két vállalat nyújtotta be 
ajánlatát, az Antalffy-testvérek és a Bittó-cég. 
Az ajánlatokat kedden bontották fel és meg-
állapították, hogy az Antalffy-féle ajánlat a 
kedvezőbb. Antalffy a kilósnál nagyobb pon-
tyokat kilónkint 90, a kisebbekét 80 fillérért kí-
vánja árusítani, ami a jelenlegi haláraknál 
körülbelül ötven fillérrel olcsóbb. Az üzemve-
zetőség ennek az ajánlatnak elfogadását java-
solja a polgármesternek. 

x Bőriparosok figyelmét»«. A szegedi bőrkeres-
kedők közhírré teszik, hogy üzleteiket közös meg-
állapodásra, f. hó 22,-étől kezdődőleg augusztus 
20-ig a szerda és szombat kivételével d u. 3 óra-
kor zárják. A déli órákban azonban nvitva tar-
tanak. 

özv. Körös Álbertné szül. Bruckner 
Anna lesújtott szívvel adja tudtul, 
hogy jó férje 

Körös Albert 
élete 70„ házasságának 47. esztende-
jében örökre itthagyta. 

O y A s x o l J A U : 

tMtrérel: sógornít: 

Orr. Kmn Slnoané í n . KBrO» ^hAtmé 
6tr. Pelfl Ernónt ül». Brackaer Dentoé 

sógora: KJkM JtaM *» ld«erted< rofconsáo»-

Temetése e hó 21-én d. u. 4 órakor 
a zsidó temető cinterméből. Külön 
villamoskocsik a Dugonics térről 3 
óra 30 perckor indulnak. 

Minden külön értesité* helyett. 

A Központi Tejcsarnok r t igazga-
tósága, lelügyelőbizottsága, tisztvise-

lői és összes alkalmazottai megillető-
déssel jelentik, hogy 

Körös Albert ur, 
a vállalat alapitó elnók-igazgatóia f. évi junius 
hé 19-én többlétre szenderült. Temetése: ju-
nius hé 21-én d. u. 4 érakor a zsidó temető 
cinterméből. 

Emlékét kegyelettel őrizzük. 

Irlfz Miksa a mag* 6a gyermekei: György, 
LA»zl6, Margit, valamint a nagyszáma rokon-
áig nevében mély sromornsággal tudatja, hogy drága 
jó nltveee, a legpáratlanabb anya é* rokon 

lrltx Mlksriné 
•zUl. Seemann Margit 

jótékony életének 41.ik, boldog házasságinak 23-ik 
évében hosssas beteglég otán a mai napon vteeroadta 
Isikét a jó Istennek. 

Drága halottunkat 1938. jnnios hó 21-én déintán 4 
órakor k!sérjtlk Makón a Megyehár-noca 1. sr. alatti 
házból utolsó ntiára éa a zsidó temetóben Iév5 családi 
sirboltba temetjak el. 

Makón, 1933. éri jnnltis hó 20-án. 
Legyen áldott emléke! 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazon rokonoknak, barátainknak, meg-

boldogult férjem kartársainak, altisztéinek, 
a vasúti zenekarnak, a temetkezési egyesü-
leteknek, szomszédainknak valamint az 6sz-
szes jolenlevóknek, kik szeretett jó térjem, 
illetve édesapánk temetésén részvétükkel, 
koszorúikkal, virágaikkal fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek, ezúton mendunk hálás 
köszönetet. — Szeged, 1933 junius hó 21. 

aisiiehotai özv. Sculíéty Gyuláné 
és családfa 

MAKOL HÍREK 
Ipari vásár és mezőgazdasági kiállítás Ma-

kón? Makón széles körben akció indult meg, 
amelynek célja egy makói ipari vásár rende-
zése. Az akció megindítója P u r g 1 y Emil ny. 
földmüvelésügyi miniszter, aki legutóbbi makói 
látogatása alkalmából az ipartestületben hosz-
szabb tárgyalást folytatott és az iparosság ér-
deklődését ebben az irányban felkeltette. Az 
ipartestület elnöksége már foglalkozott a kiál-
lítás problémájával és kialakította azt a tervet, 
hogy az ipari vásárt mezőgazdasági kiállítás-
Sál kapcsolják egybe, amelyre a makói és kör-
nyékbeli mezőgazdasági termeléssel és állat-
tenyésztéssel foglalkozó gazdák részvételét biz-
tosithatják. A tárgyalások ebben az irányban 
is megindultak és a Makói Gazdasági Egye-
sület holnap tart ebben a tárgyban választmá-
nyi ülést. Az ipartestület vezetősége a helyi 
vármegyei és városi hatóságok támogatását is 
biztosította az akció számára. A makói ipari 
vásárt és mezőgazdasági kiállítást szabad terü-
leten, e célra épülő kiállítási csarnokokban kí-
vánnák elhelyezni és időpontjául szeptember 
első hetét választják. A kiállítás alkalmából 
kedvezményes áru vonatjáratokkal, különböző 
kongresszusokkal, valamint kulturális és látvá-
nyos produkciók rendezésével biztosítanák a 
megfelelő látogatottságot és idegenforgalmat. 

Dr. Nikelszky Jenő polgármester hat heti sza-
badságra a Tátrába utazott. A polgármester ere-
deti tervétől eltérően két hét múlva megszakítja 
szabadságát és a JöVő havi közgyűlésre vissza-
utazik Makóra. 

A makói reformAttwi polgári iskola junius 25-éa 
délután fél 4 órai kezdettel a MAK marosparti 
«port telepén tornaünnepélyt tart. 

Halálozás. Súlyos csapás érte I r it z Miksa ma-
kói likőr- és szeszgyárost. Felesége Seemann Mar-
git 49 éves korában elhunyt A jótékony úrias»-
szonyt kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése 
szerdán délután 4 órakor lesz a makói Megyeház-
ucca 1. számú gyászházból. 

Návay Lajos szobrának elkészítésére, amelyeit 
Csanádmegye törvényhatósága a vármegyeháza 
előtt kíván felállíttatni, októberi határidővel ki-
irták az országos pályázatot. A pályamüveket el-
bíráló szoborbizottság tagjai sorába Tarnay al-
ispán, a bizottság elnöke Kertész K. Róbert he-
lyettes államtitkárnak és Petrovics Eleknek, a 
szépművészeti muzeum igazgatójának részvételét 
biztosította. Eddig négy szobrászművész közölte 
az alispánnal, hogy résztvesz az ötvenezer pengős 
szobor pályázatán. 

Krumpli tolvaj ok garázdálkodtak az éjszaka az 
ardicsi veteményes földeken és kertekben. S. Nagy 
Sándor kereskedő Almássv-uccai és Csaftári József 
Vertán-telepijakos veteményes kertjéből több mint 
200 tö burgonyát szedtek fel az ismeretlen tette-
sek. 

— Hangverseny az ínségnlap javára. Megírta 
a Délmagyarország, hogy a vasúti és hajózási 
klub szegedi kirándulásával kapcsolatban Pé-
ter-Pál napján a kiránduló klubtagokkal 
együtt érkező énekművészek: Ge r e Lola, 
S z a b ó Lujza és L a u r i s i n La jos jótékonv-
célu hangversenyt rendeznek a színházban. Dr. 
vitéz S z a b ó Géza népjóléti tanácsnok kedden 
délelőtt megbeszélésre hívta össze a Szegeden 
működő jótékony egyesületek vezetőit, akik-
kel megbeszélte á hangversenyrendezés részle-
teit és akiknek egyesületeit közreműködésre 
kérte fel. A megbeszélésen az összes egyesüle-
tek képviseltetlek magukat és az egyesületek 
képviselői bejelentették, ho^y résztvesznek a 
rendezés, illetve az előkészítés munkájában, 
vállalják a propagandát és a hangversenyje-
gyek árusítását. Megállapították, hogy a hang-
versenyt filléres helvárakkal rendezik, mert 
így nagyobb érdeklődésre számiihatnak és mert 
a müveszek nem reflektálnak semmiféle hono-
ráriumra, az egész bevételt a népjóléti alap 
gyarapítására fordíthatják. 

x Torontáli szőnyeghetet rendez szombattól 
kezdődőleg a szegedi Domán-cég, amelynek az 
a célja, hogy a kitűnő minőségű torontáli sző-
nyegeket á közönséggel megkedveltesse. A 
szép magyar kézimunkaszőnyegeket olyan ol-
csó árban szerezheti be, amilyenre aligha nvl-
lik még egyszer alkalom. 295 

— Népünnepély a cserkész-jamboree javára. 
Nemrégiben elhatározták, hogy a szegény sörsu 
szegedi cserkészek jamboree-költségeinek javára 
népünnepélyt rendeznek a Széchenyi-téren. A jóté-
kony nőegyletek ebben az ügyben dr. Somogy i 
Szilveszterné elnöklete alatt értekezletet tartottak 
és elhatározták, hogy az ünnepélyt julius másodi-
kán, vasárnap rendezik meg 

Okos ám ii 

Kató a házlaas.»onyka i 

„Nam boaazant, hagy férjem darcai, 
Ho|y Julcsa abédja tant*«, 
Hagy a gyarak neveletlen, 
Amióta „FRUlfll" auam." 

Tehát: 

Tudod m i t ? 
Együnk FRUTTITI 

A FRÖTTI cukorka rózsás hangolatot kait 
Kapható 10 <• 40 fillárn csomagolásban. 

Gyártja i St&hmer F r i g y e i r. t B n d a p c i t 

Trafikbetörés 
a Csongrádi-tugáruton 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedd-

re virradó éjszakán ismeretlen tettesek vak-

merő betörést követtek el a Csongrádi-sugárut 

66. szám alatt, Pálosi János trafikjában. Való-, 

színüleg még a korai órákban felfeszítették aa 

üzlet ajtaját és azon keresztül behatolva a he-

lyiségbe, megdézsmálták a raktárt. Rengeteg 

dohányt, szivart és cigarettát vittek magukkal. 

A betörők hosszabb ideig tartózkodtak az űz i 

letben. Erre vall az a körülmény, hogy amikor 

reggel felfedezték a betörést, igen sok cigaret-

tavéget találtak a padlón szétszórva. A tettesek 

készpénzt nem találtak, mert a tulajdonos s 

bevételt záráskor hazavitte. A rendőrség keresi 

a betörőket. 

— Életben marad a vásárhelyi szerelmi drá-
ma áldozata. Jelentette a Délmagyarország, 
hogy K o v á c s János algyői cipészsegéd Vá-
sárhelyen rálőtt volt menyasszonyára, A g á r-
d i Rózsira, akit a torkán és a fülén sebesített 
meg. Kovács János a merénylet után hazaszö-
kött Algyőre, a tiszaparti füzesekben bujkál ti 
és amikór a csendőrök rátaláltak, agyonlőttel 
magát. Agárdi Rózsi állapota most annyira ja-
vult, hogy sikerül megmenteni az életnek. Ko-
vács János holtteste még nem került elő. 

— Kállay Miklós: Trón a vérhegyen — Dél ma-
magyarország kölcsönkönyvtár. 

B Ú T O R Ü Z L E T E K 
auguaxtua 20-ig egyfolytában 3-ig n y i t v a 

M e g í f i v ó 
a Kisiparosok Egyesült Cipőipari Szovetkzete; 

mint az IOKSz tagja szegedi cég folyó hó 25-i 

ikén délelőtt 10 órakor az intézet székházában* 

Szeged, Római körút 21. szám alatt megtar-

tandó 

1933. évi rendes Közgyűlésére 

melyen az 1932. üzletév eredménye kerül le-

tárgyalás alá. 

Az igazgatóság 

2. v a g o n 
alkalmi visszavett kerékpárt, gummit és alkatrészt 
sikerült egyik nagy gyáramtól olcsón megvásárolni . 
Az alig használt kerékpárok, gummik és alkatrészok 
az alanti olcsó filléres árakon kerülnek eladásra. 

Kerékpárok 
Országúti, verseny, női. bal-
lonos és fiu gépek m á r 

«8 .— P-töL 

SzereSékek 
Kflisó gnmi ker. h. 2.40—'1.50 
Belíft gnmi 
Lánc „ 
Kuprogós nyereg . 
Ahronns 
Áttétei kerék 
Fik 
KHIlók 10 drb 

^-.90-1.20 
1.«0—2.40 
4.S0—6.50 
1.50-1.80 
1.50—1.80 
1.50-1.90 

—.20 

Pedálok kev. h. 1.9042.20 
KormSnyrer.,, „ 2.50—2. «0 
Csomagtartó „ —.90-1.20 
KormánycsengS „ 78— W 
Karbidlámpa „ 3.50-4 Wt 
Rorékcsengö „ 1.90-2.24 
Szerszámtáska „ 1.30-1.«® 
Szabadonfutó kerék 2.20—2.5» 
Kormány mag. kény. 2.80-3.24 Torpedó kontrafékesagy 10.80 

Szántó Sándor gépáruháza Z J T 


