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MAKÓI HÍREK 

* RarWós Liga tiltakozó gyűlése. A Revíziós 
makói csoportját dr. Nikelszky Jenő polgár-

mester, mint a helyi csoport elnöke, október 22-én 
vasárnap délelőtt 11 órára gyűlésre hívta egybe 
A városháza nagy tanácstermében megtartandó 
revíziós gyűlésen tiltakozni kívánnak a csehszlo-
vák kormánynak a magyar kisebbségi nyelvhasz-
nálatot elkobzó rendelete ellen. 

A Fnggeflon Kisgazdapárt makói nagygyűlése. 
Közöltük, hogy november hó 12-én nagygyűlést tart 
Makón a Független Kisgazdapárt. A makói gyű-
lés előkészítő munkálatait dr Csorba János 
ügyvéd és Gö r be Sámuel pártelnök végzik, akik 
ma aail ac értesítést kapták Pestről, hogy E c k-
h a r d t Tibor kíséretében a nagygyűlésen részt-
vesznek: T n r e h á n v i Egon. A n d a h á z i-K a s-
n y a Béla és K n n Béla országgyűlési képviselők 
és H o r v á t h ZoMán, a Kossuth-párt tagja. 11-én 
este a makói párt vezetősége vacsorát ad a ven-
dégek tiszteletére. A nagygyűlés másnap, 12-én 
délelőtt 11 órakor kezdődik a Park Mozi nagyter-
mében. A rendezőség a nagy érdeklődésre való te-
kintettel már most számol azzal, hogy a gyűlés 
közönsége nom fog elférni a mozi egyébként tágas 
helyiségében, ezért gondoskodás történik, hogy a 
szomszédos termekbe és az udvarba hangszórók 
továbbítsák a szónokok beszédeit. 

— Éjszakai támadás két fivér ellen. Csütörtö-
kön éjszaka ismeretlen tettesek megtámadták 
W o l g á r d Nándor 27 éves géplakatossegé-
det és W o 1 g á r d Béla 23 éves kárpitossegédet. 
A támadók a sötétben botokkal estek a Wol-
gárd-fivéreknek és agyba-főbe verték őket. A 
megtámadottak segélykiáltásaira a tettesek el-
menekültek. A Wolgárd-fivéreket a közkőrház-
ba vitték. Itt megállapították, hogv súlyos sé-
rüléseket szenvedtek, de egyikük állapota sem 
voJt annyira súlyos, hogv kórházban kellett 
volna őket tartani. Mindkettőjüket hazaszál-
lították. Wolgárdék csütörtökön délelőtt 
feljelentést tettek a rendőrségen ismeretlen tet-
tes eflen. Véleménvük szerint bosszúból történt 
a támadás. A rendőrség keresi a tetteseket. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után Fél 5 (félőtl órakor. 

— Afrikába igyekvő lengyelt fostak el a ju-
goszláv határon a tompái csendőrök. Bajai tu-
dósítónk jelenti: A tompái csendőrök a szerb 
határ közelében elfogtak egv csavargókülseiü 
fiatalembert. Mikor igazolásra szólították fel, 
kitűnt, hogy Iskra Marjan Tnde 21 éves len-
gyel állampolgárral azonos, aki — bevallása 
szerint — hosszabb ideie tartózkodik Magvar-
országon. Hetekkel ezelőtt szökött át a lengyel 
határon és Csehországon keresztül barangolva, 
Sátoraljaújhelynél lépte át a magyar határt 
Célja Jugoszlávián keresztülhaladva, Görög-
országon és Törökországon át Marokkó volt, 
hogy ott beállhasson az idegenlégióba. Érde-
kes. hogy három napi budapesti kóborlása és 
az országon keresztül való bolyongása közben 
sehol sem keltett feltűnést, noha egv szót sem 
tud magyarul. A csendőrök Budapestre vitték 
az idegenlégióba igyekvő lengvelt 

S z e g e d , C a e k o n t c « - e * K lu-ncca t o r o k . 

Háztartási cikkek 
Herendi tűzálló lábas: 
l-es 2-es 3-as 4-es 5-ös 
-.28 —.48 —.68 —.88 —.98 
1 méter papirszőnyeg 1 m. széles —24 
Rugós habverő 30 cm. hosszú —24 
Széni apát és tüzpiszkáló —.78 
Zománcozott nyeles tejforraló 16 cm. —.78 
Faü fa sótartó tetővel —.24 
2 drb patent egérfogó —24 
Élelmiszerek 
1 doboz 6 drb csomagolt sajt —.42 
1 kg verseny trappista sajt —.98 
20 dkg amerikai mogyoró —.24 
30 <kg csemege dióbél —.88 
3 kfí lencse —.98 

Mrfl divat 
HajVkötő háló —.48 
3 pár strapa zokni —.98 
t pár lábszárvéd« —.98 

M o s t v á s á r o l j o n ! 

A Harmónia vigalmi adója 
A Harmónia hangversenyrendező vállalat 

nevében dr. K u n Izidor beadványt intézett a 
városhoz és kérte, hogy a tavalyi, hangver -
senyenkint 50 pengőben megállapított vigalmi 
adót felére szállítsák le. A polgármester arra 
való tekintettel, hogy a Harmónia Szegeden 
n.agyje'entöségü zenei kultursznlgá'atot telje-
sít, az uj szezonban rendezendő tíz hangver-
seny vigalmi adóját hangversenyenkint 30 
pengőben állapította meg. 

— Az eszményi nivó. A Magyar Mérnök- és 
Épitész Egylet szegedi osztálya 'az Alföldkutató 
Bizottsággal együtt pénteken délután fél 6 óra-
kor a városháza közgyűlési termében tartja a 
városrendezési előadássorozat tizenötödik elő-
adását, amelyen H e r g á r Viktor tb. városi 
főmérnök tart előadást „Az eszményi nivó" ci-
men. 

— Meggyilkolták egy főhadnagy özvegyét. Nagy-
szebenben az elmúlt éjszaka ismeretlen tettesek 
20 kés szúrással meggyilkolták egy főhadnagy öz-
vegyét. A gyilkosságot az özvegy 10 éves imoka-
huga szemeláttára követték el, azután kirabolták 
a lakást 

Aktuális rigmusok 
í . 

Hiába! Az idegek sincsenek vasból, 
Ma tán egy orvos, holnap egy ügyvéd 
Ugrik fejest emeletnyi magasból, 
Egyszóval folyton csak azt halljuk, kérem, 
Nagy a sportszenvedély valahány téren 
S szerte a világon, nemcsak minálunk. 
De sportszerűbb holtversenyt ennél az ugrásnál 
Sehol se találunk. 

2. 
Már félni kezdtem, aggályom nagy volt. 
Mig Debrecenben Lm kiderült, 
Hogy operálás lehet olyan is, 
Amelyik nem sikerült. 

3. 
A volt „szegedi államtitkár" 
— Ismerik még ezt a nevet? 
Habár kevés diskrécióval, — 
Zárt ülésen foglal helyet 

Pajzán kedély, az egyszer biztos, 
Nem hallja az elnöki szót, 
Kezét kinyújtja s bamba mosollyal 
Legyeket fogdos fürge mód. 

Nevetni ezen hogy nevetne 
A kor fia, a jólnevelt? 
Hisz akkor is csak ezt csinálta. 
Mikor „államtitkár" korába 
Szegeden hivatalt viselt. (Lim.) 

— Kigyulladt egy hajó gépháza. Bajai tudósí-
tónk jelenti; A „Héder" személyszállító hajón, — 
amely Baján a Nostra raktárházak előtt horgo-
nyoz — tűz ütött ki. A nagy készültséggel kivo-
nult tűzoltóságnak azonban dolga nem akadt, mert 
amire a tűzoltók kiértek, a hajó személyzete a 
gépházban keletkezett tüzet eloltotta. 

— Helyreigazítás. Tisztelettel kérem, hogy b. 
lapjában f. hó 17-én alábbi cim alatt «Jogi bonyo-
dalmak egy csődbejntott kereskedelmi kertészet 
régtársai perében a szakértői vélemény körül" 
megjelent közleményt méltóztassék közölni; Valót-
lan, hogy kertészetem csődbe jutott. Ellenben igaz 
az, hogy Halápi József alaptalan követelése ere-
jéig ellenem csődöt kért A csődbíróság azonban 
az eljáráiSt megszüntette Tisztelettel Mayer Dezső. 

Operált a szomszédasszony 
Szentesről jelentik: Szerdán súlyos állapot-

ban szállították a szentesi kórházba Varga Ist-
vánné szentesi asszonyt. A kórházban megál-
lapították, hogy Vargánén tiltott műtétet vé-
geztek. Az asszonyt azonnal megoperálták és 
az orvosok legnagyobb megdöbbenésére Vargá-
né beleire rácsavarodva egy gumikatétert ta-
láltak. Amikor Vargáné az operáció után any-
nvira jobban lett, nogy ki lehetett hallgatni, 
elmondotta, hogy egy bábaasszony, aki eddig 
négy ízben volt segítőtársa, ötödször nem 
akarta elvállalni a műtétet. Erre felkereste 
egyik szomszédasszonyát, aki vállalkozott az 
operációra. A szomszédasszony — vallotta be 
Vargáné — egy bicikliküHővel végezte el a mű-
tétet A küllőre gumicsövet húzott. A „műtét" 
után a bicikliküllőt még ki tudták venni íz 
asszony testéből, de a gumicső bentmarad és 
rácsavarodott a belekre. 

A rendőrség szigorú nyomozást indított. 

Makacs székrekedés, vastagbél katarus 
gyomorba |, puffadás, vértorlódás, sárgaság, 
aranyeres csomók, csípófáfás eseteiben a ter-
mészetes „Ferenc József" keserüviz, reggel 
és este egy-egy kis pohárral bevé?e, rendkívül 
becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanú-
sága szerint a ferCílC JÓZSéf viz még inger, 
lékeny belii betegeknél is fájdalom nélkül hat-
A Ferenc József keserüviz gyógyszertárak* 
ban, drogériákban és iflszerflzletekben kapható. 

Régi jóbarát halála 
Suhanva, szinte észrevétlenül távozott eJ a j 

élők sorából Szegednek egyik stilusos jóharátja. 
Nagy ödön, a régi kereskedelmi és váltótör-
vényszék nyugalmazott elnöke. Ahhoz a szűkebb 
baráti körhöz tartozott amely voltaképen csak a 
magaformájuakkal együtt érezte jól magát, mert 
akkor nyilt meg ós bontakozott ki teljes pompájá-
ban az egyénisége Hozzájuk tartozott Tarkovics 
államtitkár, Sárközy Aurél kamarás és a kalen-
dárium nem lehet olyan pontos, mint amilyen 
pontosak voltak ők, ha az esztendő bizonyos sza-
kaiban visszaadták a vizitet Kállay Albertnek. 
Mert hogy Kállay is velük töltötte a szabad idejét, 
ha nagyritkán dolga akadt a fővárosban, ahová 
egyébként is csak a legnagyoM» muszájból rándult 
fel. Ahogy ugyanis az öreg Podmaniczky Frigyes 
szerint Budapesten lehet a legalkalmasabhan nya-
ralni, Kállay Albert is épp ugy ragaszkodott Sze-
gedhez, mert itt talált meg mindent, ami a vágya-
kozását kielégítette. Aztán pénzbe sem került, ami 
nem volt a legutolsó állás az 6 szemében, aki ál-
landóan takarékos, beosztott életre kényszerítte-
tett, hogy nyugalmazot esztendei végén már gon-
dokkal küzködjön s ugy haljon meg, mint a stíl-
szerű, becsületes szegény magyar hivatalviselő. 
Mégis ő volt a legteljesebb ur, ennek a típusnak 
klasszikus kitenyésztettje, aki mindig csak adott, 
mindent adott, Szegednek, amelyen túlnő örök há-
lával koszorúzott neve. 

A gyermek lehet csak olvao büszke mint ami-
lyen Kállay Albert volt mikor csoportosan meg-
érkezett barátainak a várost mutogatta. Finom kis 
kertecskéjét Újszegeden, a ritka fákat, virágokat, 
amiket az ő művészi érzéke telepitett az alföld ho-
mokrétegeibe, felkutatva a sívó alatt azt a te-
nyérnyi feketét, ami megérdemli a fáradságot. 

— Errefelé szép uj ház épült, nézzétek meg! 
Vagy közintézménnyel volt alkalma dicsekedni. 
— Á Gyuri erőszakoskodta ki, mondta furcsa, 

dohogó hangján, mosolyogva. 
Pedig ő is tett az érdekében lépést, ha nem is 

szerette hangoztatni a dolgot. A „sarokszoba" ak-
kor vált fogalommá. Szeged élő lelkiismerete őr-
ködött a zsalui mögött mindnyájunk felett. 

Csak természetes, hogy az illusztris vendégko-
szom megérkezése fellelkesitette Lázár Györgyöt 
is, állandó akcióba léptek a négyesfogatok s az 
ország legtökéletesebb parádéskocsisainak pántli-
kás kalapját fújdogálta fejükön a szél. (A pará-
dások tökéletességének majdnem vílágjetleget ad-
tunk, de mire való volna ez az oktalanság, mikor 
ugy sem találni ilyent idegenben, máshol!) 

— A holnapi nap az envém, kimegyünk a ta-
nyára! — mondta igen sebes apró szavakkal Lá-
zár, el nem engedhetvén a szórakozásnak ezt az 
ügyosztályát. 

Három, négy, néha több napig is eltartott * vi-
zit; ha megfelel« szezonban történt, vadászat is 
járt vele. egyébként csendes barátkozás, meditá-
lás, ország-dolgának megbeszélése, egy-egy szó, 
jelző, minden a maga helyén, végtelen területű bol-
dog ország, titokzatosan suttogó jegenyék, a csen-
gelei erdő álomszava, vadvirágillata. Ki gondolta 
volna akkor, hogy a messzire látó jegenyék tudják 
a jövőt! Talán ki ls fecsegték, szokás sserint, esak 
mi nem értettük meg. 

Nagy Ödönről ezek szerint kevés szó esik a so-
rainkban, voltaképen amikor megemlékezünk a ha-
láláról, azt a ritka időt akartuk feíeleveniteni, 
amely épp ngv elrnnlt, mint annyi más minden, 
amire jól esik vissza ha kapcsolata kí-
nálkozik. 

Sletner Jenttn£éa gyermekei, Sárt és Pis-
ta, toTibb* Brener Llpótné, Frommer Dewéné, Wetae 
R««i8né él dr. Stoiner ZolWn, mint testvérek, »»1». 
mint ségoral és sógornSl mélyen anjtvs tadati&k. hogy 
a legiobb féri, apa, testvér, rokon, a legneomebb 
ember 

Steiner Jenő 
MAV. főintéző 

193 '. évi október hé 19. napj&n meghalt. 

Temetése a isidé temetfi ointerméből W83 *r l 0Ik 
téber hé 20. napján délnMn megy régbe. 

Résirétlttogattsok mellfeéeét kérjflk. 


