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Súlyos testisértésl per 
a fosorvos és asszisztensnője ellen 

a spfriíiisz-szerencséílenség miatt 
(A Délrhagyarország munkatársától.') 

Dr . Németh Antal szentesi fogorvos és 
asszisztensnője: fílazsik Anna fogtech-
n ikusnő ellen gondatlansánhól okozott sú-
lyos testisértés vád já t emelte az ügyészség. 
A fogorvos paciense volt Jen^y József 
tisztviselő felesége, akinek egy aranyh idat 
kellett készíteni. A h idat Blazsik Anna 
készítette a l abora tó r i umban és ezalatt 
Jenevné az előszobában várakozott . Időn-
ként behívták a l abora tó r iumba és meg-
próbá l t ák a hidal . Eközben egy spiritusz-
lámpából kiesett a kanóc és az égő spiri-
tusz Jeneynére folyt. Az asszony olyan 
égési sebeket szenvedett, ho-ty két hóna-

pig állott kezelés alatt. 
Az orvost és az asszisztensnőiét bé t r őn 

délelőtt vonta felelősségre a szegedi tör-
vényszék V/Zd-tanácsa. Az orvos azzal vé-
dekezett, hogy a köteles gondosságot nem 
mulasztotta el. Hason l óan védekezett, 
Blazsik Anna is. Kihal lgatták Jeney Jó-
zsefnél is, aki előadta, hogv az arca, kar ja , 
melle is összeégett és az égési sebek m a 
is látszanak. Azt is panaszolta, hogy nem 
siettek a segítségére. Az orvos ezt meg-
cáfolta. 

A bíróság nem hozott ítéletet az ügy-
ben, h anem vegyész-szakértő meghallgatá-
sát rendelte el. 

Hirete 
— Meg akarják szüntetni a Földműves-uccai 

óvódat? Alsóvárosi szülők küldöttsége jelent 
meg hétfőn délelőtt dr. P á l f y József polgár-
mesterhelyetlesnél, a Földmüves-ucraj ovó-
dába járó gyermekek szülei. A szülők elmon-
dották, hogv értesülésük szerint a város ható-
sága a Földmüves-uccai óvóda megszüntetésé-
nek tervével foglalkozik. A terv ellen a szülők 
tiltakoznak és arra kérik a várost, hogy tartsa 
fenn továbbra is az óvódát, mert arra nagy 
szűkség van, amit a legjobban bizonvit, hogy 
az óvÓdának hetven növendéke van. Ha meg-
szűntetnék. akkor ezeknek a gyermekeknek a 
nagy távolságra levő másik óvódába kellene 
járniuk. A polgármesterhelvettes kijelentette 
a küldöttség elő^t, hogy a város hatósága a kér-
dássel eddig semilven formában nem foglal-
kozott. a Városnál nem merült fel az óvóda 
megszüntetésének a terve, lehetséges azonban, 
hogv a tanfelügyelőség gondol valamelvik 
óvóda megszüntetésére. Megigérte dr. Pálfv Jó-
zsef, hogv utánanéz a dolognak és mindent el-
követ, hogv a Földmüves-urcai óvódát esetleg 
fenyegető veszedelmet elhárítsa. 

— Farsangi hivntalszfinet a városházán. 
Kedden, far«ang utolsó napján a városi hiva-
talokban részleges hivatalszünetet engedélye-
zett a polgármester. Az ügvosztálvok csak 11 
óráig tartanak hivatalos órát, aztán megkezdő-
dik a farsangi szünet. 

Az ördöglovas minden este színre kerül. Je-
uvekrfil ajánlatos előre gondoskodni. 

— Szociáldemokrata gvűlés. A sroriáldemok-
rata párt rókusi pártszervezete 14-én, szerdán 
este fél 8 órakor a Munkásotthonban nyilvános 
gyűlést tart, amelyen a politikai és gazdasági 
helyzetet, valamint a pártszervezet célját és a 
sa jtó jelentőségét 0 1 e j n y i k József ismerteti. 

— Halálozás. S z o b o t k a Dezsőt, a Szegeden 
is jól ismert algyői földbirtokost, régi szegedi gaz-
dálkodó család tagját, a rokonok és Ismerősök 
nagy részvéte mellett 12-én délután temették el 
Algyőn 62 éves korában. 

— Szivenlőtte magát a bírósági jegyző. 
G e r a István 43 éves bírósági jegyző vasárnap 
reggel Tisza La jos-köruti lakásán szivenlőtte 
magát és meghalt. Gera magányos, visszavonult 
eletet élt, aminek az volt az oka, hogy gyógyít-
hatatlan betegségben szenvedett. Szombaton a 
hivatalban rosszul lett, orvosa vitte haza. Ek-
kor határozta el magát az öngyilkosságra. Tel-
jesen felöltözött és igy követte el az öngyilkos-
ságot. Búcsúlevelet nem hagyott hátra. Gera 
Istvánt hétfőn temették el a járásbírósági sze-
mélvzel részvétele mellett. 

Tisza-szálló 
á r a i : 

xóna:40 f i l l é r , menürendszer 
Penzió (reqtjeli, ebéd, vacso-
ra, laKds) napi 7'— pengőtől 
felteié a szoba fekvésétől 

fUqaöen. 2oi 

— Megszűnt a budapesti Kovács-kávéház. A bu-

dapesti Kovács-kávéházat, — amelynek a tulajdo-

nosa a Szegeden is jól ismert Kovács József volt, 

tegnap bezárták. A fővárosnak ez a jól ismert ré-

gi kávéháza vasárnap nyitott ki utoljára; legutol-

só tulajdonosa teljesen tönkrement. Kováos Jó-

zsef Szegedről költözött Budapestre és ekkor vette 

át a kávéházat Szegeden Kovács a teljesen el-

hanyagolt S t r ö b 1-kávéházat vezette és Szeged-

nek hosszú évtizedek óta egyik legjobban vezetett, 

leglátogatottabb kávéházát fejlesztelte belőle. 

| Preiieriien reopei i-m fönc !| 

— Fuzionál a két u ¡szegedi kör. Most tartotta 
meg az Ujszegedi Népkör uj választmánya ala-
kuló ülését H a u se r R. Sándor elnökletével. 
Megjelent a gyűlésen M o l d v á n Lajos elnök 
vezetésével az Ujszegedi Polgári Kör küldöttsé-
ge is. A két kör között most indultak meg a 
tárgyalások a fúzióra vonatkozólag. Az Uisze-
gedi Népkör választmánya az elnök javaslatá-
ra elvileg hozzá iárult a tervhez és a további 
tárgyalások lefolytatására hattagú bizottságot 
küldött ki. Napirend előtt Hauser R. Sándor 
megemlékezett M ó r a Ferenc elhunytáról, a 
választmány tagjai a nagy iróra felállva em-
lékeztek, A választmány ezután a kör külön-
böző bizottságait választotta meg. 

— Az alsóvárosi népművelési tanfolyamon ked-
den este 7 órai kezdettel C s a p ó István polgári 
Iskolai igazgató: „Hazánk néprajzi viszonyai", dr. 
K o g u t o w i c z Károly egyetemi tanár „Időjá-
rás" cimmel tart előadást. 

— A téli gvümöleskiáHitás sikere. Ma este 
záródik a téli gvümölcsbemutató, melyen 21 
kiállitó sorakozott fel szebbnél-szebb téli al-
májával. ördög Vince Zákánvból hatféle, ör-
dög István Fpketeszélről háromféle almával 
szerepel, Dobó Szilveszter sóvári, örv. Tanács 
Andrásné Baumann ranelt almája mellet! ör-
dög András négyféle almája színién élénk ér-
deklődés tárgva volt. L. Rav Bertalan ízlésesen 
díszített gyüiteménve feltűnést keltett. Sok 
csodálója volt v. Baskav Gvula téli fehér Calvil, 
Jonathán és Húsvéti Rosmaring almájának, 
széps<^ dolgában ver=envzett vele Doránszky 
Károly London Pepin je. Lazi István Húsvéti 
Hosmaringjaival. Fodor István Entz Piros és 
Husvéti Rosmaringokkal tünt ki. Tanulságos 
volt Dietrich Fülöp összeállítása, aki a Jona-
than, Raumann Ranetí és Parker Pepin je mel-
lett zacskózott és zacskózatlan Rell Flenrié-vel 
és London Pepin iével szemléltetően mutatta be 
a különböző védekező eljárások hatásait. Szín-
pompás keretet szolgáltat a szép gvümölcsnek 
és a knnzervkészítménveknek a Külkereske-
delmi Hivatal csomagolásai anvaggvfritemé-
nye és a magvar gvümöles kiválóságát ismer-
tető grafikonok művészi kivitele. 

— Haragosok bicskás verekedése. Hétfőn reg-
gel Kisteleken súlyos bicskapárbajt vívott két hara-
gos legény. T ó t h István 26 éves legényt Tó th Já-
nos bicskával mellbeszurta. A legényt Szegedre 
hozták, állapota súlyos, életveszélyes. A nyomo-
zás folyik. 

Emésztési gyengeség, vérszegénység, le-
soványodás, sápadtság, mlrlgybelegségek, bőr-
kiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a 
természetes „Ferenc József " keserűvíz szabá-
lyozza a belek annyira fon'os működését. Az 
orvosi tudomány számos vezérférfla meggyőző-
dött arról, hogv a valódi Ferenc József tíz ha-
tása mindig kitűnően beválik. A Ferene József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerözlelekben kapható. a j 

— A jövő világgazdasági tendenciái. Dr. L e-
d e r m a n n László, a genfi egyetem magánta-
nára és az ottani középeurópai gazdaságkutató 
intézet vezetője kedden este 7 órakor előadást 
tart a kereskedelmi és iparkamarában. Előadá-
sának cime: „Protekcionizmus és szabadkeres-
kedelem; a jelen és a közeljövő gazdasági ten-
denciái." 

— Névmagyarosítás. M i h a l o v i t s Géza, a 
főispáni hivatal irodaigazgatója belügyminiszteri 
engedéllyel családi nevét Nádori-ra változtatta. 

— öngyilkossági kísérlet. Vasárnap délután 
a felsővárosi feketeföldek 133. szám alatti ház-
ban mellbelőtte magát A d ó k Hona 24 éves 
leány. A leányt bevitték a mentők a közkór-
házba. Kihallgatása során elmondotta, hogy 
nagyon elhagyatott volt, nagyon egyedül érezte 
magát, mert nem törődött vele senki, ezért 
akart meghalni. Állapota súlyos. 

Az ördöglovas minden este szinre kerül. Je-
gyekről ajánlatos előre gondoskodni. 

— A Piarista Diákszövetség választmánya el-

határozta, hogy a nagyböjti vasárnapokon előadá-

sokat rendez. Egy lemondott tag helyére dr. Török 

Béla póttag került. A főtitkár az ifjúsági csoport 

8 szakosztályában megindult működéséről számolt 

be, ami igen szép eredménnyel kecsegtet Az ifjú-

sági csoport csütörtökön este fél 9-kor a Hágiban 

ismerkedési estet tart. 

— A szegedi frontharcosok mulatsága. A ha-
todik kerületi Frontharcos Csoport vasárnap 
este sikerült műsoros bajtársi összejövetelt tar-
tott a Hági étteremben. S c h v e n János cso-
portelnök beszéde vezette be az ünnepséget, 
majd a megjelentek felállással emlékeztek 
meg a hősi halott bajtársakról. Utána műsor 
és táncmulatság volt. A frontharcosok sikerült 
bajtársi összejövetele a reggeli órákig tartott. 

MAKÓI H«IRFK 
A gazdasági tanácsos jobban ért a járványhoz, 

mint — az orvos? Kotroczó József a képviselő-
testület hétfői közgyűlésén kifogásolta, hogy vá-
rosi hajdúkat alkalmaznak a járványos betegek 
szállításánál. M o l n á r tanácsos szerint egyet-
lenegy ilyen eset történt s több nem fog történni. 
K o t r o c z ó kifogásolta, hogy nem a főorvos, 
hanem a gazdasági tanácsos válaszol, mire a pol-
gármester megjegyezte, hogy az egyes ügyek re-
ferálásával mindig azt a tisztviselőt bizza meg, 
aki legtöbb tudással és ismerettel rendelkezik az 
ügyben. Ez esetben Molnár tanácsost. 

Közgyűlés a Kaszinóban. A Makói Kaszinó teg-
nap délután tartotta közgyűlését. A jelentések után 
Erdélyi Antal ügyvezető igazgató lemondását tár-
gyalták, amelyet a közgyűlés nem vett tudomá-
sul. Az ugyancsak lemondott dr. Becker István 
titkár helyére ifj. Galamb Sándort választották. 
A választmányba három évre beválasztották dr. 
Csepregi Imrét, dr. Bogdán Józsefet, Bremmer 
ödönt, dr. Galamb Sándort, dr. Istók Barnabást 
Nagy Gyulát, dr. Olajos Dezsőt, Rotter Gyulát, 
Szöílősi Jenőt és dr. Tóth Zoltánt. A tagsági di-
jak mérséklésre vonatkozó indítványt a közgyű-
lés hosszabb vita után a választmány elé utalta. 
Este bankett volt. amelyen Fáy István főispán és 
vitéz Purgly Emil mondottak pohárköszöntőket. 

A Makói Petőfi Dalkör hangversenye szép si-
kerrel és nagy erkölcsi eredménnyel zajlott le va-
sárnap este a Kereskedők Egyletében. A műsor 
legkiemelkedőbb számai voltak a férfikar énekei, 
de feltűnően nagy haladást látunk a vegyeskar 
énekében is. Donáth Antal hegedüszáma művészi 
eseménye volt az estnek. Szépen szerepelt még 
zongorán Német Lili. 

F111»p Ji^zurf ngy a OTnpra. mint gyer-
mekei és ar egésa iokon-tft.r nevében fílMalomm«! 
jelenti, hogy a legjobb (In és flnfol.Mdoaó testvér 

Fülöp László 
febrntr 11-én 28 éves korában v&ratlanal elhányt. 

Temetése f. hó 13-rin d. a. 4 órakor lesz a 
közk'rhiz halottai hóiból. 

Emie i i é i ö r öKke megör l z zUk . 


