
5 D É L M A G 7 A R Ö R S Z A G 1954 február 15. 

Hírek. 
— 'A közigazgatási bizottság ölése. A közigaz-

gatási bizottság ülését B a r s n v i Tibor főispán 
péntek délután négy órára hivta egybe. Ez lesz 
a bizottság idei első ülése, mivel januárban a bi-
zottság nem tarthatott ülést tekintettel arra, 
hogy a lejárt mandátumu bizottsági tagok he-
lyét a közgyűlés csak január végén töltötte be. 

— Nagyböjti előadás a Katolikus Nővédőben. 
A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület nagy-
böjti előadássorozatának első előadását szerdán 
este tartotta meg dr. K o n d e l a Géza egyház-
zenei főigazgató. Előadásának cyne: „Prokula, 
Pilátus felesége" volt. Bevezetésként arról be-
szélt, hogy az egész világon nagy válság van 
ós a válság leküzdésének munkájában a ka-
tolikusoknak is részt kell venniők. Ezután Pi-
látus vértanú halált halt feleségének életéről 
beszélt, majd a katolikus nők feladatát a kő-
vetkezőkben jelölte meg: Krisztus beállítása az 
állandó érdeklődésbe, az akcióba való bekap-
csolódás az igazságosság érzetének birtokában, 
általában a bátor Prokula példájának követe-
se. Az előadás végeztével dr. H e n n y Ferenc 
rókusi plébános mondott litániát. 

— Móra Ferenc vásárhelvi ásatásai. M ó r a 
Ferenc néhánv évvel ezelőtt több héten át Hód-
mezővásárhely határában is folvtatott ásatá-
sokat és ennek során értékes őskori leleteket 
tárt fel. A leletek egy részét K o v á c s Jenő 
földbirtokos, akinek koppáncsi tanyáján folyt 
az ásatás, állitólag azzal a feltétellel engedte át 
a szegedi muzeumnak, hogyha a nagy iró bár-
mi okból megszűnnék a szegedi muzeum igaz-
í?atója lenni, ugy a koppáncsi leletekre Vásár-
hely városa fentartja a tulajdonjogát. Erről a 
megállapodásról vásárhelyi hir szerint írásos 
egvesség készült, most Kovács Jenő levelet in-
tézett a szegedi muzeumhoz. amelyben a Vá-
sárhelv körnvékén talált leletek visszaadását 
kéri. Kovács Jenő bejelentette a vásárhelvi pol-
gármesternek, hogvha a leleteket visszaadja a 
szegedi muzeum, ugv azokat a vásárhelyi mu-
zeumban fogják elhelyezni. 

— Március l-ig lehet jelentkezni a szegedi 
ipari vásárra. Az ország minden részéből nagy 
érdeklődés nyilvánul meg a VI. szegedi ipari 
vásár iránt. A rendezőbizottság arra törekszik, 
hogy az eddigieknél szélesebb keretű vásár 
méltóképen reprezentálja a kézműipart és ki-
állítás jellegével dicsérete legyen a szegedi kéz-
müiparosságnak. A vásárra március l-ig lehet 
jelentkezni a vásárirodában. 

— Ismeretterjesztő előadások Szegedről. Sae-
¡*ed ismeretterjesztő, idegenvezetői tanfolyamon 
csütörtökön este fél 8 órai kezdettel a községi ipa-
rostanonciskolában D é é r József: „A középkori 
Szeged", Cs. S e b e s t y é n Károly: „A csonka-
toronyról", dr. G e r h a u s e r Albert: „A szegedi 
nyelvről" cimmel tart előadást. 

i— Közszemlére tették ki a földadó-laistro-
mot. Az 19.14. évi földadólajstrom elkészült. A 
városi adóhivatalban február 14-től kezdődőleg 
14 napi közszemlére tették. Ellene az érdekeltek 
az adóiv kézbesítésétől számitandó 15 napig a 
városi adóhivatal utián a pénzügyigazgatóság-
hoz fellebbezést nyújthatnak be. 

— Dr. Fabro Ilenrlk emlékezete. Dr. Fabro 
Henrik, az országgyűlési gyorsiroda volt főnöke 
halálának 10 éves fordulója napján, 16-án, pén-
teken reggel 9 órakor gyászmise lesz a fogadalmi 
templom főoltáránál, amelven a Szegedi Gvors-
irök Egyesülete örökös diszelnökének tiszteletére 
testületileg vesz részt 

Meghall Homor István 
H o m o r István, a főreáliskolának. annak a 

régi iskolatípusnak hosszú időn át volt érdemes 
igazgatója, szerdán hajnalban néhány napi 
szenvedés után meghalt. Homor István nem 
szegedi születésű, de munkásságának javarészét 
Szegeden töltötte a tanügy szolgálatában és 
mint értékes közéleti ténvező, mint a Dugo-
nics-Társaság tagja is, sok érdemet szerzett. A 
Dugonics-Társaságnak egyik alapi tó ja, évtize-
deken át alelnöke, majd tiszteletbeli tagja volt. 
Homor mintegy tizenöt évvel ezelőtt ment 
nyugdíjba, azóta is Szegeden élt családja kö-
rében. Néhány nappal ezelőtt agyvérzést ka-
pott és szerdán hajnalhan 85 éves korában 
meghalt. Az elhunyt temetése pénteken dél-
előtt 11 órakor lesz a Mars-tér 17. szám alatti 
gyászházból. A Dugonics-Társaság a halottat 
elbúcsúztatja. 

A has tellsége, májfáfékf fá'da'mek, emész-
tési nehézségek, gvomorhélhuru! és sárgaság 
a természetes »Ferenc József« keserűvíz 
használata állal megszüntelhetők és az agy, a 
szem, tüdő vagy szív felé irányuló vértólulások 
ellensulyozhalók. Gyomor- és bélspeciallsfák 
igazolják, hogy a Ferenc József, vízzel külö-
nösen az ülő életmód következtében (elentkező 
bajoknál, nagyon kedvező eredményekel érnek 
el. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer-
tárakban, drogériákban és lüszerüzletekben 
kapható. B.i 

— Előadás a Munkásotthonban. A szegedi 
szakszervezeti bizottság közli, hogy pénteken 
este 7 órakor a Munkásotthonban P i n t é r Gé-
za „Filozófia és a munkásság" cimen tudomá-
nyos előadást tart. 

x Juliska napra szép virágok Kigyó-ucca 4. 
— Eszperantó tanfolyam. A Magyarországi Esz-

perantista Munkások Egyesületének 7. számú cso-
portja csütörtökön este 7 órakor a Munkásotthon-
ban (Hétvezér-ucca 9.) uj eszperantó-tanfolyamot 
kezd. Jelentkezni lehet ugyanott. 

— Frontharcosok tomV>laestje. A szegedi front-
harcosok III. körzete szombaton este fél 9 órai 
kezdettel a DréhT-étteremben tombolával egybekö-
tött családi összejövetelt rendez. Belépődíj nincs, 
de értékes nyeremények vannak. 

— A Szegedi Hét legújabb száma részletes és 
kimerítő riportban számol be az ördöglovas be-
mutatójának eseményeiről, közli dr. P á l f y József 
polgármesterhelyetles érdekes cikkét a vidéki szi-
nikultura támogatásáról, stb. stb. A tartalmas és 
színes újság egy számának ára 10 fillér. Kapható 
a színházban, a rikkancsoknál és elárusítóknál. 

x Juliska napra szép virágok Széchenyi-tér 8. 

— A nyelvtanárra öniryilkossági kisérlete. Je-
lentette a Délmajfyaro^szá*, hogy M a n d e l s z 
Lajosné nyelvtanárríő hétfőn hajnalban ismeretlen 
méreggel megmérgezte magát. Mandelszné csak 
tegnap este tért eszméletre, amikor kihallgatták, 
Elmondotta, hogy nagyobbmennviségfi alonált vett 
be öngyilkossági szándékból. Mandelsz Lajosné 
állapota javult, az orvosok remélik, hogy sikerül 
az életnek megmentemi. 
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MAKOl HÍREK 

A szegedi mértékhitelesítő hivatal 
felhívásai és a makói gazdák 
(A Délmagyarország makói tudósítójától.) Teg-

nap hirt adott a Délmagyarország arról, hogy a 
makói gazdák népes küldöttsége járt a városhá-
zán a mérleghitelesítések ügyében. A 400 tagu 
küldöttség fő panasza az volt, hogy a szegedi mér-
tékhitelesítő hivatal névreszóló idézőt küldött va-
lamennyi makói mérlegtulajdonosnak és ebből azt 
a következtetést vonták le a gazdák, hogy minden 
mérleget hitelesittetni kell. A közforgalmi mérle-
gelésre nem használt mérlegek tulajdonosai izga-
lommal fogadták a felhívásokat, küldöttségük ar-
ra hivatkozott a polgármester előtt, hogy a keres-
kedelemügyi miniszter pár évvel ezelőtt mentesí-
tette az időszaki hitelesítés kötelezettsége alól azo-
kat a mérlegeket, amelyeket kizárólag a maguk 
tájékoztatására használnak tulajdonosaik. 

Mint most hitelesen megállapíthatjuk, a szegedi 
mértékhitelesítő hivatal a mérlegek tulajdonosait 
automatikusan hívja fel a hitelesítésre, de ha a 
felhívott kizárólag a maga tájékoztatására eszkö-
zöl méréseket, hitelesíttetésre nem kötelezhető. A 
város különben részletes tájékoztató hirdetményt 
fog kiadni, amelyben közölni fogja, hogy hitele-
sittetni azokat a mérlegeket kell, amelyek közfor-
galmi mérések céljaira szolgálnak, továbbá, ame-
lyeken, ha ritkán is, de szolgáltatásokat, cseléd-
bért, konvenciót, szétméréseket végeznek és ame-
lyeken zsákokba, vagy kötegekbe mérik azon ter-
ményeket. amelyeket e mérések alapján hoznak 
forgalomba. 

* 

A belügyminiszter pénzt kér a vármegyétől. A 
belügyminiszter felhívta Csanád vármegyét, hogy 
a kórházrenoválási célokra nyújtott 170 ezer pen-
gős államkölcsön kamatait és a tőkét is fizesse 
vissza. A belügyminiszter kívánságát a vármegye 
ezidőszerint nem teljesítheti. 

Csontvázat találtak a Marsi balomban. A ma-
kói inségmunkások szorgalmasan hordják le a vá-
ros határában levő Marsi halmot és mintegy két 
hét múlva egészen eltüntetik. Szerdán ujabb csont-
lelet került napfényre a munkások ásója nyomán. 
A domb közepén, alig 120 centiméter mélységben 
egy aránylag jó állapotban maradt koporsóban ta-
lálták az ötödik csontvázat, amely mintegy 80— 
100 éwel ezelőtt kerülhetett a földbe. A leletekkel 
kapcsolatosan Tarnay alispán leirt a városhoz s 
érdeklődését azzal indokolja, hogy a vármegyei 
régészeti társulat működését újból fel eleveníteni 
kívánja s egy létesítendő muzeum céljaira össze-
gyűjteni kívánja a régészeti leleteket 

Tintabajok Csanádmegyében. A vármegye köz-
igazgatási bizottságban Tarnay alispán a „tinta-
bajokról" is tett bejelentést. Élmondotta, hogy a 
vármegye részére szállított egész évi tintameny-
nyíséget vissza kellett küldeni a szállítónak, mert 
használhatatlannak bizonyait Még súlyosabb tin-
tabaj támadt a mezőkovácsházai járással, amely-
nek egész évi irószerküldeményében a tintásüve-
gek összetörtek s használhatatlanná tették a 
nagymennyiségű irópapirt 

A makói Hangya igazgatóságának meg kell fi-
zetni a szövetkezet veszteségeit. A makói Hangva-
bolt igazgatósága az elmúlt évben elhatározta, 
hogv a rossz üzlet menőt következtében felszámol-
ja a makói Hangyaboltot. A felszámolás eredmé-
nye azonban veszteséget matatott, amelyet a ma-
kói igazgatóság terhére irt a központ. Ar. igazga-
tóság tagjai egvideig tiltakoztak megterhelésük el-
len, végűi mégis kénytelenek voltak vállalni a fel-
számolásból származó terheket, amely fejenként 
400 pengőt tesz kl. A kilenc makói igazgatósági 
tagnak összesen 3fi00 pengőt kell megtéríteni. 

Revolverrel, lkésse! és mozsár-
törővel a sógor ellesi 

(A Délmagyorrrszág mnnkafárs^fől."! 
Németh Mihál" tanvni gazdá " ^dó é^ fe-
lesége került szerdán a szeded! törvény-
szék VíZrf-tanácsa elé. A férfit szánd "kos 
emberölés bűntettének kísérletével, a fele-
ségét súlyos testisértés bűntettével v á l l f a 
az ügvész^éf. Némethék" só^orukkel  J Ton 
dász Mihá l lya l együtt örököl tek tnnvát és 
földet. Kondász a,saját részét ela l ln, ami-
ért Némethék i^en mortharagucltak. A 
t anyában volt Kondásznnk egy ö-ökla-
kása. Az u j vevő azzal a feltételei vette 
meg Kondász részét, hogy a lakásba be-
költözhet azonnal. A l akásban viszont Né-
methék laktak, akiket K o n ' á s z felszólí-
tott a költözködésre. Egvik napon " c n -
dász ellátogatott a tanyára, hogy megnéz-
ze, eleget tettek-e Némethék a felbi ás-
nak. A házasnár azonban b c á - t a el'íMe 
a kertajtót, m i re ő erőszakkal behatolt. 
Németh erre av kezében lévő pisztolyból 
kétszer rólőtt, a golyók azonban n ^ m 
találtak. E zu t án az asszony t áma ltT meo 
a sógorát és a dohányvágó késsel és n 
mozsártörővel súlyos sérüléseket ejtett 
rajta. 

A szerdai főtárgyaláson a vád'ottakbe-
ismerték, hogy megtá :a " á k Kondászt , 
azonban jogos védelemre h ivatkoztak. A 
bi-ósá<7 Németh Mibá lv t hóromhóna r>i, re-
leségét l'i napi fogházra i 'é'te. Dr . K!c isch 
Imre ügvész az Ítélet ellen fellebbezést je-
lentett be. 

Füzősza'on mssnyitá^! 
Tisztelettel értesítem a n. é. hölgyközönséget, 

hogy a budapesti „Reco" fűző és egészségügyi és 
luxusfüzőszalon képviseletét és fióküzletét Orosz-
lán-ucca 5. sz. a. Orincsák Rózsi kalapüzletével 
kapcsolatban átvettem és megnyitottam. 

Elsőrendű munka, a legelőkelőbb párisi, berlini 
modellek alapján készült tartós és selyem anyagok, 
világhirii német szőtt és porosus gummianyagok. 

Egészségügyi, orvosi terhességi haskötők a 
berlini klinikák kísérleti előírása szerint rugós 
felszerelésekkel. Pelottás testformálás, a test eset-
leges elhajlásai kiküszöbölésére. Melltartók ero-
deti párisi modellek után. 

Üzletvezető és helyi képviselő: Poldesz Ilona. 


