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6 havi P 2.40-es részlettel 
előfizethet a 

T U N D E R U J J A K m 
egész évre 
és megkapja az értékes ajándékot 

Fischer Kézimunkaházban, Kölcsey ucca 10 
Márton Ilona kézimunkaiizlefében, Gizella tér 4. szám 
Fáy Marsit kézimunkaiizlefében, Kígyó ucca 5. szám 
niexy A. kézimunkaüzletében, Oroszlán ucca 7 

TO5Í február 25: 

— Meghalt egv régi szegedi pékmester. Fi-
s c h e r Jakab volt szegedi pékmester tegnap 
délután életének 73-ik évében elhunyt. Fi-
scher Jakab a régi szegedi iparosok egyik is-
mert alakja volt: <5 volt az első szegedi hivatá-
sos kemjersütő. Még a háború után is jólmenő 
sütödéje volt, de betegsége a további munká-
ban meggátolta. A sütőipari szakosztály rész-
vétét fejezte ki a családnál és a vasárnap dél-
utáni temetésen, — mely fél három órakor lesz 
a zsidó temetőben — testületileg vesz részt. 

— A Szegedi Kálvinista Kör évi közgyűlését 
vasárnap délután fél 12 órai kezdettel tartja a 
református egyház gyülekezeti termében. A köz-
gyűlés a megjelentek számára való tekintet nél-
kül határozatképes. A beszámolók mellett több 
tisztség, igy a titkári állás is betöltésre kerül. Az 
elnökség ezúton is kéri a tagok megjelenését. 

x Volt kiváló közéleti férfin, békebeli nábob, 
mint olvastuk, hazatért Magyarországra és az öt 
megintervjuvoló újságírónak a többek között ugy 
nyilatkozott, hogy ő annakidején tisztaságérzeté-
nél fogva más keztyüben borotválkozott, más kez-
tyüben kártyázott és minden egyéb művelethez 
más és más keztyüt használt. Felvetődik a kérdés, 
hogy miért? Azért, mert nem ismerte a szegedi 
HÀPÉ kézmosószappant, amely kiváló összetéte-
lénél fogva a bőrt puhitja, a kézhez tapadó szenv-
nyet maradéktalanul eltávolítja, de főleg dezinfi-
ciálja. Vásároljunk tehát HÁPÉ kézmosó- és mo-
sószappant. 

| Esőernyőkel Testvéreknél | 

— Előadás a palesztinai településekről. Hétfőn 
este fél 9 órakor E i s d o r f e r Andor, a Magyar 
Pró Palesztina Szövetség főtitkára, a „Paleszti-
nai településekről" tart ismeretterjesztő előadást. 
Eisdorfer főtitkár az előadás után a témához tar-
tozó kérdésekre külön is ad felvilágosítást. Az 
előadást a Lloyd-Társulat nagytermében tartják 
meg, belépődíj nincs. 

GlUcksthal gomb, csalt, min-
dig u j , m i nd i g d iva t . 

— Rendkívül elegáns, a legkényesebb ízlést ki-
elégítő tavaszi fazonokat 5—10 pengőért készít 
Molnár Marika női ruha divatszalónja Petőfi Sán-
dor-sugárut 2. 

— A Szegedi Gyorsírók Egyesülete Fabro Hen-
rik-emlékünnepségét február 25. helyet március-
ban tartja meg. 

— Husmérgezés. M ó d o s Ottó 53 éves vasúti 
tisztet szombaton reggel husmérgezéssel be-
szállították a közkórházba. Állapota súlyos. A 
husmérgezés okát a vizsgálat fogja felderíteni. 

C s a k p e n z i ó b a n t a l á l 
jó, olcsó, kényelmes és családi otthont! — 
Szobák ellátás nélkül is. 

BUDAPESTI PENZIÓK 
ELITE PENZIÖ, V., Kálmán u. 24. Tel. 14-2-55. 
GIZELLA PENZIÓ, IV., Haris-köz 6. sz. 

Telefon: 87-3-09. 
GRIMM PENZIÓ, V., Vigadó ucca 2. 

Telefon: 83-3-14. 81-5-35. 
GYÖRFI MODERN PENZIÓ. V., Harmincad u.S. 

Telefon: 84-0-09. 
KRISTÓF PENZIÓ ,IV., Kristóf tér 2. 

Telefon: 80-1-90 
SÁLON PENZIÓ (SERESS) IV., Váci ucca 56. 

Telefon: 87-0-89 
SPLENDID PENZIÓ, V., Zoltán-ucca 8. 

Telefon: 25—6—88. 
SZABADSAG PENZIÓ, V. ,Aulich-ucca 8. 

Telefon: 14—1—61. 
URI LEÁNYOK BELVÁROSI OTTHONA, 

IV., Apponyi-tér 1„ III. 2. 

Külföldi gyár magyar képviselete a vi-
dék megszervezésére 

körzet-
képviseleteket 

keres 

Szervezőképes, intelligens, megbízható 
egyének lehetőleg a vas szakmából, re-
ferenciák megadása mellett „PETROL-
GAZGÉP" jeligére küldjék ajánlatukat 
Blockner hirdető irodájába, Budapest, 
IV., Városház u. 10. B13 

MAKÓ! HÍREK 
A makói szarvasmarhatenyésztők március 

14-én kiállítást rendeznek. A kiállításra nemesi-
tett bika és üszőborjukat lehet felvezetni előzetes 
birilat után. A kiállításra szánt jószágokat a gaz-
dasági egyesület jegyzői irodájában kell beje-
lenteni.. Eddig 19 bejelentés történt A kiállítást 
vásárral kapcsolják egybe, amelyre meg-
hívják a szomszédos városok és községek társu-
latainak és községi elöljáróságainak a vezetőit. 

A Független Kisgazda párt zászlóbontása 
Apátfalván. A Gaál Gaszton független kisgazda 
párt vasárnap délelőtt fél 12 órakor tartja zászló-
bontó nagygyűlését Apátfalván. A nagygyűlésen, 
amelyet a Juhász-féle vendéglőben tartanak, részt-
vesznek: dr. Csorba János, Görbe Sámuel, Bartal 
Gábor, Oláh István és dr. Török István. 

Fedett uszoda — Makón. A fedett uszoda esz-
méje nem uj, de csak most jutott abba az állapot-
ba, hogy foglalkozni lehet az eszme megvalósítá-
sának gondolatával. Komoly, a sport iránt mele-
gen érdeklődő pénzemberek köréből szivárgott ki 
a hire annak, hogy a terv megvalósitásáhez szük-
séges pénz előteremtése már nem ütközik leküzd-
hetetlen akadályokba s igy rövidesen megalakul 
az érdekeltségeket vállalók társasága, amely az-
után megkezdi tárgyalásait a várossal és mind-
azokkal, akiknek közük lesz ehhez az intézmény-
hez. 

A hitelesített tejesüvegeket is elkobozzák a tej-
piacon. A Makón qjüködő mértékhiteleisitési ki-
rendeltség vezetője a mult héten két izben is tar-
tott razziát a tejpiacon. A razzia eredménye rend-
kívül meglepő, mert a razziát tartó tisztviselő a 
hitelesített tejesüvegekeit is elkobozta és tulajdo-
nosaik ellen feljelentést tett hitelesítetlen mérle-
gek használata címén. Érdeklődtünk az ügyben a 
községi bíróságon, ahová már befutott a feljelen-
tések egy része. A községi biróság még nem fog-
lalkozott a fel jelentésekk el, a bíróságon egyelőre 
nem is tudják, hogy a hitelesített üvegek gazdái 
elleni feljelentését mire alapítja a mértékhitele-
sitési kirendeltség vezetője. Nincs kizárva, hogy 
ez a feljelentés és a feljelentés alapján történt el-
kobzás éppen olyan tévedésen alapszik, mint a 
két évvel ezelőtti hitelesítetlen mérlegek ügyében 
tett feljelentések. 

A Korona elől el akarják helyeztetni a bérko-
csi-állomást. A Makói Népbank beadvánnyal for-
dult a városhoz, amelyben kéri, hogy a tulajdo-
nát képező Korona-szálló elől helyezzék el a bér-
kocsi állomást. A beadvány hivatkozik arra, hogy 
mig a múltban csak egv-két bérkocsi állott a Ko-
rona előtt, most a lófogatu bérkocsik egész sora 
tanyázik állandóan az épület előtt, megfelelő tisz-
tasági berendezések és gondoskodás hiányában 
szemetet terjesztve, amely jogos érdekeket sért. A 
Népbank beadványa a város számára újból fel-
eleveníti a bérkocsiállomás problémáját, amelyet 
már régen meg kellett volna meglelelően oldani, 
annyival is inkább, mert a városi szabályrendelet 
megfelelő közegészségügyi és köztisztasági rend-
szabályokat ir elő. 

Márcins 15-íe lehet jelentkezni a, választói név-
jrgyzékből kihagvottaknak. Mnkó központi vá-
lasztménya ma délelőtt tartott ülésében foglalko-
zott a jövő évi választói névjegyzék-tervezettel s 
hirdetményt bocsátott ki, amely szerint március 
15-ig kérhetik a városházán élőszóval, vagy Írás-
ban felvételüket azok a választók, akik nem sze-
repelnek a névjegyzékben. 

Dr. Cserzy Mihály előadása Makón. A makói 
ipartestületben tegnap este dr. Cserzy Mihály 
kamarai titkár nagy érdeklődéssel kisért előadást 
tartott, amelynek a kontárkérdés volt a tárgya. 
Cserzy titkár a kérdést minden oldalról szaksze-
rűen megvilágította és a hozzáintézett kérdésekre 
részle'es felvilágosítással szolgált. 

A makói Mentőegyesület szombaton délelőtt tar-
totta utolsó közgyűlését Gorcsa Péter h. polgár-
mester elnöklete alatt. A közgyűlés Felletár Jó-
zsef dr kórházi főorvos, az egyesület ügyvezető 
igazgatójának jelentését s a többi jelentkezéseket 
elfogidva, köszönetet mondott az egyesület tiszti-
karának, külön kiemelve Tóth Jenő ellenőr mun-
kásságát, aki 5 éven át végezte az egyesület el-
lenőri teendőit. Kimondották ezután az egyesület 
önálló működésének megszűnését és tudomásul-
vették, hogy a Vármegyék és Városok Országos 
Mentőegvesülete kirendeltséget fog Makón felál-
lítani. 

Tömegesen fellebbeznek a makói Iparosok. A 
makói ipartestület viharos közgyűlését és a köz-
gyűlésen történteket, mint megírtuk, a fellebbezé-
sek egész sora viszi az illetékes fórumok elé. Az 
egész közgyűlés törvénytelenségét vitató általá-
nos fellebbezést, amely megsemmisítő alaki hibá-
nak tartja, hogy 600-náI több ipartestületi tagnak 
egváltalán nem küldtek meghívót, az összes meg 
nem hivott iparosokkal fogják aláíratni. Az alá-
írások gyűjtése folyamatban van. Ezen a generá-
lis fellebbezésen kivül az egyéni fellebbezések 
egész sora készült már el a hétfői kózgyülés 
egyes határozatai és e határozatok megszületésé-
nek módozatai ellen. 

F ű s z e r , t e r m é n y J * , ; ! 1 . , » : ; 
de a legjobb minőséget leerolosóbban szolgá'om ki. 
T.epWflebb rendelést házhoz szállítom. 

K e r t é s z i ; Mikszáth K. u.4 
F I q v e • I e n a c ö q r e . ítr 

PÁ MISI ULi.ùiîUi " 

» Á R U H Á Z R-T-

i t ege« ! , Csekonic«- és Klsm-ucca saro 

ÉLELMISZEREK: 
1 kg óvári sajt 
3 drb egytizedes portugál szardínia 
10 dkg különféle csokoládé drazsé f 

féle keverék 
1 kg házilag készített szilvalekvár 

JÁTÉKOK: 
120 drb kőgolyó 
Ugráló kötél 
Facsiga 
9 drb acél sjolyó 

PIPERE CIKKEK: 
1 üveg körömlalik ecsettel 
1 üveg körömlemosó 
3 drb borotválkozó vérrlállitó stift 
1 drb borotva szappan 
1 üveg boy rum fejmoaó 
1 drb borotválkozó timsó 
1 tubus fogkrém 

—.98 
— 88 

—.241 
—.68 

—.24! 
—.241 
—.04: 
—24; 

—.24! 
—.21! 
—.24 
—.14 
—.21 
—18 
—.20 


