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f f i r e k 
Az idő 

A Szegedi Meteorología! 0b9»erva tórium je-

lenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 

+ 14.4 G. A legalacsonyabb +2.4 C. A barometer 

adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 

766.0 mm, este 762.7 mm. A levegő páratartalma 

reggel 83 százalék, délben 56 százalék. A szél irá-

nya délkeleti, erőssége 1—2. A talaj 10 cm-ig fa-

gyott 

A Meteorología! Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Nyugat felől esők, ké°«hh élénkebb szél és 
élénk lehűlés. 

* 

« A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. A 
Dugonics-Társaság vasárnap délután nagy ér-
deklődés mellett tartotta meg felolvasó ülését, 
amelynek keretében B a r t ó k György egyete-
mi tanár érdekes előadást tartott „Napjaink fi-
lozófiája" címen. S u r á n y i-U n g e r Tiva-
dar egyetemi tanár „Gazdaság és társadalom" 
cimü élőadásában a gazdasági élet változásai-
nak társadalmi hatásait mutatta ki mély meg-
látásokkal, T o m e s í k József ,,A társadalom-
egészségtan legfontosabb problémáiról" érteke-
zett. A szépszámú közönség mindhárom elő-
adót nagy szeretettel és lelkes tapssal hono-
rálta. A felolvasó ülésen dr. S z a 1 a y József 
elnökölt. 

— Növényvédelmi tanfolyam kezdődik' Sze-
geden. öt napon át tartó növényvédelmi gya-
korlati tanfolyam kezdődik kedden Szegeden. 
A tanfolyamon, amelynek vezetője K o z á k y 
Jenő állami kertészeti felügyelő. Szegedről öten, 
Szőreg, Deszk, Ujszentiván és Gyála községek-
ből tizenketten vesznek részt. A tanfolyam 
gyakorlati és elméleti szempontból fogja tani-
tani a helyes növényvédelmet. « 

— Gyermekelőadás. Vasárnap délután kitű-
nően sikerűit ünnepélyt rendezett a Szegedi 
Nőegylet mintegy nyolcvan gyermek közremű-
ködésével. Az ipartestület nagytermét teljesen 
megtöltötte a nagyszámú közönség, amely me-
legen ünnepelte a gyermekelőadás sok kedves 
szereplőjét. A kis szereplők gondos betanítás-
ban, sok jókedvvel és közvetlenséggel alkalmi 
darabokat és táncos jeleneteket adták elő 
nagy sikerrel. Tizenkét elsőosztályos szereplő 
bájos habatáncot mutatott be, nagy sikere volt 
a „Földrajzbetegség" cimü víg jeleneteknek, 
igen hatásos volt a szavalókórus produkciója. 
Á „Tavaszi jelenet" és a „Bohóctánc" szereplői 
is nagy sikert arattak szines és ötletes táncaik-
kal. A gondosan összeállított gazdag műsort a 
„Meseország" cimü jelenet fejezte be a kis tün-
dérek és erdei manók kedvesen közvetlen elő-
adásában. A nagyszámú közönség sokszor és 
lelkesen ünnepelté a jól sikerült ünnepség ösz-
szes szereplőjét és az apró szereplők fáradtsá-
gos betanításáért a Nőegyletet, dr. Egán Ernő-
nét, H o f f m a n n é t és W i n t e r Gyulánét 
illeti az elismerés. A sikerült előadás jövedelme 
a Szegedi Nőegylet jótékony céljait szolgálja. 

— Az ipari vásár. A május 20-án kezdődő és 
27-ig tartó hatodik szegedi ipari vásárral kapcso-
latosan a rendező bizottság felkéri mindazokat, 
akik a vásáron résztvenni akarnak, feltételesen is 
jelentkezzenek a vásárirodában, mert különben 
megtörténhet az, hogy a vidékről jelentkezettekkel 
szemben háttérbe szorulnak. A vásáriroda hivata-
los órái délelőtt 9—12 és délután 4—6. 

— Sik Sándor előadása Madáchról. Az Egye-
tembarátok Egyesületének bölcsészeti szakosz-
tálya szerdán délután 6 órakor az egyetem Szu-
keváthy-téren levő II. számú tantermében elő-
adást rendez, amelyen dr. S i k Sándor „Ma-
dách Imre" címmel tart előadást. 

— 60 éves fér j, 22 éves feleség. Muraszombat-
• ről jelentik: Sz ' i nec Pál 60 éves gazda a mult 
évben egy 22 éves leányt vett feleségül. Az asz-
szony bizalmas barátságban élt Szinec mostoha 
fiával. Közösen rávették az öreget, hogy a bir-
tokot irassa az asszonyra, amikor ez megtör-
tént, az öreget kínozni kezdték, többször meg-
verték. Szombaton megkötözték, karóval fél-
holtra verték, majd éjszaka kivitték a vasúti 
töltésre. Itt levették róla a köteleket, hogy ma jd 
ha a vonat elgázolja, az öngyilkosság látszatát 
keltsék. Az öreg azonban magához tért, leván-
szorgott a töltésről, bement az állomásra, ahol 
elmondotta a történteket. Az asszonyt és a fiát 
letartóztatta. 

— A szerbek áttettek a határon egy anyát 
két gyermekével. Vasárnap reggel a megszál-
lott területről a szerb hatóságok kitoloncolták 
B a l á z s Mária 33 éves asszonyt és két gyer-
mekét, egy 11 éves leányt és egy 14 éves fiut. A 
kitoloncolás azért történt, mert a szerb ható-
ságok nem találták rendben Balázsék állam-
polgárságát. A kis család magával hozta kevés 
cókmókját. A rendőrség vette Balázsékat párt-
fogásba. Megvizsgáljak állampolgárságukat 
és ha nem jugoszláv állampolgárok, akkor itt 
maradhatnak, na azonban nem, akkor vissza-
toloncolják őket. 

— Szociáldemokrata gyűlés. A szociáldemok-
rata párt rókusi pártszervezete 28-án, szerdán 
este fél 8 órakor a Munkásotthonban (Hétve-
zér-ucca 9.) nvilvános gyűlést tart, amelyen az 
aktuális politikai és gazdasági helyzetet, vala-
mint a pártszervezet célját és a sajtó jelentősé-
gét O 1 e j n y i k József ismerteti. 

— Muntkaközvetltés. Foglalkozást kaphatnak a 
Hatósági Munkaközvetítőben: 1 kovács, 1 faesz-
tergályos, 3 hölgyfodrásznő, 1 késes, 1 vasöntő, t 
gazdasági béres. 1 kertész (gyümölcsfa), 2 kon-
fectió szabó, 1 szobaleány ki németül beszél, 2 
mindenes szakácsnő. 

Back Ottó halála 
Sulvos csapás érte vasárnapra virradó 

hajnalon begavári Back Bernát családját. 
Dr. Back Ottó, Back Bernát 26 éves fia 
tragikus körülmények között meghalt. 
Back Ottó, aki nemrégen szerezte _ meg 
a vegyészmérnöki, valamint doktori ok-
levelét és most szolgálta önkéntesevét Bu-
dapesten, az elmúlt héten megbetegedett, 
kezelőorvosa vakbélgyulladásra gyanako-
dott. A fiatal vegyészmérnök elhatároz-
ta, hogy hazajön és itthon operáltatja meg 
magát. Haza is érkezett és másnap meg-
vizsgáltatta magát dr. Hedry Miklóssal, 
a közkórbáz sebészfőorvosával, aki szin-
tén megállapította a vakbélgyulladás tü-
neteit és azonnali műtétet a ánlott. 

Back Ottó, aki saját lábán ment b'e a 
kórházba, Hedry főorvos szombaton dél-
előtt 10 órakor operálta meg. A műtét 
igen sulvos volt és szokatlanul sokáig tar-
tott, aminek egyik oka a betegség súlyos-
sága és komplikáltsága volt, a másik oka 
pedig, hogy a beteg mincjen altatószerrei 
szemben súlyos idioszinkráziában szenve-
dett, ami légzési nehézségekben nyilvánult 
meg. Ezért nem is altatták el, a műtétet 
helyi érzéstelenítéssel hajtották végre. 

A sebészfőorvos és az asszisztáló orvo-
sok már a műtét alatt konstatálták, hogy 
a beteg feltűnően sápadt és feltű-
nően vérzékeny. A vakbélmütétnél 
szokásos négy-öt, legfeljebb tiz lekötés he-
lyett vérzékenysége miatt mintegy ötven 
lekötést kellett alkalmazni. A műtét u lán 
fokozódott rosszulléte, aminek veszélyes-
ségét fokozta, hogy úgynevezett sportszive 
volt. Back Ottó egész életében erősen 
sportolt, több evezősbajnokságot szerzett 
és bár a sport rendkívül megedzette szer-
vezetét, a szivét megtámadta, nagy mér-
tékben csökkentette a szív ellenállóké-
pességét. Később légzési zavarok- léptek 
fel és sápadtsága is fokozódott. Hedry 
főorvos vérátömlesztést tartott szükséges-
nek. A beteg kétségbeesett édesanyja, aki 
egyellen pillanatra sem távozott fia mel-
lől, készségesen ajánlotta fel a vérét fia 
megmentésére. Az anya vérén kivül fel-
használták az orvosok egy másik donátor 
vérét is, de a vérátömlesztés sem hasz-
nált és Back Ottó vasárnapra virradó haj-
nalon, öt órakor meghalt. 

A rendkívül rokonszenves és tehetséges 
fiatalember tragikus halála vigasztalhatat-
lan gyászba borította a Back-családot, 
»»melynek szemefénye volt, de a város 
.^ész társadalmában is általános részvétet 
neltett. Back Ottó holttestét a belvárosi 
temető halottasházában ravatalozták fel, 
kedden délelőtt l ű órakor temetik. 

MAKÓI HÍREK 

A makói Nóvay-szobor 
A makói Návay-szobor ügyébea — mint jelen-

tettük, — megtörtént a döntés és a vármegyei szo-
borbizottság a müvészzsüri által harmadik helyen 
ajánlott pályamüvet ajánlotta, a megalkotásra 
S z e n t g y ö r g y i István szobrászművésznek 
adott megbízást s elhatározta, hogy már az ősz-
szel, országos ünnepség keretében tartja meg a 
szoborleleplezést. Már a szoborbizottság döntésé-
vel kapcsolatosan bizonyos aggodalmak merültek 
fel a kiválasztott pályamunkával szemben s min-
dentől eltekintve, azt is kifogásolták, hogy a 
Szentgyörgyi-féle pályamunka a legkevésbé alkal-
mas és beleillő a vármegyeház előtti háromszögű 
előkertbe, ahova azt a szoborbizottság felállítani 
kivánja. 

A szoborpályázat odaitélésénetk problémája 
után most már az elhelyezési gondok is előtérbe 
kerültek s mindszélesebb körben jelentkeznek azok 
az aggodalmak, amelyeket egyes szakértők már a 
döntés előtt s a döntés kapcsán hangoztattak ép-
pen a Szentgyörgyi-féle tervvel kapcsolatosan, 
amely a többi összes pályamunkáktól elsősorban 
azzal tért el, hogy nem alkalmas arra a helyre, 
ahová és ahogy eredetileg felállítani kívánták. En-
nék a szobornak a megfelelő elhelyezéséhez a 
vármegyeház előtti előkert összes fáit le kellene 
tarolni, ami viszont a vármegye alispánja a leghe-
vesebben ellenez. A szoborelhelyezési gondok so-
rán már-már az a gondolat is kisért, hogy az 
eredeti tervtől eltérőleg ne a vármegyeház előtti 
kertben, hanem inkább a Návay Lajos-téren állít-
sák fel Návay Lajos szobrát. 

Félszázados a makói önkéntes Tűzoltó Egye-
sület. Vasárnap délelőtt tartotta a makói önkén-
tes Tűzoltó egyesület ötvenedik közgyűlését. A ju-
bileum esztendeje, amelyet a makói önkéntes tűzol-
tók nagy ünnepségek között kívánnak megtartani, 
helyreáilitotta az egyesület kebelében a legutóbbi 
években lábrakapott ellentéteket. A vasárnapi köz-
gyűlés mintaszerű egyetértésben folvt le. Az egye-
sület elnökévé újból megválasztották Urbán Györ-
gyöt, alelnökké Nagy Sándort. Parancsnok lett 
Dévényt Endre várost tűzoltóparancsnok, címze-
tes parancsnok Löbl Simon, címzetes alparancsnok" 
Benedek János, ezenkívül választottak még négy 
szakaszparancsnokot. Az egyesület diszelnökévé 
megválasztották Fáy István főispánt és Tarnay 
Ivor alispánt, tiszteletbeli parancsnokká Dankó 
Károlyt, Brommer ödönt, Jeszenszky Jánost Rei-
chert Lászlót, Szmolenszky Lászlót, Csepregl Im-
rét, Tamási Andrást és Lieszkovszky Vladimírt. 
Ezenkívül választottak még 80 tiszteletbeli tagot 
Az egyesület március 15-én hangversenyt rendez, 
a nyár folyamán pedig a jubiláris ünnepségek ke-
retében délvidéki tflzoltóversenyt. 

A Független Kisgazdapárt zászlóbontása Apát-
falván. Vasárnap tartotta zászlóbontó nagygyű-
lését Apátfalván a Független Kisgazdapárt Makó-
ról dr Csorba János, Görbe Sámuel, Oláh István, 
dr. Török István vettek részt az alakuló nagygyű-
lésen. Szentesi István apátfalvai kisgazda mint-
egy 4—500 főnyi közönség előtt nyitotta meg a 
gyűlést Beszédében vázolta a mai politikai és 
gazdasági helyzetet és a párt célkitűzéseit. Ha-
sonló szellemben beszélt dr. Csorba János, Görbe 
Sámuel, Oláh István és dr. Török István. A beszé-
dek elhangzása után a gyűlés közönsége sokáig ün-
nepelte a párt vezérét. Eckhardt Tibort. Elnökké 
választották Szentesi Istvánt, alelnökökké: Kere-
kes B. Andrást Antal Istvánt, S. Nagy Istvánt és 
Pintér Istvánt, pénztárnok lett Szentesi István. 

A makói iparosifjak kultúregyesülete. Vasár-
nap délután 3 órai kezdettel alakult meg a makói 
fparosifjak kultúregyesülete. Az uj egyesület célul 
tűzte ki az tparosífjak kulturszinvonalának az eme-
lését. Ecélból előadásokat fognak rendezni, könyv-
tárat alapítanak és nemes szórakozási alkalmakat 
biztosítanak az iparosifjuság számára. Az egye-
sület Antal Józsefet, a testület ügyvezető elnökéi 
választotta meg elnökévé. Alelnök lett Kendrusz 
János, jegyző: ifj. Míkulal Lajos, pénztárnok Gal-
aóci János, háznagy Kolumbán János, ellenőrök: 
Erdei Sándor és Somodi János, ügyész Sonkovics 
Mihály. Az alakuló ülésen a testület képviseleté-
ben megjelent Blttner Bóbert is, aki » testület ne-
vében Ígéretet tett az uj egyesület támogatására 

Aki nincs megelégedve a biról ij»azsfíff»zo1p;ál-
tatással. Galamb József Bárány-uccai lakos per-
ben állott Bagaméri Pállal, akitől cséplőrészt kö-
vetelt a makói járásbíróságon. A polgári perben 
ma hozott ítéletet a bíróság, még pedig olyat, 
amely nem elégítette ki a felperes Galamb Józse-
fet. Efeletti elkeseredésében a per irtán a birósáp 
kapujában megvárta ellenfelét és botjával kétszer 
hátba vágta, majd megfenyegette, hogy adandó al-
kalommal még adni fog neki. Bagaméri a bíróság 
ról a rendőrségre ment, ahol feljelentést tett Ga-
lamb ellen. 


