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— Meghalt Cili néni. olyan régen etíünt már 
a szegedi uccákról, hogy talán meg is feledkez-
innk róla. Pedig valamikor tőle volt hangos 
ez ueea. Szomorú madáralakja gyakran 1 elbuk-
kant a sarkokon, rendszerint hatalmas gyerek-
raj volt a kísérete. Az aprótermetü, ezerráncú 
öregasszony miidig a gyerekekre haragudott. 
Szidta őket válogatott áldásokkal, azok pedig 
rendületlenül csufoltik. Minden csúfságot szi-
vesebben eltűrt, mint azt. ha „Cili néninek" 
mondották. F.z rettenetes dühbe hozta. Gör-
rivedt háta kiegyenesedett, görcsös botiát fel-
emelte. tehetetlenül toporzékolt a gyerkőcök fe-
lé. szidta őket irgalmatlanul és aztán károm-
kodva, szitkozódva (utott a rendőrségre, hogy 
frlielentse a ..haramiákat". A gyerekek meg an-
imál tiikdbb csúfolták, ar.nál hangosabban kiál-
toztak feléie. Nem hhet hidrá, hogy miért hara-
gudott. amikor csúfolót talán nem is tudták, 
hogy törvényesen Griinfeld Vilmosné, született 
c.rünfeld Herminának hívták. Az utóbbi évek-
ben sokat betegeskedett. Lehet, hogy betegsége 
miatt nemrégen levágatta a haját eton-osra, de 
rz is lehet, hogy azt hitte. így nem ismernek rá. 
Tévedett szegény, mert igy még jobban futot-
tak utána az ueea hangos gyerkőcei. Végül is. 
inmrárban. bemenekült az elmeklinikára. Itt 
(inolták, gyógyítgatták szegényt, de nem javult 
r'lapota. Tegnap elcsendesedett végképen, meg-
békélt mindenkivé' 'Átlitólag 74 éves volt. de ez 
nem biztos. Amikor felvették a klinikára, het-
vennégvet vallott br Pénteken temetik. 

— A Szegcdi Stefánia Szövetség folyó évi má-
jus hó 26-án, délután fél 6 órakor tartja évi ren-
des közgyűlését a női klinika (Tisza Lajos-körut) 
tantermében, melyre a tagokat és az érdeklődő kö-
zönséget tisztelettel meghívja az Elnökség. Tárgy-
sorozat: Elnöki megnyitó. Ügyvezető igazgató évi 
jeleintése. A szociális bizottság elnöknője jelen-
tése. A pénztáros jelentése. A számvizsgáló bizott-
ság évi jelentése. Indítványok. Elnöki zársző. 

* Ha Bndapeste ntazik. első utja legyen a fé-
nveser. átalakitott és kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest, VII.. Dohány-ueca 44) menni Itt m á r 
r e g g e l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 p e n g ő -
é r t n e m c s a k i r . e g f a r ő d h e t , h a n e m j ó l 
m e g 1 s r e g g e l i z h e t 

— Líigvakorlat a baktói lőtéren. Junius 14-én, 
25-én és 26-án reggel 7 órát(* délután 5 óráig a 
helyőrség csapatai a baktói harcszerű lőtéren éles 
tölténnyel lőgyakorlatot tartanak. Ezeken a napo-

M A K Ó I HÍREK 
81 ezer pengő iskolatartozása van Makónak. A 

rákosi iskola építésével kapcsolatosan felmerült a 
város iskolatartozásának a kérdése is, amire vo-
natkozólag Nikelszky polgármester akkor azt a 
kijelentést tette, hogy a miniszternél kérni fogja 
a tartozás mérséklését. Mint megbízható forrás-
ból értesülünk, a városnak e címen 61 ezer pengő 
tartozása volt az elmúlt év végén, amihez ez év 
elején hozzájött még a folyó évi hozzájárulási 
költség előírása cimen 20 ezer pengő, ugy hogy 
a város iskolatartozása — csupán az állammal 
szemben — e pillanatban nem kevesebb, mint 81 
ezer pengő. Ebből az összegből engedeti most át 
az állam a rákosi iskola épilési költségeinek a tel-
jes fedezetére 11 ezer pengőt s egyben megen-
gedte, hogy amennyiben az ezévi előírásnak meg-
felelő 20 ezer pengőt készpénzben és egy összeg-
ben befizeti a város, ugy a még mindig fennmara-
dó 50 ezer pengőt 10 év alatt évi 5 ezer nensős 
részletekben fizethesse be. 

Temetés. Csütörtökön délelőtt temetlék el Batto-
nyán nagy részvét mellett a hirtelen elhunyt 0 r-
b á n Eerenc nyugalmazott református igazgató-
tanítót. A templomban felravatalozott koporsót 
virágerdő borította. A mélven szántó gyászbeszéd 
alatt nem maradt szárazon szem. Százakra menő 
tömeg kisérte utolsó útjára a battonvai reformátu-
sok érdemes igazgató-tanitóiát. 

A püspöki uradalom fa tolva in i n hirósfie előtt. 
Takács János, Ludánvi Jő-~»f Erdei Sándor. Var-
ga K. István, Takács tí. István, Juhász S. Péter, 
Juhász S. József, Fejes Márton és Vizhányő Jó-
zsef apátfalvai napszámosok állottak csütörtökön 
a biróság elölt, mert a tavasz folyamán csóna-
kokkal fát hoztak a püspöki uradalom marosmenti 
akácosából. A biróság a vádlottakat Vízhányó Jó-
zsef kivételével felmentette, az ellopott fa csekély 
értékére való tekintettel és mivel magánindítvánv 
nem érkezett, Vizhánvót azonban, aki lopásért 
már többször volt büntetve, 15 napi fogházbünte-
tésre Ítélte. 

A beültetett hagyma terül eteket junius 5-ig kell 
bejelenteni. A bejelentésekre az exporthivatalnak 
van szüksége a jövő évi export megszervezése ér-
dekében. 

A hősök emlékfinnepén, amely május 27-én leisz 
a mnkói templomokban és délután 5 órai kezdettel 
a hősök szobra előtt, az ünnepi bestédet a sulvos 
betegen fekvő Haverda Ferenc lelkész helyet Sze-
monVár János focin mondani. 

Gyermekbaleset Klein Gábor hat éves kisfiú 
a Deák Ferenc-uccai lakásuk udvarán játszadozás 
közben lábát törte. 

Frontharcos csillagtura Makón keresztül. A Bu-
dapestről szombat reggel hat órakor induló front-
harcos csillagtura autóinak utvonala Makón is 
keresztülmegy. Az első autók ki lenc- t íz óra táj-
ban érhetnek Makórr. Földeák felől és a Vásár-
helyi-uccán, Kossuth-uecán, Fő-téren és a Szegedi 
uccán keresztül megállás nélkül tovább robognak 
Szeged felé. Az autók sebességére való tekintet-
tel a hatóságok a közönséget fokozottabb elővi-
gyázatra és szabályszerű közlekedésre hívják feL 

A harcias potyadrakker. A s z t a l o s Antal ve-
rebesi csősz feljelentést tett a rendőrségen ifj. 
S z a b ó Pál Kápolna-uccai napszámos ellen, aki 
pünkösd vasárnap délután a MTK-pálya mögötti 
veteményeskertben állva nézte a meccset a kerí-
tésen keresztül s mikor ő figyelmeztette, nekiment, 
letépte ingét és többször arculütötte. Ugyancsak 
ifj. Szabó Pál ellen tett feljelentést V a s s Ilona 
napszámosnő, mert összeszólalkozás közben nyi-
tott bicskával támadt rá és csak egy járókelő kőz< 
belépésére hagyta abba a támadást. Á napszámos 
ellen a rendőrség megindította az eljárást. 

Rókafogás 
az Osztrovszkv-uccában 

Nagy riadalom* támadt tegnap délelőtt az 
Osztrovszky-uccában. Az egyik udvaron fog-
lalatoskodó munkások valami gyanúsan soo* 
polygó állatot pillantottak meg a kerti kerítés 
mellett. Először azt hitték, hogy valami beté-
vedt kutya, ki akarták kergetni, csak később 
látták, hogy ritka vendég tévedt a városba. 
Jól kifejlett, égővörös szinü — r ó k a vo l t 
Éppen olyan, amilyennek a mesekönyvekben 
pingálják le őkomaságát. De most ugy látszik, 
eltévedt. Zavartan tekintgetett körül és fürgén 
osont végig a kerítés mellett. Néha meg-meg4 

lapult és alulról fölfelé sunyított, ugy lestel 
meglátta-e valaki. 

Az udvar népét elfogta az ősi vadászizga-
lom, amikor kiderült, hogy róka a kutya. Bo-
tok, dorongok, vasrudak kerültek a kezekbe 
és megindult a ha jtóvadászat. Körülfogták a 
a rókát, beszorították a sarokba, már-már el-
érték, de a dobogó lábak mellett tört ki a kör-
ből. Felszökött a padláslétrára, megbujt a ge* 

, rendák között, de ez volt a veszte. Itt elérték, 
nem tudott menekülni, hiába lapult meg, vala-

' mi vasrúd lesújtott a fejére. 
Szép, okos, ravasz szeméből gyorsan kf-

aludt az élet és az értelem fénye. Lompos far-
ka néhányszor meglendült még a porban, a&> 
után kinyúlt 

A vadászok diadalmasan szedték ki a ge* 
rendák közül és vitték le az udvarba. Már azt 
nézték, hogy milyen szép a bundája és azt 
számolgatták, hogy mennyit fizet érte a szűcs, 
örök titok marad, hogy mi hozta a rétek és 
csalitok urát ide, az ellenséges városba, de az 
is. hogy milyen utakon jöhetett be észrevétle-
nül. Lehet, hogy megkívánta szegény a városi 
életet, kíváncsi volt az emberfalka szokásaira, 
lehet, hogy valami rókaakadémia vakmerő vi-
lágutazója volt, aki ilyenképen mártírja lett 
merész vállalkozásának. 

Szegény . . . 

kon a jelzett idő alatt a szeged—sándorfalvi utat 
a közlekedés elől elzárják. 

— őrizetbe vettek egy csaló asszonyt. A sze-
gedi rendőrsé',- csütörtök délelőtt őrizetbevette 
többrendbeli csalás miatt Vikus Erzsébet 31 esz-
tendős elvált asszonyt, akinek a Nomestakács-
"cca 5. szám alatt volt be nem jelentett lakása. 
Vikus Erzsébet ellen az utóbbi időben hatan 
tettek feljelentést csalás miatt. A panaszosoktól 
kisebb-nagyobb összegű pénzt csalt ki azzal r 
mesével, hogy Jó összeköttetése5 révén állást 
szerez. Természetesen állást nem tudott szerezni 
és a pénzt sem adta vissza. ígérte, hogy erkölcsi 
Ivzonyitvánvt. illetőségi bizonyítványt szerez, 
mert összekfttetésc van a rendőrségen és a 
városnál. Azt ígérte egy férfusmerősének, hogv 
n7. egvetemen szerez részére áHást. 30 peng»"' 
vett át. de az állást természetesen nem szerezte 
meg. de n n is állott módjában. Másoknak az 
örökségi ilgvében ígért hathatós 'közbenjárást, 
de itt som ért el eredménvt. Vikus Erzsébelért 
csütörtök reggel detektív ment a lakására és 
onnan állitotta elő. A rendőrségen derült ki. 
hogy az elvált asszony jó ismerőse a rendőr-
ségnek. 1931, 1932, 1933-tan csalás miatt már 
biróság előtt állott. Viki s Erzsébet kihallgatása 
során tagadott, azonban az edd'gí súlyos bizo-
nyítékok afaníán őrizetbevették, a nyomozást 
tovább fnlWitHV 
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|3»eged, Csekonlcs- é s Klss-ucca sarait 

BEFŐZÉSHEZ 
drb 4decis vagy 4 drb 5 decis félfehér 
befőttes üveg —.78 
drb 2 decis, vagy 5 drb 3 decis fehér 
lekváros üveg —.78 
drb 2 decis, vagy 5 drb 3 decis félfehér 
lekváros üveg —.68 
drb 3 decis, vagy 5 drb 5 decis, vagy 4 
drb hét és fél decis, vagy 3 drb 1 lite-
res fehér babos üveg —-88 
drb 3 decis, vagy 5 drb 5 decis, vagy 
teres fél fehér babos üveg —.78 
4 drb hét és fél decis, vagy 3 drb 1 11-
drb 3 decis 75 mm-es patent üveg —.88 
iv I-a pergament —-24 
gombolyag befőtt kötöző spárga —.24 
tasak garantált 40 gramos „Sidac"' be-
főző hártya 45 darab gummival —22 

Rokonainak, barátainak, ismerőseinek küldjön a fzegedi Ipari VÉSÉr tartamára érvényes 
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