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munkakönyve 
(A Délmagyarország munkatársától ) Idősebb 

Matyi Sándor makói lakos kiskorú fia a vaske-
reskedő mesterséget tanulta. Később a gyerek 
fűszeres akart lenni. Apja biztatására az ipar-
hatóság által kiállított vas-szót kikaparta és he-
lyébe a fiiszer-szót irta. Ezután füszeriizletben 
tanult tovább- A dolog kiderült- A gyereket a 
fiatalkorúak bírósága vonta felelősségre és ítélte 
el dorgálásra. Ajija szerdán került a törvény-
szék VfiKfff.v-tanácsa elé közokirathamisitással 
vádoltan. Matyi Sándor beismerte a bűnösségét. 
Azzal védekezett, hogy a fiának nem volt kedve 
a vasszakmához és ő segíteni akart rajta, anél-
kül. hogy a gyerek időt veszíthetett volna. A 
bíróság a gazdálkodót egyhónapi fogházra 
Ítélte-

Rágalmazás! per 
két malac köríil 

(A Délmagyarország munkatársától.) Felha-
talmazásra üldözendő rágalmazás vétsége miatt 
indult eljárás ezév tavaszán Mig Imre 57 éves 
szeged-tanyai földműves ellen- Mig ellen dr. Jár 
nossy György városi adótiszt panaszára adott 
vádiratot. A gazdálkodó ugyanis dr. Jánossy 
Györgyre vonatkozólag olyan kijelentést tett, 
hogy a várostól bérelt haszonfőldjét azért kapta 
meg Mig Antal, mert két malacot adott újévkor 
dr. Jánossynak• Március 10-én, amikor a gaz-
dálkodó ezt a kijelentést megtette, városi vég-
rehajtó Járt nála azért, högv a bérletből 'dtagye 
ós ugyanakkor a bérletet testvérének, Mig An-
talnak átadja- A dolog nagyon elkeserítette Mig 
Imrét és szidalmazta testvérét 

— Megtette a hatást a két malac, amit János-
¿ynak adtál? 

Mig Imrét szerdán vonta felelősségre a sze-
gedi törvényszék Vaád-tanácsa. A gazdálkodó 
beismerte a terhére rótt bűncselekményt Azzal 
védekezett, hogy a malac históriát testvérétől 
hallotta- Fel volt háborodva és ezért kiabált A 
bíróság a gazdálkodót 50 pengő pénzbüntetésre 
itélte• Enyhítő körülménynek vette a bíróság a 
gazda feldúlt lelkiállapotát és sok gyermekét. 

Kegyelmet kap a makói 
városi faiskola, 

amelyről rosszul informálták 
a minisztériumot ^yy 

Makóról jelenti a Délmagyarország munkatár-
sa: A földmüvelésügyi kormány által kiirtásra 
és megszüntetésre ítélt 2000 községi faiskola 
között van a makói is, amelynek a megszünte-
tésére vonatkozó rendelet óriási megütközést 
keltett a városban-

Dr- Nikelszky polgármester ezügyben eljárt a 
földmüvelésügyi minisztériumban, ahol Uihelyi 
Andor miniszteri tanácsos kijelentette, hogy a 
szigorú rendelkezés célja a gyümölcs- és dísz-
fák minőségének javítása volt- amit radikálisan 
csak a fertőzött és kellő szakértelem nélkül ve-
retett községi faiskolák megszüntetésével lehet 
elérni. Minthogy Nikelszky polgármester kifei-
tette, hogy a makói faiskola fertőzéstől mentes 
és megfelelő szakértői vezetés alatt áll, Uihelyi 
miniszteri tanácsos megállapította, hogy a mi-
nisztériumnak Makóra vonatkozó jelentései hiá-
nyosak. illetve egyoldalúak voltak s ezért mó-
dot és lehetőséget nyújt arra. hogy külön vizs-
gálat és döntés tárgyává tegyék a makói városi 
faiskola sorsát- Amennyiben ez a vizsgálat, ame-
lyet teljes jóindulattal fognak lefolytatni, a vá-
ros álláspontját Igazolja, nem lesz akadálya an-
nak, hogy Makót is félvegyék a kiméleti listára. 

Nikelszky polgármester 48 órán belül felter-
jeszti a minisztériumba a városi faiskola fenn-
tartása mellett szóló Indokokat s Újhelyi mi-
niszteri tanácsos Ígérete szerint néhány napon 
belül már le is érkezik a döntés. Ennek meg-
érkeztéig, már élőre felmentést kapott a polgár-
mester az alól. hogy a generális rendelet értel-
mében szükségessé váló és a megszüntetést cél-
zó intézkedéseket megtegye. 

o n 

Hir&lc 
Az idő 

A Meteoroloeiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Gyenge légáramlás, túl-
nyomóan derült égbolt, nappal az átlag fe-
letti felmelegedés, éjjel erősebb lehűlés. 

— A Népművelési Bizottság közgyűlése. Sze-
ged Város Népművelési Bizottsága most tartotta 
évi rendes közgyűlését dr- Tóth Béla polgár-
mesterhelyettes elnökletével, aki kegyeletes sza-
vaikkal emlékzett meg dr. Somogyi Szilveszterről 
és Móra Ferencről. A múlt évben a bizottság 
771 ismeretterjesztő előadást rendezett és 21 
tanfolyamot tartott- A tanyavilágban 32 müked-
bek hozzászólása között snrdlu mfwy pmfw 
velő előadást és 169 ünnepélyt rendezett A mun-
kát 258 előadó végezte- Az előadásokon, tan-
folyamokon, ünnepélyeken 88.948 személy vett 
részt. Többek hozzászólása után a közgyűlés el-
fogadta a bizottság 3 éves munkatervét. A köz-
gyűlés Hübner József népművelési titkárnak a 
kötelességteljesitésen túlmenő munkájáért elis-
merését fejezte ki. 

— Versenytárgyalás a városi intézetek élelmi-
szerszállításaira. Néhány héttel ezelőtt pályá-
zatot hirdetett a város az intézetei részére szük-
séges élelmiszer- és fűszeráruk szállítására. A 
versenytárgyalási határidő szerdán délelőtt járt 
le. A kenyérszállitásra öten pályáztak: Mílotta 
János. Becsky Antal és társa, Balogh András, 
Csehó Károly, Kohn Benő és Szögi Sándor- Az 
ajánlatok általában jóval olcsóbbak, mint a há-
rom hónappal ezelőttiek voltak. Lisztre is irt 
ki pályázatot a város, erre Faludi Testvérek és 
a Lampel Oszkár-cég pályázott. A tej- és vaj-
szállitásra egyedül a Központi Tejcsarnok rt. 
nyújtotta be pályázatát, mig a hússzái'itásra Ka-
tona Antal és a Központi Huscsarnok, a füszer-
szállitásra nedig Fenyő Testvérek- Danner Pé-
ter és fia, valamint Hoffmann János adták ¿ve 
pályázatukat. Az ajánlatokat most a számvevő-
ség hasonlítja össze és a legközelebbi kisgyűlés 
dönt, hogy ki kapja meg a szállítást-

— Újra megalakult a szegedi egyetemi ének-
kar. Kedden este 8 órai kezdettel tartotta a sze-
gedi egyetemi énekkar alakuló gyűlését. D ö -
m ö t ö r Gyula szigorló orvos, énekkari elnök 
nyitotta meg a gyűlést, üdvözölte a régi és az 
u'j tagokat, akik eddig még soha nem tapasz-
talt számban jelentkeztek felvételre, ugy hogy 
az énekkar a legszebb kilátásokkal indul el ez-
évi működési utián. Munkájának sikerét garan-
tálja nemcsak 10 éves, eredményekben gazdag 
múltja, hanem elsősorban A n t o s Kálmán-
nak. az országos hírű orgonistának és dirigen-
sének személye, aki az ui tanévben is elvállal-
ta az énekkar zenei vezetését. Ar egyetem tan-
évnyitó ünnepélvén már az énekkar szolgáltat-
ja az énekszámokat, utána pedig, — valószínű-
leg október közepe felé — kisebb hangversenv-
köruton lesz alkalma bemutatni komolv felké-
szültségét és tudását, amely arra képesiti, hogy 
méJtó reprezentánsa l^íryen Szeged és egyeteme 
éneklculturá jának. 

_ Tovább invul dr. Kovács főorvos állapota. 
Dr. Kovács József egészségügyi főtanácsos ál-
lapota örvendetesen ¡avul. A főorvost — mint 
ismeretes —, súlyos kizárt sérvvel szállították a 
kórházba, ahol dr. H e d r y Miklós főorvos 
megoperálta. Az egészsésűgvi főtanácsos hő-
mérséklete szerdán 37.9 fok volt. 

A törvényhatósági 
választófogosuftak figyelmébe 

A szociáldemokrata párt titkári irodáidban 
(Munkásotthon, Hétvezér-ucca 9. sz- II. emelet) 
délelőtt 9 órától este 8 óráig, vasárnap és ün-
nepnapokon 9—1 óra között minden ellenzéki 
választójogosult meggyőződést szerezhet, hogy 
fel van-e véve a választók névjegyzékébe. Ha 
pedig 1931 január 1-től lakást változtatott arra 
nézve is felvilágosítást adunk, hogy melyik kör-
zet (kerület) névjegyzékében szerepel, tehát hol 
kell szavazati jogát gyakorolnia 

A Szociáldemokrata Párt 
Végrehajtóbizottsdgx 

— Bagyadt, levert, dolgozni képtelen egyé-
neknél reggel éhgyomorra egy pohár természe-
tes „Ferenc József" keserüviz a bélmozgást 
csakhamar megélénkíti, az emésztőcsatornában 
összegyűlt salakot kiüríti, a vérkeringést sza-
baddá teszi és a gondalkod/ - és munkaképes-
séget emeli. Beható kórházi kisérleteb folya-
mán bebizonyult, ho^y a Ferene József via 
gyomorsavas szellemi munkásoknál, neurasz-
téniás embereknél és betegeskedő asszonyoknál 
is rendkivűl jótékony hatást fejt ki. 

— Csendélet a kultúrházban. A szegedi kőz-
kórházba szerdán délelőtt beszállítottak egy sú-
lyosan sebesült legényt, B ö r c s ö k Ferencet. 
A legény még vasárnap sebesült meg. A na^v-
széksósi kultúrházban tartottak vasárnap vala-
milyen ünnepélyt. Ott volt Börcsök is, akit az-
után haragosai megtámadtak és össze-vissza 
verték. Bőrcsök Ferenc a bántalmazás követ-
keztében súlyos sérüléseket szenvedett Kedd 
estig odahaza ápolták lakásán, de állapota sú-
lyosabbra fordult és be kellett szállítani Sze-
gedre. Támadói ellen a rendőrség megindította 
az eljárást 

— A Pa jor-sza na tórium (Budapest, "Vaa-ueca I7.J 
a j olosó kórházi osztálya. A Vaa-uccai dr. 
Pajor-szanatórium a gazdasági helyzethez al-
kalmazkodva, kórházi osztályt nyitott tzana^ 
tóriumi ellátással napi 8— pengő ápolási 
dí j ja l A különszobák árait is lényegesen le-
szállította. Különleges győgylényezfll: Rádiumke-
zelések, bélffirdffk (enterocleaner, DannbacT). szív-
betegeknek kímélő és pihenő kúrák (elertrocar-
dlograph), szénsavas fürdők stb Nagyszabású v iz . 
gyógy, Zander és ortopid győgytermek, asthme-
szobák. sebészeti osztály elsőrangúan felszerelt 
mütőtermeivel, plasztikai sebészet, emlőplasztika, 
orrkorrekció, arcmegfiatalltás (ránceltüntetés> stb„ 
nrologlal osztályán a legmodernebb berendezés és 
készülékek. Szülőosztály 18 napi legtaérsékel* 
tebb átalányárban stb. — Tájékoztatást nytiji szí-
vességből Szegeden: TemesvAry József gyögy-
szerész, Makón: Szöllőssy Jenő gyógyszerész. 

x Kezdődd érelmeszesedésnél a természetes „Fe-
renc József4 keserüviz ugy az alhasi pangást, 
mint a renyhe emésztést megszünteti és a maga* 
vérnvomást leszállitja. 

Felhívás 
Felhívjuk néhai Garai Emit kereskedőnek, a 

Korzó Cukorkaház volt tulajdonosának összes hi-
telezőit, hogy követeléseiknek összegét és azoknak 
jogcímét, lejáratát, lehetőleg hiteltérdemlően iga-
zolják és ebbeli megkereséseiket Bartos Béla or-
ral, „Korzó"-Cukorkaház Szeged, Kárá^z^ocoa t . 
szám alatt nyolc napon belül közöljék. 

Mai árajánlatunk 
BEVONULÓ KATONÁKNAK 

2 pár bőr bakancsfűző 
2 doboz cipő és csizma fény máz 
1 tubus fogkrém 
2 toboz fog por 
Fényesítő kefe 
Bekenő kefe 
Körömkefe 
Szara zsebfé-ű 
12 gombolyag varrócérna 
4 levél acél varrótű 
Férfi fésű 
Borotválkozó tükör nikkelezett kerettel 
Borotvaecset 
Borotva szappan 
6 drb önborotva penge 
1 nagy doboz cipőkrém 
Darázsfészkes törülköző 
Háziszőttes törülköző 
1 üveg izzadás elleni szer 
1 üveg brillantin 
2 csomag 40 drb levélpapír borítékkal 

PDRISI HAGY ÁRUHOZ RT. 
SZEOKO, CSIKONICS és KISS UCCA SAROK 

—.24 
i—.18 
—.20 
—.24 
—.18 
—.12 
—.10 
—18 
—.24 

21 
—.24 
— . 2 -
—.18 
—.14 
—.24 
—.24 
—.48 
—.78 
—.21 
—.24 
—21 


