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Szegedi Füzetek 
címmel indult meg az év ekjén Mészöly pro-
fesszor szerkesztésében egy nyelv-, irodai om-
és néptudományi folyóirat- Ez a folyóirat Sze-
geden, az egyetemi városban nagyon hiányzott, 
a »Szegedi Füzetek" értékes kapcsolat lesz a 
müveit közönség és a tudósok, szakemberek 
között- Eddig hat füzet jelent meg közel 200 
oldal terjedelemben-

Az eddig megjelent füzetekben Mészöly Ge-
deon a síkság és róna szó történetéről érteke-
zik. Egyformán élvezetes a szellemes magya-
rázat és a gazdag adatfelsorolás, melynek kap-
csán nyomonkövetbetjük a tudós sokágú mun-
káját. Sik Sándor a költő és tudós irányító 
művészetével vezet Arany költészetének biro-
dalmába- Horger Antal érdekes okfejtéssel 
és gazdag adathalmazzal világit rá a „kóci-
pór nyelvjárási szavunk történetére-Nagyszerű 
tanulmányt kapunk Sotymossy Sándortól fc,A 
magyarok dicsérete 1000 év előtt" cámmel egy, 
a X- századból származó latin verssorról. 
Csefkó Gyula a letűnt régi világba vezet visz-
sza a .»Hátra van még a fekete leves" közmon-
dásunk eredetének bemutatásával- Ivdnyi Bé-
3a a középkori Eperjes magyarságáról, Cs. 
Sebestyén Károly a magyar gémeskutról érte-
kezik s érdekesen fejtegeti azt a kérdést, hogy 
>,Milyen kenyeret ettek a honfoglaló magya-
rok?" Érdekes kisebb közleményeket olvasha-
tunk Moór Elemértől, Gelei Józseftől és még 
többektőd. 

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az 
értékes folyóirat előfizetőinek száma hihetetle-
nül csekély. A minimális előfizetési dij (évi 2 
pengő) mellett ez alig érthető- Attól a kis ál-
doeattól, amit a folyóirat feltétlenül negérde-
mel» nem lehet visszahúzódni- Nem lesz érdek-
telen megemlíteni ezzel kapcsolatban azt az ál-
dozatkészséget, amely a határokon tul él- Az 
elmúlt nyáron egy megszállt területi -íjságiró-
val beszélgetve, arra a kérdésre, hogy az 
aránylag kis olvasótábor hogyan tudja eltar-
tani a magyar sajtót, e sorok irója ezt a meg-
ható és megszívlelendő választ kapta: „Sokat 
szenvedünk, de azért tudunk még "áldozni- Mi 
közelebb érezzük magunkat egymáshoz, mint 
az »,odaátiak". Ismerjük erőinket, értékeinket-
Az újság és foydirat még közelebb hoz egy-
máshoz, összetart és érdekeinket védi-" Be-
csüljük meg mi is azt, ami szegedi és ami ér-
ték- Sz. J. 

— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc József 
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete ma 
délután 6 óiakor az egyetem aulájában sza-
badegyetemi előadást tart. Előad dr. N a r a y -
S z a T ó István egyetemi magántanár „Az ele-
mek átalakitása" cimmel- Belépés dijta' in. 

— Kormányfőtanácsosi kinevezés. Budapest-
ről jelentik: Á kormányzó a miniszterelnök 
előterjesztésére vitéz G a l a m b Sándor gazda-
sági tanácsos, makói ügyvédnek a m. kir. kor-
manyfőtanácsosi cimet adományozta. 

— Megalakul az iparosok nyugdi ¡egyesülete. 
Az iparosság már évtizedek óta szorgalmazza 
az iparosnyugdij ügy megoldását. A kérdés ed-
dig nem jutott előbbre, ezért az ipari intézmé-
nyek és ipartestületek vezetőinek nagvrésze 
elhatározta, hogy megalakítja az Iparosok Or-
szágos Nyugdi jegyesületét, amely számolva az 
iparosok teherbiróképességével és igényeivel, 
minden iparos számára lehetővé teszi, hogy 
gondoskodjék öreg napjairól, munkaképtelen-
ségéről, elhalálozása esetére pedig felesége és 
»evelésre szoruló gyermekeinek ellátásáról. 

— Főbelőtte magát a zalaegerszegi posta fő-
nöke. Zalaegerszegről jelentik: A postapalo-
tában szerdán reggel főbelőtte magát és azon-
nal meghalt S o m o s Sándor 54 eves postafő-
tiszt, a zalaegerszegi postahivatal főnöke. So-
mos Sándor már hosszabb ideje súlyos ideg-
bajban szenvedett, ugv látszik tettét pillanat-
nyi elmezavarában követte el. 

— Arvprés az állomáson. A vasúti kocsikban 
és állomási helyiségekben elhagyott tárgyakat no-
vember 27-én délelőtt 9 órakor Szeged-állomás II. 
osztályú várótermében nyilvános árverés utján 
értékesítik. A befolyt összeget a vasutas árvaház 
céljaira fordítják. 

* 3.— pengőért 40.000 ar. pengőt nyerhet, ha 
részt vesz a 63. Jótékonycélu m. kir Államsorsjá-
tékoo. Sorsjegyek kaphatók minden dofaánytőzsdé-
ben. hangban vagy főárusitónál, vagy közvetle-
nül a Saékesfővárosi m. kir Pénzügy iga igatóság-
nál, Budapest, V., Szalay-u. 10.. a pénz előzetes 
beküldése mellett 
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M A K Ó I H Í R E K 
Felboncolták a makói tiltott műtét áldozatát. 

Jelentettük, hogy a tiltott műtét következtében 
fertőzést kapott Marsi Istvánné hétfőn a kórház-
ban meghalt. Halála előtt a vizsgálóbíró kihall-
gatta s az asszony bevallotta, hogy a tiltott műté-
tet Czini Mihályné szülésznő végezte egy pengő-
ért. A szerencsétlen asszony «holttestét ma dél-
előtt felboncolták és a törvényszéki orvosi bonco-
lás is megállapította, hogy tiltott műtét következ-
tében beállott fertőzés miatt halt meg. A vizsgáló-
bíró Czini Mihálynét is kihallgatta, majd bekisér-
tette a szegedi ügyészség fogházába. Czini Mihály-
né további sorsáról az ügyészség dönt. 

Halálozás. Tegnap este hosszú, kínos betegség 
után meghalt Winkelhoffer Lajosné Loch Katalin 
45 éves korában. Temetése csütörtökön déFután 
fél 3 órakor lesi a kórház halottas házából. 

Elfogtak egy párnatolvajt Az utóbbi hetekben 
egyre sűrűbben jelentettek párna- és tolltolvajlá-
sokat. A lopások az Eötvös-ucca, Deák Ferenc-
ucca és Uri-ucca környékén történtek s valószínű-
nek látszott, hogy tettesük azonos személy lehet. 
Legutóbb a Rubinstein-házban tettenértek egy pár-
natolvajt, akit üldözőbe fogtak, azonban elfogni 
nem sikerült. Ma reggel az őrszemes rendőr egy 
gyanús fiatalembert állított elő Lukács József 
Bécsi-ucca 15. szám alatti napszámos személyé-
ben, aki kihallgatása során beismerte, hogy ő volt 
a Rubinstein-féle párnalopás elmenekült tettese. 
Beismerte, hogy az Uri-uccai Friedmann-házból 
is ellopott két párnát, őrizetbe vették, kihallgatá-
sát folytatják. 

Súlyos gyermekbaleset. Császár Mihály 10 éves 
kunágotai elemista Basa Elemér nevü pajtásával 
a kunágotai Almos-ucoa egyik három méter ma-
gas falának tetején játszadozott. Ugrándozás köz-
ben a gyerek leesett a falról, ugy, hogy balkarját 
eltörte. Azonnal beszállították a makói közkór-
házba, ahol megállapították, hogy olyan súlyos tö-
résről van sző, hogy osak amputálással lehet meg-
menteni a fiu életét. 

Tanítónő kerékpárbalesete. T a r n o v s z k y 
Ferencné ugari tanítónő tegnap délelőtt az iskolá-
ból kerékpárján a város felé tartott. Az újvárosi 
vasúti sinkeresztezésmél a bicikli első kereke a 
sárban megcsúszott, Tarnovszkyné a földre esett. 
Az esés következtében bal bokája kificamodott és 
lábszárcsontrepedést szenvedett. A kórházban 
ápo'ják. 

December elsején lesz Makón a viriíisválaszitáii. 
A vármegyei legtöbb adót fizetők hármas csoport-
ban történő választása december 1-én lesz Ma-
kón. Mindenik csoport 28 rendes és 14 póttagot 
választ. Az I. csoport választási helye: a várme-
gyeháza nagytan ácsterme, a TT. csoport vá'asztáíi 
helyisége a vármegyeháza földszintjén levő 5. 
számú iroda, a III. csoport választási helyisége a 
vármegyei árvaszék 23. számú hivatali helyisége. 
A rendes tagok választása reggel 8 órakor kez-
dődik és délelőtt 11 "óráig tart. A szavazás befe-
jezése után megállapítják a választás eredményét 
6s a megválasztott rendes tagok névsorát kifüg-
gesztik. A póttagok választása legkésőbb délután 
3 órakor kezdődik meg és délután 6 óráig tart. 'A 
választójog gyakorlása kötelező és aki szavazási 
kötelességének teljesítését igazolatlanul elmulaszt-
ja. az a legközelebbi választásnál nem szavazhat 
és a törvényhatósági bizottság tagjává sem vá-
lasztható. 

Be kell jelenteni a terméseredményeket. 'A Sta-
tisztikai Hivatal részére szük^Tes termésered-
ménvbeielentések Makón november 23—december 
3-?ka között lesznek A 20 holdas és annál nagvobb 
vetésterületek terméseredményeit a gazdának és 
bérlőknek Is ezidő alatt kell beje'entenlök. A vá-
rosban lakók a városháza naffvtermébpn kötele-
sek vallomást adni. Az összeiró bizottság a ta-
nyai lakosság beielentéseit a helvszinen veszi fel 
és pedií» november 27-én a békést és t?ási irtféli 
olvasókörnél, 29-én a komlósi utféli olvasókörnél 
és a rákosi szövetkezetnél, december 1-én pedig a 
Sztaholyák-féle iskolánál. 
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— Munkáskitüntetés. A földmüvelésügyi minisz-
ter B o r o s Ferenc makói mezőgazdasági mün-
kást, aki negyedszázadot meghaladó időt töltött 
munkaadója szolgálatában, elismerő oklevéllel és 
100 pengő jutalommal tüntette ki. A kitüntetés é* 
jutalom ünnepélyes' átadása, amelyet Nikelszky 
polgármester eszközöl, december 2-án lesz a vá-
rosházán a közgyűlési teremben. 

Péntekre összehívták a hagymaszindikátus el-
lenőrző bizottságát. A hagymaszindikátus ellen-
őrző bizottságát a szokásos heti ülésre péntekre 
összehívták. A két hét óta állandóan elhalasztott 
ellenőrző bizottsági ülésre nagy érdeklődéssel ké-
szülnek a kertészek s a pénteki ülés előrelátható-
lag mozgalmas és izgalmas lesz. Az ülésen Nikel-
szky polgármester elnököl. 

Elsőrendű kárpitosmunkák 
S z e d r e s i n é i 
ízléses récamiék 135 P.-ért Modern fotelek, 
fotelágvak, ottománok raktáron. Nagy válasz-
ték velour. mokett és háziszőttes butorhuza-í 

tokban. Szakmunka, szolid ár. 
SZENT MIHALY-U. U FODOR-U. SAROIÍ. 

A z í d ö 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatóriumi 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-» 
sa 7.8, a legalacsonyabb —0.8 C. A barome-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukál-
va reggel 771.7 mm, este 770.6 mm. A levess 
páratartalma reggel 93, délben 61 százalék. AJ 
szél iránya északi, erőssége 1—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 1<J( 
órakor. Időjóslat: Északi szél. délen ég( 
északkeleten kissé felhősödés, északkeleten* 
eső vagv hó is lehetséges. A hőmérsékleti 
kissé csökken. 

— Lőgvakorlat. A szegedi állomásparancsnok^ 
ság közli: December 7-én 7 óra 30 perctől délutáni 
3 óráig a helyőrség csapatai a baktói harcszerű 
lőtéren éles tölténnyel lőgyakorlatot tartanak. AJ 
fenti napon jelzett idő alatt a szeged—sándorfatí 
vai utat a közlekedés elől elzárják. 

— A Századunk legújabb számát Szende PáJ 
emlékének szenteli. A cikkeket Emil Vanderveldej 
Kari Kautsky, prof. Louis Eisemann (Páris), prot 
Emil Goldmann, Fritz Buttmann (Bécs), Jászl 
Oszkár, Vámbéry Rusztem, Kállay Tibor v. pénw 
ügyminiszter, Varró István, Beck Salamon, HaH 
lasi Béla és mások írták. Lesznai Anna Csinszkái 
búcsúztatja. 

x Pajor-szanatórium (Budapest, Vas-ucca 17.J 
ügyében felvilágosítást nyújt szívességből Szegei 
den: Temesváry József gyógyszerész (telefoni 
13-91). Makón Szöllőssy Jenő gyógyszerész (telej 
fan: 2-01) 

EsferRiázy sonkák, föfszeüek, 
vaj, sajt, csomea-oArulc, alkalmi M j n l f H O n á l 
t Alak és szendvicsek olcsó árakon III QI 11 U 0 II0 f, 
Kígyó ucca 1, 

Sósavval megmértiezte 
magát egy 20 éves 

dorozsmai leány 
(A Délmagyarország munkatársától-) Szerdái 

délután a mentők beszállították a szegedi klfa 
nikára Dudás Anna 20 éves dorozsmai leányi 
aki öngyilkossági szándékból sósavat ivott- A 
maró folyadék teljesen összeroncsolta a fiatal 
leány torkát és belső részeit- Állapota súlyos 
életveszélyes. Kihallgatni nem lehetett, n.eit 
beszélni nem tud. Valószínű, hogy szerelmi bál 
natában követte el tettét-

Oszl cs téli rheumahurák 
Szí. Gellert O i j ó g i M i i r d ő & szállóban 

B U D A P E S T E N 
A szállóban egy heti teljes pensio (lakás, reggeli, ebéd, vacsora) 100 pangfl. 
A gyógytényezök árából a s z á l l ó l a k ó i n a k jelentós á r e n g e d m é n y . 

Felvilágosítást készséggel szolgál az igazgatóság- Budapest XI. K« lenhegyl ut 4. szám. 


