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Rövid fekete gyakorlózongora 200 P . 
Kfllfölöi 400. Valódi Bösondorfer 600 
Zongorák, pianinók feltűnő olcsón, leg 
kisebb részletre is. QPERR zengoraterem, 
Budapest, Klauzál u. 35. B5 

50 oenqő a latyakban 
(A. Délmapyarország munkatársától.) A külföld 

ről hasaiért futballistáról valóságos legendákat 
mesélnek sportkörökben. Mióta elkerült Szeged 
röl, tekintélyes összeget telt félre, közben szoli-
dan is élt idegenben és többek között ennek kö-
szönheti azt is, hogy klubja egészen megbecsüli. 
Szabadságát — igy határozta el — Szegeden tölti 
el, a régi jó barátok társaságában. Itthon termé-
szetesen rajongva fogadták. Látszott rajta, hogy 
nagy „császár'' lett külföldön. Elegáns ruhákat, 
cipőket hozott haza és ami mindennél többet ér, 
sok pénzt... Első dolga volt, hogy Sze-
geden még három öltöny ruhát csináltatott. Álta-
lában szórja a pénzt, amit az ai'ábbi kis történet 
is igazol. 

A napokban két barátjával együtt kirándult az 
egyik közeli halászcsárdába. Kora délután tértek 
vissza, jókedvűen A külföldről hazatért futballis-
tának hazafelé jövet támadt egy bizarr ötlete 
Kijelentette, hogy aki az árterület pocsolyájába 
!>elehcntereg és ngy sárosan végigmegy a váro-
son. .">() pengőt kap. Mint a két barát vállalkozott 
rá A következő pillanatban már térdig állottak 
n lúg latyakban, aztán egy kis tétovázás után egy-
szerre sznltóztak bele... Persze csupa sár iett 
a ruha. a cipő, nyakkendő, ing, de mivel a foga-
dás igy szólott, nyakig sárosan sétáltak végig az 
uccákon. Mindenki megbámulta őket annál is 
inkább, mert a kifogástalan elegáneiával öltözött 
külföldről hazatért futballistán egy szemernyi sár 
sem volt. Az onnberek nem tudták elképzelni, hogy 
mi történt... A Belvárosban azután mind a két 
barát megkapta az 50—50 pengőt. F.bből 5—5 pen-
gőbe került a tisztitásés maradt tisztán 45—45 
pengő fejenként. Ez több, mint két megnyert mér-
kőzés prémiuma .. mit meg nem tesz az ember 
ennyi pénzért...? 

Trencsénteplic 
fürt* kénes hőforrásai évi két milliárd 
liter gyógyvizet szolgáltatnak. A kémiai 
hatóanyagoknak ez a kolosszális bősé-
ge magyarázza csodás gyógyeredménve-
it: rheumánál ,köszvénynél, ischiásznál, 
neuralgiáknál és visszérgyulladás utá-
ni állapotoknál. Információk a Fürdő-
iga zgatóság utján. b 

SZEGEDIEK 
SZEGEDEN 

€ 
vásároljanak és dolgoz-
tassanak 
— ezt irják 

a szegedi újságok —-
c s a k t e r m é s z e t e s 
v i s z o n t . , h o g y 

s z e g e d i k e r e s k e d ü n k 
és ipárosnál* 
csak szegedi 
lapot szabad 
járatni. 

M A K Ó I H Í R E K 
Pénteken megkezdik a hagymahaszonrészese-

dések kifizetését. A szindikátus elmúlt évi hasz-
nából a kertészeket illető rész kifizetését — pén-
teken reggel 8 órakor kezdi meg a szindikátus. A 
már megállapított haszonban részesülni fog min-
den kertész, aki termelői igazolvánnyal rendelke-
zik. akár tagja a szindikátusnak, akár nem. A ki-
fizetéseket a termelői igazolványok sorszáma sze-
rint eszközlik oly módon, hogy naponta 400 ter-
melőt elégítenek ki. Az első napon az egytől 400 

| számig terjedő igazolványok tulojdonosai kerülnek 
j sorra. A megosztás kulcsát a következőként álla-
• pitották meg: mázsánkint 40 fillér haszonrészese-

dés illeti meg azokat a kertészeket, akik 2.50 és 
i 4 pengő közötti áron értékesítették a hagymáju-
| kat és 20 fillér azokot, akik ennél magosabb ára-

kat értek el. Aki azonban az értékesítés idején 
6 pengőnél többet kapott áruba bocsátott portéká-
juknál, azt nem illeti meg haszonrészesedés. 

Bizottság alakult a makói határ fajrv- és aszály-
kárainak az összoirására. A makói határ fagy-
és aszálykárainak az összeírására vegyes bizott-
ság alakult, amelyben a pénzügyi és városi ható-
ságok kiküldöttein kívül helyet kaptak a gazdák 
megbízottai is. Ugyanezzel a kérdéssel fog fog-
lalkozni a városi mezőgazdasági bizottság is, 
nmely csütörtök délelőtt 10 órai kezdettel tartja 
ütését a Gazdasági Egyesület dísztermében. A 
vármegyei fagy- és jégkárokkal foglalkozó érte-
kezletet viszont szombaton délelőttre hivta egybe a 
vármegyeházára Fáv főispán-kormánybiztos. 

Nagy részvét mellett temették el a kórházi tí-
fuszjárvány áldozatát. Szerdán délután nagy rész-
vél mellett temették el dr. B a r á z s Gyula ma-
kóri kórház ialorvost, a kórházi tifuszmegíietegedé-
sek áldozatát. Az Erdélyből származó teljesen ár-
va fiatal orvost a kórház halottjaként temették, ;> 
hozzátartozói helyett a Makón élő erdélyiek sora-
koztak fel. A makói közkórházban történt tífusz-
fertőzések ügyében ma adták ki az első hivatalos 
közleményt, amelyben dr. U r a y Vilmos egész-
séffügvi tanácsos, a kórház igazgató-főorvosa a 
következőket mondja: „feszesen hat megbetege 

dés történt a kórházi alkalmazottak között és pe-
dig május 10 és június t-e között, tehát az utolsó 
megbetegedés óta két hét telt el, ami annak a jele. 
hígv a tovaterjedés mesrsátlására tett széleskörű 
intézkedések eredményre vezettek. A fertőzés for 
rása valószínűleg egv bacillusgazda. akinek fel-
kutatására az egész vármegye területén folyamat-
ba tétettek a vizsgálatok " 

A mai hetipiacon búzáért 16—16 20 árpáért 
13.50—14.50. tengeriért 13 40-13 60 pengőt firet'ek 
mázcánklnt. Baromfipiac: tyúk 80. kacsa 70—75, 
liba 60. ni liba 75—80. ui csirke 100—130 fillér ki-
lónkin!. Tojás darabja 52 fillér. 

Hirek a rendőrsépről. Dégi János Megyeház 
ucca 23. szám alatti lakos ma bejelentette a rend-
őrségen. hogy tegnap este valaki bemászott az ud-
varára és a szoba és szekrények ajtajának feltö-
résével értékes holmiját, főként ruha- és cipőne-
mfilt ellopta. — Orv Balázs Józsefné. Tnlipán-
uera 16. szám alatti lakos óljából pedig 3 liba 
tűnt el az éjjel. 

Pénteken tlsztnjitó közarfilés lesz Makón. Tnr-
nav alispán péntek délelőtt 10 órára hivta esrvbe 
Makó város közgyűlését, amelyen az üresedésben 
levő városi végrehajtói állást fo<n'ák betölteni. Az 
állásra 9 pályázó van, közöttük egy battonyai 
végrehajtó is. 

Anyakönyvi hirek; Házasságra jelentkeztek: 
Weisz Andor Földes Erzsébettel Elhaltak dr Ba-
rázs Gvula 30 éves a kórházban. B Szűcs János 
59 éves Batthvány-nrca 23., Erdei János 15 éves 
Királvhegyesi-ucca 29 

Gimnáziumi ösztöndíj. A makói reálgimnázium 
hősi halottainak emlékére az intézet volt növen-
dékei áltaí létesített ösztöndii kamatait, az alapitő 
levél értelmében az idén is eg ynésrves bizottság 
itélte oda. Az ösztöndíj nvertese V i d a Károlv 
VT 11 osztálvu tanuló 

A torontáli járás községei. Kásronvi Richárd 
főszolgabíró vezetésével tegnap délután ötven ta-
gú deputációhan jelentek meg Tarnay Tvor aüs-
nánnál. akinek átnyújtották a 9 község díszpol-
gári okleveleit. 

Makón fellépett a sertésvész. A polgármester 
az álla»°gészségügyi közegek jelentése alapján 
megállapította, hogy a sertéspestis fellépett a vá-

| ros területén. A polgármester hirdetményt adott 
I ki, amely a sertésmegbetegedések és elhullások 
I pontos bejelentésére hívja fel a lakosságot. 
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STEYEB 
Kerékpárok. 

F'SA dob lekkel ellátva. mint a mo orok. rozsdamentesen 
cr morva é> ritka szftp kivitelben c a a k n á l a m kapbalök. 
V l k n I m i v í t r t . 200 darab fzepaíp hibás kerékpár. 
KOI» > g u m l l rendkívül olcaán kaphat, mlg a készlet tar . 

W O L F P É T E R tiKSttr 
— Aranyérnél a természetes „Fereoe József4" 

keserűvíz használata csakhamar kellemes meg-
könnyebbülést eredményez. 

— Az állami faipari szakiskola (Szent György-
tér 7. szám) rajzkiállitása megtekinthető junius 
22-én délután 2—6-ig, valamint 23-án délelőtt 8-tól 
este 6 óráig Belépődíj nincs. 

x Fürdő- és tréningruhák. Javítások Zwickl U. 
kötszövőnél. Festő-ucca 4. Telefon 26-26. 

— Érdekes újrafelvételi per a törvényszéken. 
A makói járásbíróság hatósági közeg elleni erő-
szak címén elitélte 8 napi fogházra F ü r g e Jt> 
zsef 20 éves földeáki napszámost. Fürge ellen az 
volt a vád, hogy amikor a csendőrök lopás gya-

i nuja miatt elő akarták állítani, ellenszegült. A 
csendőrök ezután megvasalták és kilométereken 
keresztül vezették a lovak eíőtt. A járásbíróság» 
ítélet jogerőre emelkedése után F ü r g e József 
újrafelvételi kérelmet terjesztett a törvényszék elé 
és itt előadta, hogy ártatlaul Ítélték el. A csend-
őrök felszólításának nem mondott ellent, csupán 
kétségbevonta, hogy joguk lenne őt ártatlanul elő-
vezetni. Később a csendőröket feljelentette szemé' 
lyes szabadság megsértése eimén. Ekkor a csend-
őrök arra kérték őt, hogy vonja vissza panaszát, 
ők is elsimítják a hatósági erőszak címén Indított 
iigyet. ö a panaszát visszavonta, ellenben ellen« 
tovább folyt az eljárás. Egyik nap idézőt kapott 
Makóról, azt se tudta, hogy milyen ügyben. Ké-
születlenül, ügyvéd nélkül ment el a tárgyalásra, 
:'hol elitélték és tapasztalatlanásága, megzavaró-
dottsága miatt az Ítéletben megnyugodott. A tör» 
vény«7ék az ujrafelvételnek helyt ndott. Szerdán 
több tanú vallotta, hogy Fürge állításai megfelel-
nek a valóságnak. A bíróság az elsőfokú ítéletet 
hatá'yon kivül helyezte és Fürgét felmentette aí 
ellene emelt vád alól. 

X Dr. Pajor szanatórium és vizgyógytntézet Bu-
dapest V I I I . Vas-ucea 17., szanatóriumi és kór-
házi osztályokkal napi 8 pengőtől Az njrheuma-
osztályon pöstyéni iszappnkolások. Fizikotherapia 
Zander. Orlhopád gvógytermek. Rádltimkeze'és. 
Enterocleaner (bélfürdők) Bentlakó és bejáró be-
tegek kezelése. Szívbetegek vizsgálatára Elektro-
kardigraph: kezelésére speciális gyógymódok. 
Szénsavas és oxygénfürdők. Legmodernebb asth-
ma kezelés. Anyagcserevlzsgálat. A sebészeti osz-
tály látványosságszámbamenő mütőtermeiben koz-
metikai plasztikai operáriók is végeztetnek: em-
lőplaszfika. orrkorrecMó. arcmegfiafalitás. ráneel-
tünteté.s. síb IJrologlal osztály Szülő osztályon 10 
napos legmér<ékeltebb átalányárak. Tájékoztatás» 
n.yujt: Temesváry József gyógyszerész (tel.: 13-91), 
Makón Szöllőssy Jenő gyógyszerész (tel.: 

iiumi nimiMui! mm 
Fájdalommal telt szívvel közöljük, 

hogy kiváló munkatársunk és jóbarátunk 

Ba*9a Jenő ur 
nyuf f . v e z é r t l f k é r 

ki több, mint 40 évig hűségesen szolgálta 
intézetünk érdekeit és a szegedi képvise-
let felvirágoztatásánál kimagasló érde-
meket szerzett, életének 67-ik évében el-
hunyt. 

Földi maradványait f. hó 19-én helyee-
tük örök nyugalomra. 

Kedves jóbarátunk, hűséges munkatár-
sunk nyugodjál békében. 

ADRIAI BIZTOSÍTÓ TARSÜLAT 


