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Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 27.4, a legalacsonyabb 13.4 C. A barometer 
adata millfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 763.0, este 760.9 mm A levegő páratar-
talma reggeí 73, délben 36 százalék. A szól 
iránya északnyugati, erőssége 3—4. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Az ország keleti felében 
még északnyugati és a dunántuli megyék-
ben inkább keleti légáramlás, változó fel-
hőzet. Keleten esetleg néhány helyen ki-
sebb futó záporcsők. A hőmérséklet alig 
változik. 

— Ferenczi Frigyes meghalt. Budapestről 
jelentik: F e r e n c z i Frigyes, az Operaház 
volt rendező ie. tegnap reggel hosszú és kinos 
szenvedés után Budapesten meghalt. Fere>iczi 
hosszabb időt töltött annakidején a szegedi 
színháznál is, ahol a tehetséges, ízig-vérig mű-
vészembert szerették és becsüllék. Fiatal korá-
ban a Burgtheater iskoláiéba járt. 1892-ben 
szerződött színésznek. Éveken keresztül volt a 
szegedi és a debreceni színház főrendezője. 
Szegedről ment Budapestre a Váro«i Színház-
hoz. majd 1917-ben gróf Bánffv M'klós inten-
dáns az Oneráboz hivta meg rendezőnek. Leg-
utóbb játékmestere volt az Operának. Színmü-
veket is irt. köztük egy táncos játékot. „Argvlus 
királyfi" cimen. Több sikeres bohózatot is irt 
és maradt egy posthumus balettje. Ferenczi! 
régóta cukorhaj kínozta és ez okozta mo*t ha-
lálát is. Fcrenczit az egész magyar művészvi-
lág gyászolja. 

— Kinevezés. B á r á n y i Tibor főispán dr. 
B a k o s Géza közigazgatási gyakornokot tb. fo-
galmazóvá nevezte ki. 

x Márkus fiiszer, csemege, Kigyó-ncca. 

— Miért nem mutat iák he a papríkahasitásf 
a szegedi nénraizi bemutatón? Jelentettük, 
hogv a szabadtéri iátékok ideién rendezendő 
néprajzi és népművészeti bemutatón a rendező-
ség tervbevette többek között a paprikahasi-
tását is. Ezzel kapcsolatban a szegedi paprika-
kereskedők és kikészitők azt az ageálvukat fe-
jezték ki, hogv esetleg a bemutató távolabbi 
vidékről érkező látogatói eltanulnák itt a t>ap-
rikak'készitést és kedvet kapnának nrra. hogy 
konknrrencint csinálianak a szegedi papriká-
nak. A rendezőség kikérte S z a n v i l itván fö-
vegvész véleményét, aki bár nem találta a pap-
rikahasitás bemutatását ilveri veszedelmesnek, 
mégis rámutatott arra. hogv az aggodalomnak 
alapja van és elővígvázatosságból helves lesz 
eltol a bemutatástól eltekinteni. Egvéhként is 
a mezőgazdasági kísérleti állomás a papriká-
val kapcsoltban olvan bőséges és szemléltető 
anvagot állit ki. amely feleslegessé tesz? a ha-
j t á s bemutatását. A látvnnvosnak ígérkező 
bemutató megnvitása augusztus 2-án lesz, a 
kiállítás 18-ig tart. 

PflRISI NAGY 9RUHIIZ RT. 
sze«s«n, CSEKONICS *S Kiss UCCA SAROK 

FÜRDöCIKKEK: 

Trikó fürdődress P 1.28 
Gyermek müselvmezett tréning öl-

töny, sötétkék szinben, zipp zárral P 2.98 
Gvermek napozó — 8 8 
Csónakázó sapka —.48 
Gummi fürdóöv — 3 8 

ÉLELMISZEREK: 
1 kg staniolos félzsíros trnppista sajt P 1.08 
1 kg burgonvacukor —.98 
1 kg málnaszörp P 1.58 

'A kg cacaópor —.88 
30 drb üditő cukorka —.24 
1 kg 2 tojásos C10 csomag) levestészta —.98 
10 dkg zselé cukorka —.24 

DIVATARU: 
Crepdesin műselyem csikós v. min-

tás nyakkendő —.78 
Gummi zoknitartó —.22 
Divat férfi böröv —.78 

HAZTARTASI CIKKEK: 
14 drh mézes légyfogó —24 
fi drb reggeliző szalvéta .98 
1 m belülbolyhos linóleum P 3.98 
1 m drótszunyogháló 1 m széles P 2.38 

— Dugulás és aranyeres bántalmak, gyo-
mor - és bélzavarok, máj- és lépduzzadás, 
a has állandó puffadtsága és a rekeszizom 
gyakori feltolódása, hát- és derékfá jás ellen a 
térmészetadta „Ferenc Józse f keserűvíz, ki-
sebb adagokba elosztva, naponta többször be-
véve. hathatós segitséget nyújt. 

Elsőrendű kárpitosmunkák 
S s a d r a s l n é l . Kész foto ek, rekamiék. 

Szent mihály ucca I. szám (Fodor-ucea sarok > 

M A K Ó I H I R E K 

16 mázsás búzatermés Csanádmegyében 

Bár a mai ínséges világban teljesen hihetet-

lennek hangzik is, de mégis ugy van, hogy a vár-

megye egyes részeiből 14—16 mázsás buzatermé 

sekrőí érkezik jelentés. A deszki földek tulajdo-

nosai például ebben az évben igen jól jártak, ho-

iott ezek a földek hozam tekintetében mindig alat-

ta maradtak eddig a kiváló makói földeknek De 

vannak ilyen szerencsés kivételek a palotai ha-

tár egy kis részében is. A Csiga-puszta egyrésze 

például ezévben szintén 10 mázsán felüli ered-

ménnyel lepte meg boldog tui'aido?o>áí Általá-

ban meg lehet állapítani, hogy ar.nyira elütő ered-

ményeket, mint ebben az évben, meg soha sem 

piodukált a csanádmegyei föld 

Makón is működik az „Eszmei Jóléti Szövet-
ség". A Délmagyarország már több izben foglal-
kozott az úgynevezett „Eszmei Jóléti Szövetség-
gel", amely Szegedről és Szentesről elindulva az 
ország valamennyi jelentősebb városában felbuk-
kant. A szövetség lényege abban áll. hogy a szö 
vétségbe belépő egy pengővel váltja meg a belé-
pést, ezt az egy pengőt annak küldi, akinek a ne-
ve az első helyen állott a listán, amelyen ő be-
jelentette a belépését. Az ő belépését tartalmazó 
ivet azután elküldi öt embernek, akik szintén egy-
egy pengőt küldenek a listán e?ső helyen álló név 
tulajdonosának s egyúttal ezt a nevet törlik a lis-
táról. A láncszem igy folyton nő, úgyannyira, hogy 
az ötödik belépőnek már 15.625 pengő* kell kapr\ 
vagy kellene kapnia az egy pengője ellenéVn ak-
kor, ha mindenki lelkiismeretben teíjesitené kö-
telességét. Hogy azután hol állna meg a s*övet-

i ség működése, arra is könnyű a válasz: akkor, 
I ha minden pénz a posta kezébe került... Mert 
I hiszen minden egves belépő az egy pengője után 

fizeti a postautalvány árát. a postabélveget az 
utalványra, az utalvány kézbesítési illetékét ós 5 
darab 10 filléres bélyeget azokra a levelekre, 
amelyekben a belépési nyilatkozatát továbbítja. A 
makói skótok azonban, mint maguk mondiák „rem 
dőlnek be a postának", hanem mamik kézbesitik ki 
a leveleket és személvesen adják át egymásnak 
a nen^őket. Az "egyik főtéri kereskedő ma 31 ds-
rab pengőst kapott, az egv pe.ngflie ellenében, mint 
nekünk mondotta: alig gvőzte tartatni a markát, 
pedi" móg hol van a 15.625 pengőhöz! 

700 hold földet lecsapolnak Kiszorcber határá-
ban. A kiszombori határ Rétalji nerfi részén csa-
tornázási munkálatokat tervez a Felsőtorontáll 
Armentesitő. A tervek már olyan tíörohaladotí 
áílanotban vannak, hoirv ősszel sor kerülhet 
a munkálatok megkerdésére. A kfiH-íégkeret hat-
ezer nen^ő. amelvnek 90 százaléka munkadíj, a 
csatomázással 700 hold földet lecsapolnak. 

Meghalt Szabó F,rz*étiPf Lapunk keddi szalmá-
ban már besrámoltwn arról a traffifctrs esetről, 
amelv a Kátvária-BecM S z a b ő-es^íádot sn'totta 
a 26 éves S z a b ó F,r7i«ób«t fin«V'Tkoscá"*vnl. 
Amikor az óT>«v'lkos«;á<?f»t felfedezik. Szabó Fr-
zs^bet még élt. A osalM t**r?«! vá<*ták le a kötél-
ről1 fa nvrrnibi'" benrátTítoftíV a m^kóí kőrbárba. 
Már az első níllanatban látszott swwban. bo«?v 

IeSny ma regffe're mealia.lt anéTkll. 
koss*<-"> óta egy pillanatra is vfoszanverte volna 
a* öntndatát. ftncvíl V^sffának oita Ismeretlen. A 
szülői házban mindenki szerette 1«wn ren(f»r«tt 
viszonyok között élnek s az ÖTKTHTICOC leánv lát-
hatóin? flna menv»«c>)onv volt. Ma temetik szü-
leinek Kálvária-úrral hárából. 

Keresek megvételre egy íők'irbon Tevő bacrnált 
j szlvattvws kutat. Cim a makói kiadóhivatalban. 

Állatorvosi rendelőmet a Kossnth-neea 35. sz. 
i alá helyeztem át. Nagy Zoltán magánálíatorvos• 

Tejfel Vio liter 12 fillér 
Üzemi töltésű poharas tejfel 2/io liter 28 fillér 
Közponli Tejcsarnok rt. fióktejcsarnokaiban. 

— Székrekedésnél, gyomorrontásnál, emész-
tési zavaroknál, gyomorégésnél, májduzza-
natnál, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlan-
ságnál .általános rosszullétnél igyunk reggel 

j éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc 
József" keserű vizet. 

— Tüz az ujszegedi kendergyárban. Csü-
törtökön délután fél 5 óra tájban tüzet jeleztek 
az ujszegedi kendergyárból. A tűzoltók nagy 
felkészültséggel rövidesen a helyszínen voltak, 
de közbelépésükre már nem volt szükség, mert 
a gyár személyzete eloltotta a tüzet, amely az 
cgvik szalmazsák-szövőgépen keletkézett. A 
kar körülbelüi 250 pengő, ez azonban biztosit* 
utján megtérül. A vizsgálat megállapitoKa, 
hogy a tüzet géphiba okozta. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: 2 kárpitos, 6 kovács,2 
politúrozó asztaJos. 1 kötszövö (férfi, nő), 1 fa-
telepi napszámos, 3 höi'gyfodrásznő, 1 fehérnemű-
varrónő, 1 kézi varrónő, 10 éttermi kiszolgálón®. 

— Sulvos dologházra ítélték a tolvajszövetke-
zet tag iáit. A szegedi Ítélőtábla szüneti taná-
csa csütörtökön egy tolvajtársaság felett ítél-
kezett. A társaság tagiai, G a l á g y i Mihály, 
G a 1 á g y i Károlv és G á s p á r Pálné, ezév ta-
vaszán kerékpáron utazgattak a vidéki közsé-
gek körül, rengeteg lopást, betörést követtek el. 
Nemrégibén kerültek kézre, a pitvarosi csend-
őrök fogták el mindhármukat „munka köz-
ben". A törvényszék előtt bevallották, hogy 
szövetkeztek a lopások elkövetésére és ebből 
tartották fenn magukat. A biróság Galágyi Mi-
hályt elsőfokon ötesztendei szigorított dolog-
házra itélte, fivérét kétesztendei fegyházzal, 
Gáspárnét kéthónapi fogházzal sújtotta. A táb-
la a sokszorosan büntetett előéletű Galágyi Mi-
hálvt 8 esztendei szigorított dologházra itélte, 
fivére büntetését három esztendőre súlyosbí-
totta. Gáspárné büntetését pedig helybery 
hagvta. 

— Halálos műtét. Csütörtök délelőtt a vásár-
hclvi rendőrség jelentette a szegedi ügyészség-
nek, hogy az ottani közkórházban meghalt 
M o l n á r Jú l ia fiatal leány. Molnár Júl ia a 
napokban súlyos betegen jelentkezett egy or-
vosnál, aki azonnal kórházba utalta, mert ugy 
látta, hogy a leányon tiltott műtétet követtek el. 
A kórházban beigazolódott a feltevés. Segíteni 
nem lehetett rajta, mert amint kiderült, a leány 
valószínűleg rozsdás szerszámtól súlyos mér-
gezést szenvedett. Tegnap reggel meghalt. Az 
ügvészség intézkedésére a holttestét felboncol -
jak a halál okának pontos megállapítása vé-
gett. Egyúttal megindult a nyomozás annak 
megállapítására, hogy ki követte el a szeren-
csétlen fiatal leányon a halálos műtétet. 

— Megmérgezte magát. A r v a v László laxi-
soffőrt csütörtökön a közkórházba vitték a 
mentők. Arvay ismeretlen mérget vett be. ál-
lapota sulvos. 

— Szerencseszámnak nevezheti a Színházi Élet 
most megjelenít uj számát, amelybe tizenhárom 
hires iró irt tizenhárom remek cikket. Hunvady 
Sándor Gomhiszögi Fridiáról, az elnöknőről irt, 
Lengyel Menyhért londoni levélben számol be az 
angol kulisszák eseményeiről és a magyar ide-
genforgalom sikereiről', Hatvany LiK a vidékről 
irt levelet a héten, Fedák Sári a tengerentúlra 
címezte postáját, stb., stb 

Öngyilkossági kísérlet 
16 aszpirinnel 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtök délelőtt a Rózsa-ucca 24. szám alatti 
házba, egy öngyilkos leányhoz hivták a men-
tőket. A mentőorvos B ö r c s ö k Ferenc 
fuvaros lakásában eszméletlen állapotban ta-
lálta a fuvaros leányát a 24 éves B ö r c s ö k 
Veronikát. A mentőautóba tették és beszállí-
tották a közkórházba, ahol megállapították, 
hogy a leány öngyilkossági szándékból asz-
pirint vett be. Gyomormosást alkalmaztak, 
mire jobban lett. Elmondotta, hogy meg akart 

1 halni, ezért a délelőtt folyamán Í6 félgramos 
aszpirint vett be, azt hitte, hogy egy ilyen 

; nagy adag, okvetlenül a halálát okozza. A 
; leány arra a kérdésre, hotgy miért akart meg-

válni az élettől, nem adott felvilágosítást. Va-
lószínű, hogy a fiatal leány szerelmi okok 
miatt szánta rá magát erre a lépésrer. Álla-

, pota súlyos, de nem életveszélyes. 


