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K é l r ö p i r a t 

A minap szóvá tettük annak a röpiratnak 
tónusát és hangját, amivel a most válasz-
tás előtt álló Móravárosrcszben S c h w a n n 
János hivei akar ják jelöltjüknek megnyer-
ni a választókat. Most egy másik röpirat ke-
rült kezünkbe, melyet P e t r i k Antal és 
T a k á c s Béla pártja tett közzé. Érdemes 
éj, hasznos munka egymás mellé állitani 
ezt a két röpiratot. Az egyik tűzokádó gyű-
löletében pokollal és dögvésszel fenyege-
tőzik. a másik az elvégzett munka eredmé-
nyeire hivatkozik. Az egyik Judáspénzről 
szaval, undort követel s a gyűlölet s a gyil-
kos türelmetlenség uszitó szavaival izgat, 
a másikból a polgári józanság megfontolt-
sága árad ki. Két röpirat, két világnézet és 
két külön világ is, az egyik a munkáé, a 
másik a harcé, az egvik a békéé, a másik 
az örök nyugtalanságé, az egvik szegedi 
hang, a másik importált, idegen s remél-
jük: soha szegedi bang nem lesz belőle. Aki 
a Móravárosrész szavazói közül polgári lis-
tára akar szavazni, aki nem akarja tá-
mogatni a szociáldemokrata listát, annak 
nem lesz nehéz a választás. A vasárnapi 
választás. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Az idő 
A Szegedj Meteorológiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőtnéxő legmagasabb állá-
sa 30.3. a legalacsonyabb 17.1 C. A barometer 
adata nullfokra és teogerszintre redukálva 
reggel 766.2, este 763.6 mm. A levegő páratar-
talma reggel 67, délben 43 százalék. A szél 
iránya északkeleti, erőssége 2—3. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Gyenge légáramlás, né-
hány helyen zivatar, a hőség tovább tart-

— Aranyeres Sánta Imáknál és vérkeringési za-
varoknál, különösen nagyétvágyú és kényelmes 
életmódhoz szokott egyének, a természetes „Fe-
rene József" keserüvizet egy pohárnyi napi ada-
gokban kissé felmelegítve használják. 

— Az árokba fordult a locsolóautó. Könnven 
végzetessé válható baleset történt csütörtökön 
délután fél 5 óra tájban a Mátyás-téren. A csü-
törtöki rekkenő hőség mialt a köztisztasági te-
lep 7-es számú locsnlóautója már második út-
ját tette meg a Mátyás-téren, amikor a 2-es 
szám alatti ház előtt becsúszott az árokba és 
felborult. A kocsin ülő sofőrnek és a vízkezelő-
nek nem történt baja, mert idejében leugrott az 
autóról. A balesetről értesitették a tűzoltókat, 
akik félórai munka után kiemelték az árok-
ból a kocsit. 

— Országos vásárok. Szombat: Makó, Szarvas, 
vasárnap: Makó, Békés, hétfőn: Jászapáti. 

— öngyilkosságot követett el a 93 éves gazda. 
A vásárhelyi rendőrség csütörtökön jelentette 
a szegedi ügyészségnek, hogy öngyilkosságot 
követett el egv öreg földműves. N a g y Bálint. 
A 93 esztendős gazdálkodó felakasztotta magát 
a mestergerendára. mire rátaláltak, halott volt. 
Nagy Bálint a legöregebb vásárhelyi gazdálko-
dó volt, magas kora ellenére még most is dol-
gozgatott gazdaságában. Az utóbbi időben be-
tegség támadta meg és ez annyira elkeserítette 
az életét, hogy öngyilkosságra gondolt. Az 
utóbbi napokban többizben emiitette, hogy 
megunta az életet, öngyilkosságot követ el. Fe-
nyegetését beváltotta, amikor hozzátartozói 
nem voltak odahaza, keresztülvitte tervét. 
Nagy Bálint öngyilkossága Vásárhely gazda-
társadalmában mélv részvétet keltett. 

Iskolai hirek 
A szegedi Szent Imre herceg polgári finiskolá-

lw»n (Nap.ucca 1.) a beiratások junius 26-án és 
27-én délelőtt 8-tól 12 óráig lesznek. Az I. osztály-
ba iratkozók szüleik kíséretében tartoznak megje-
lenni a következő okmányokkal: legutóbbi isko-
lai bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, uj-
raoltási bizonyítvány. A beiratás alkalmával min-
den tanuló 4 pengő 20 fillér felvételi és mellék-
dijat, azonkivül az először beiratkozok a tanulmá-
nyi értesítőért 70 fillért tartoznak fizetni. 

Fájdalommal jelentem, hogy szeretett 
férjem. 

P a p p L a f o s 
Máv. ny. bádogos temetése t hó 19-én 
délután 4 órakor lesz a közkórházból. 

ÖJTT. PAPP LAJOSNÉ. 

Vásárokra Járó kereskedők és iparosok 
MATEOSz gépkocsikon való vásári rendszeres fuvarozások lebonyolítása céljából folfó hó 
19-én pénteken este 8 órakor Parádi-féle vendéglőben, Kossuth Lajos-sugárut, tűzoltó lak-
ianyával átellenben megbeszélést tartunk. Kérjük érdekeltek szíves megjelenését. MATEOSz 
fuvarfelvételi iroda, Kölcsey ucca 10. i 242 

M A K Ó I H I R E K 

Rendkívüli városi közgyűlés Makón a tiszti or-
vosok ügyében. Makó városánál a hatósági orvo-
sok létszáma eddig három volt: dr. Tó t b Zoltán 
ügyvezető, dr. H u b e r t Mihály és dr. D o b s a 
Lajos kerületi orvosok. Az uj orvostörvény élet-
belépésével a létszám ugyan nem változik, csak a 
tisztségek változnak, amennyiben egy tiszti orvos 
és két városi orvos látja el a hatósági orvosi 
teendőket. Tegnap már hírt adtunk dr. T ó t h Zol-
tán eddigi ügyvezető orvos kinevezéséről. Ez a hir 
korainak bizonyult, amennyiben a belügyminisz-
ter rendelete csak Tóth Zoltán városi orvossá tör-
téi:l kinevezéséről szól s egyelőre nyitva tartja a 
városi tiszti orvosi állást, a másik városi orvosi 
állást pedig megürülőnek jelzi azzal, hogy dr. Hu-
ber t Mihály városi kerületi orvos végelbánás alá 
vonását rendelte el. Dr. Hubert Mihály, aki szol-
gálati idejét kitöltötte, Julius elsejével kerül nyug-
állományba s igy állására pályázatot kell hirdetni. 
A polgármester — értesülésünk szerint — az or-
vosi állások átminősítése, illetőleg betöltése tár-
gyában érkezett miniszteri leiratot a hétfőn dél-
utánra összehívandó rendkívüli közgyűlés elé ter-
jeszti. Ezen a rendkívüli közgyűlésen terjesztik elő 
a vágóhídi szabályrendelet módosítását is. 

A gyalogösvényen haladt, elgázolták, özv. Po. 
l y á k Istvánné 72 éves, Oroszlán-uccai szegény 
öregasszony B o r o s s Istvánné nevü szomszéd-
jával szerdán délután a lelei uton igyekezett a 
Dorka-dűlőbe, ahol az aratók után árpakalászo-
kat akart gyűjteni. A két asszony a müut baloldala 
mellett húzódó gyalogcsapáson haladt, amikor Joö 
István Deák Ferenc-uccai gazdálkodó kocsijával 
utolérte őket. A lovak valamitől megriadtak s 
egyenest a két asszonynak rohanlak. Boross Ist-
vánné még idejében félreugrott, özv. Polyákné 
azonban a lovak és a kocsi alá került, meglehető-
sen súlyos sérüléseket és zuzódásokat szenvedett. 
Joó István, amikor nagynehezen megfékezte lo-
vait, felvette kocsijára az elgázolt öregasszonyt s 
beszállította a kórházba, ahol ápolás alá vették. 

Bauer (Halár itoohmaier i r o d i 
Szefled Ke[emen-ucca 8, fel. 12-68 

n gyermekvédelmi iroda 
működése 

Az Országos Gyermekvédő Liga központi gyer-
mekvédelmi irodája megkezdte munkáját, né-
hány napos működése alatt a legkülönfélébb ese-
tek adódtak, amelyek létjogosultságát igazolják. 
Az iroda vezetője az uj intézmény munkaköréről 
és működéséről a következőket mondotta: 

— Az iroda feladatát ugy fogjuk fel, hogy a 
legtágabb értelemben vett gyermekvédelem, a pre-
venció szellemében rendszeres, humánus munkát 
kell végeznünk. Nemcsak a szegényeknél lehet-
nek problémák a gyermekekkel kapcsolatosan, de 
a jobbmóduaknál is. Az irodának három szobája 
van a várótermen kivül, ahol a pedagógiai és lé-
lektani vizsgálatok elkülönítve, egyenkint foly-

nak. A szülök a vizsgálati és egyéb családi ada-
tok titoktartása felől teljesen nyugodtak lehetnek. 
A tegnapi lélektani pedagógiai vizsgálatokat dr. 
Várkonyi Hildebrand egyetemi tanár végezte, igy 
a legszegényebb gyermek' is a legkiválóbb szak-
szerű megítélést nyeri. Minden vizsgálatot szak-
emberek végeznek, mindenki teljes bizalommal fo-
gadhatja a vizsgálatok eredményét. Elhagyatott, 
züllő gyermekek bejelentése, vagy bármely gyer-
mekügv elintézése céljából a közönség teljes bi-
zalommal fordulhat az irodához. 

Altalános tanácsadást tart a gyermekvédelmi 
iroda családvédelmi és szociális ügyekben, mun-
kaszerzés fiatalkorúak részére, elhagyottak gyá-
molitása délelőtt 8—12-ig és délután 2—5 óráig. 

Lélektani és nevelési tanácsadás, pályaválasztási 
vizsgálatok: kedd, csütörtök, szombaton délntán 
2—4 óráig. 

Gyógvnevelési tanácsadás: kedden és szombaton 
délután 2—4 óráig. 

Jogi tanácsadás csütörtökön délután 2—4 óráig. 
Altalános egészségügyi tanácsadás hétfőn, szer-

dán, pénteken délután 2—4 óráig. 
Fogászati tanácsadás szerdán és pénteken dél-

után 2—4 óráié. 

Levél az inségtrontról 
„Egy rókusi Ínséges" aláírásával levelet kap-

tunk. Azt irja ebben, hogy a múltkoriban 

megbetegedett és a belgyógyászati klinikán Ír-

tak részére orvosságot. A recepttel jelentke-

zett, a kerületi tiszti orvosnál, hogy irja át, 

mert ezáltal a szegényalap terhére szolgálják 

ki a gyógy* zert. A tiszti orvos azonban nem 

volt hajlandó a receptet átirni és arra hivat-

kozott, hogy ezt miniszteri rendelet tiltja. 

— Miután tetegségem nagyon kinozott — 

irja tovább levelében a rókusi Ínséges, a nép-

jóléti ügyot'ztályhoz folyamodtam és segélyt 

kértem a gyógyszerre. Egy hónapra rá meg-

kaptam a választ, hogy a kérelmem nem telje-
sítheti. Pünkösd napján azután ujabb megle-

petés ért. Hetedm;<gammal a népkonyháról ét-

keztem, elsején elvették az ebédjegyünket, de 

nem adtak juniusra másikat. Szaladtam más-

nap a városházáfa, de azzal utasítottak el, 

hogy menjek a kerületbe. I t t 6em értem célt, 

a Munkaközvetítőben hasonlókép jártam. Most 

várom, hogyan .ntezik el egy Btgyermekea 

családapa inségtigyét. 

Soraim közlését köszönve, vagyok tisztelet-
tel 

Egy rókusi Ínséges. 

— Fogtechnikusok gyűlése az ipartestületben. 

A szegedi fogtechnikus szakosztály választmá-

nya tegnap este az ipartestületben ülést tartott, 

amelyen Tihanyi Károly elnök beszámolt a 

két hét előtti fogtechnikus vándorkongresz-

szus határozatairól. Kandiba Izsák titkár be-

jelentette, hogy a Fogtechnikusok Országos 

Szövetségének vezetősége vasárnap fontos kari 

ügyekben értekezletet tart Budapesten és erre 

meghívta a szegedi szakosztály vezetőségét is. 

A választmányi gyűlés ugy határozott, hogy Ti-

hanyi Károly és Kandiba Izsák képviseljék a 

budapesti megbeszéléseken a szegedi fogtechni-

kusokat. Bejelentette a titkár, hogy a szövet-

ség rendezi a tagdíjhátralékosok ügyét, elen-

gedik a nehéz helyzetben lévő fogtechnikusok 

hátralékát. Végül a választmány köszönetét 

nyilvánította a vezetőségnek eddigi működé-

séért és a vándorgyűlés sikeres megrendezésé-

ért. 

— Kulturest Felsövároson. A Felsővárosi Ifjú-
sági Egyesület vasárnap este 8 órai kezdettel szó-
rakoztató kulturestet rendez a felsővárosi katoli-
kus házban. Belépődíj nincs, önkéntes adományt a 
könyvtáralap javára köszönettel fogad az egyesü. 
let. 

PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
n e o c D . n iKON i c s t i kiss ucca s a r o k 

ÉLELMISZEREK 

Félsovány sajt fél kg 64 fiilér 
Juhturó '10 deka 12 fillér 
Fagylalt ostya tölcsér 30 drb 24 fillér 
Szardínia 1/5-ös 1 doboz 58 fillér 
Málnaszörp fél kg 99 fillér 
Savanyu, v. erős cukorka 10 deka 17 fillér 

HAZTARTASI CIKKEK 

Befőttes üvegre cimke litografált. 
1 csomag 

Barna zománctál 2 füllel 2-1 cm 
Zománcozott palacsinta sütő piros 

20 cm-es 
Talon vizes pohár 4 drb 
Madárfürdő üvegből 
Légyfogó üvegből 

FÜBDÖCIKKEK 

Gumi fürdősapka 
Szalma fürdőkalap 
Gumi fürdőóv 
Trikó úszónadrág 
Gyermek napozó nadrág 
Strand csíkos táska 

58 fillér 
88 fillér 

88 fillér 
88 fillér 
98 fillér 
68 fillér 

22 fillér 
38 fillér 
38 fillér 
88 fillér 
88 fillér 
78 fillér 


