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— Uj egyetemi tanárok. Budapestről jelentik: 

V kormányzó a vallás- ós közoktatásügyi mi-
niszter előterjesztésére dr. G e l l é r t Albert 
szegedi egyetemi magántanár, egyetemi ad-
lunktust. az üresedésben levő bonctani, szövet-
és fejlődéstani tanszékre egyetemi nyilvános 
rendkívüli tanárrá, D e é r József dr.-t, szegedi 
egyetemi magántanárt, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum első osztálya segédőrét a bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi karon üresedés-
ben levő magyar történelmi tanszékre, egye-
temi nyilvános rendkívüli tanárrá nevezte ki. 

— Országos mozgalom egv sérelmes belügy-
miniszteri rendelet ellen A belügyminiszter-
nek nemrégiben megjelent egy rendelete a Hi-
\atalos Közlönyben, amely a szakorvosi rim 
használatát szabályozza. Eddig kétesztendeí 
gyakorlat után az orvos szakorvosi rendelőt 
nyithatott, a most megjelent rendelet a gya-
korlati időt a kétszeresére emelte fel és azokra 
nézve is kötelezővé tette, akik a rendelet mng-
iclenése előtt szánták rá magukat a szakorvosi 
kepesités megszerzésére. A Csaba Bajtársi 
Egyesület, amely az orvostanhallgatókat fog-
lalja magában, a rendelet ellen mozgalmat in-
dított, körlevélben szólítja fel csatlakozásra a 
többi egyesületeket. A mozgalom különösen 
•zok érdekelten szólal fel. akik a kétesztendei 
¡dőre számítva kezdték meg gyakorlatukat. A 
memorandumot küldöttség fogia a belügymi-
niszter elé vinni. 

— Gyógy jelleget kér a város a gőzfüró szá-
mára. A varos hatósága felterjesztést intézett 
a belügyminiszterhez és kérte, hogy a város 

gőzfürdőjét, amely ezer méter mélységből fa-
kadó ötvenkét fokos és gazdag ásvánvtartalmu 
termál-vizet használ, ruházza fel gvógyfürdő-
dleggel. Hivatkozik a felterjesztés arra is, 

hogy a gőzfürdő berendezkedett gyógy kúrákra 
is. 

— Ma este indulnak el Szegedről a nyaraló 
gyermekek. Jelentette a Délmagyarország, hogy 
a Gyermekvédő Liga Szegedről 32 szegény gyer-
meket nyaralásra visz. A gyermekek pénteken 
Me g órakor gyülekeznek a Szeged-állomáson, 

_;ihol ünnepélyes búcsúztatás lesz. Az ünnepség 
-ián vitéz dr. I m e c s Gvörgyné, a főispán 

nt je intéz beszédet a nyaralásra induló gyer-
'1-Usereghez. A 32 szegedi gyermek Visegrád 
t lében, az Izabella-üdülőben, nyaral, a Liga 

.Jnnlapesttől vállalta az utazás költségeit is. 
-Svédről Budapestre a gyermekek szüleinek 
'kellene viselni a költségeket, de legnagyobb ré-
szük olvan súlyos helyzetben • van, hogy még 
ezt is képtelen megfizetni. Imecs György fő-
ispán felesége magára vállalta, hogy a szegény 
szülők helvett elintézi a Budapestre való utá-

>zás költségeit. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken este 
7 orakor. Hétköznapokon reggel fél 7 és este fél 8 
"rakor. 

Kimentettek a Tiszából egv fuldoklót. A 

városi strandon fürdött csütörtökön délután 

l ' j h á z y Irén 19 éves szőregi munkásnő. A 

leány nem tudott jól úszni, de azért bemerész-

kedett u melyebb vizbe, ahol valószínűleg a ki-

merültségtől fuldokolni kezdett. Segélvkiáltá-

s:sira a közelben tartózkodók figyelmesek let-

tek és kiemelték a vízből a már eszméletlen 

leányt, akit a vízi mentők részesítettek első 

egélyben. 

— Lemez,játékéi t Félévi börtön. Az Anna 
. api vásáron a detektívek elfogták B e r n á t h 
István Somogyi-telepi napszámost és lemezest. 
V fiatalember a vásárban lemezjátékra csá-
bította a közönséget. A detektívek éppen ak-
kor fogták el, amikor S z o k o 1 a i Ferenc kü-
M<házai órástól elnyert négy pengőt. Ber-
náth, amikor n detéktiveket megpillantotta, 
menekülni igyekezett, elszórta a pénzt a föl-
dön. de így sem -ikerült elszöknie. A fiatal le-
mezest csütörtökön vonla felelősségre a sze-

Igcdi törvényszéken csalás miatt dr. M o l n á r 
István törvényszéki bíró. Bernáth elismerte, 
bogy lemezeket dobált, de tagadta, hogv csalt 
volna, azt állította, hogy rendes körülmények 
között nyerte el az órás pénzét. Kihallgatták az 
órást is, aki elmondotta, hogy beugratták a já-
tékba és ő gyanútlanul belement, csak amikor 
egyre vesztett, akkor látta, hogy csalóval áll 
szemben. Miután Bernáth már hasonló cselek-
mény miatt büntetve volt, ezultal hathavi bör-
tönbüntetést kapott. 

— Táncbemutatót rendez a debreceni nyári 
egyetem. Debrecenből jelentik: A debreceni 
nyári egyetem tízéves jubileumán egymást 
érik azok a nagy ünnepségek, amelyek rende-
zésével a vezetőségnek az a célja, hogy nagy-
számú külföldi hallgatósága számára felejthe-
tetlenné tegye az itt töltött napokat és ilyen-
formán a debreceni idegenforgalom és ezzel 
együtt a magyar ügy számára minél több ba-
rátot szerezzen. A nyári egyetem jubiláris pro-
gramjának egyik legkiemelkedólvb esemenye 

lesz az a hatalmas táncbemutató, melynek elő-
készületei már hetek óta lázas izgalomban 
tartják a táncbemutató szereplőit. A táncbe-
mutató összefoglaló cime: ..Ki a Tisza vizét 
issza, vágyik annak szíve vissza." 

M A K Ó I H Í R E K 
Szabad vasárnap Makón a ha jnali piackezdés 

Megírta a Délmagyarorszag, hogy a makói gaz-

daközönség mozgalmat indított, állitsák vissza a 

vasárnapi piactartás régi rendjét. Az ügyben csü-

törtökön a képviselőtestület kiküldöttei jelentek 

meg W i i n c h k l e r István kereskedelmi minisz-

ter előtt. A küldöttséget B é c s y Bertalan h. fő-

jegyző vezette, csatlakozott a küldöttséghez G ö r -

gey István képviselő is. A deputáció azt kérte a 

minisztertől, engedélyezze, hogy a makói piacot 

vasárnaponkint az eddigi 7 óra helyett már haj-

nalban megkelhessék, mert a rövid vasárnapi 

piacok miatt sok kárt szenvednek. A kereskedelmi 

miniszter honorálta a küldöttség kívánságát és 

hozzájárult ahhoz, hogy a piaci árusítást vasárna-

pomkin t már hajnalban megkezdhessék. Az uj piaci 

rend már a legközelebbi vasárnap életbelép. 

Megegyezéssel ért véget a makói kőműves-
sztrájk A makói kőművesek sztrájkja, amelyet a 
városi szegényház építését végző vállalkozó által 
firetett alacsony órabérek váltottak ki, tegnap es-
te megegyezéssel véget ért. Dr. B é c s y Bertalan 
városi h. főjegyző elnöklésével folytatott egyez-
tető tárgyalások eredményeként a kőművesmeste-
rek elfogadták a 32—38 filléres órabéreket, azzal 
a kikötéssel, hogy minden építkezésnél legalább 
egyharmadrészben a maximális órabért kötelesek 
fizetni. 

A lingyina fagvkárkölesönök ötvenszázalékos 

törlesztését követeli a város. Makó városa az 

1930-as ínséges esztendőben 76 ezer pengő erejéig 

kezességet vállalt a makói hagymatermeJők ál-

lami kölcsönéért. 12.000 pengőt ebből az összeg-

ből már átvállalni volt kénytelen a város, a többit 

még törlesztik az érdekelt hagymások, akiknek 

váltóit továbbra is a város kezessége mellett for-

gatja be a Hitelszövetkezet. A város most tekintet-

tel az idei jobb hagymaértékesitésre, ugy határo-

zol!. hogy az augusztusi lejáratkor csak azzal a 

feltétellel vállalja a további kezességet, illetve 

csak akkor járul hozzá a kölcsönök meghosszab-

bitnsáho-»,, ha az érdekeltek 5(1 százalékos tőketör-

lesztést eszközölnek. Az errevonatkozó határozat 

minden egyes adóssal, akiknek száma 455, már 

most közlik. 

Szinház Makón. Szerdán Erdélyi Mihály három-
felvonásos operettjét, „A debreceni 2-es huszáro-
kat" mutatta be Radó László társulata Makóm 
A darabban semmi se uj, se a téma. se a muzsika, 
se a feldolgozás. Régi ösvényen halad és régi, ki-
próbált. sőt kivénült eszközökkel dolgozik a kasz-
szasikerért. A színészek jók voltak. Sárossy, Sza-
bó F., Kertész, de különösen Móricz és Sugár. A 
közönség mérsékelt érdeklődést mutatott. 

Ujabb lanyhulás a hagymapiacon. Csütörtökön 
nagyobb kinálat mellett 9 pengőért vásárolták n 
vöröshagymát. A 10 pengős ár tehát csak egy na-
pig tartott s a kereskedők azzal indokolják a 
lanyhulást, hogy Angliába már megérkeztek a 
hollandiak ajánlatai. De bármiképen is álljon a 
dolog, az bizonyos, hogy amíg a spanyol hagyma 
nem kerül a piacra, ami a tömeget szolgáltatja, 
addig egészséges kereskedelem mellett felfelé kell 
menni az árnak. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Tézsl, Antal Gazdag Viktóriával. Elhalt: Palkó 
Józsefn-. Králik Ilona medgyesbodzási lakos a 
kórházban. 

Zsáktolvajlás egy makói bankban. Az idei hagy-
maexport nagy nehézsége a zsákhiány. A kereske-
dők a legnagyobb nehézségek árán és a legkü-
lönbözőbb utakon tudnak csak zsákokhoz jutni. 
Ebben a helyzetben kétszeres bosszúság és káro-
sodás érte Godinger Mayer makói hagymakeres-
kedőt tegnap, amikor a Belvárosi Takarékpénztár 
makói fiókjától sikerült 600 zsákot átvennie. A 
zsákok kibontásához és kihordásához egy napszá-
most fogadott fel. akit magára hagyott, amig ő 
kocsiért ment, hogy a zsákokat elszállítsa. A ko-
csival visszatérve a napszámosnak hült helyét ta-
lálta. de vele együtt 75 zsáknak is, amit az isme-
retlen munkás ellopott. 

Szemüveget szakszerien készít Klein látszerész. 

A református iskolák leépítésének a gondolatá-
val foglalkozunk Makón. S z i r b i k Sándor re-
formátus lelkész a református egyház nehéz gaz-
dasági helyzetére való hivatkozással a reformá-
tus iskolák leépítésének gondolatával foglalkozik. 
Tervét azzal indokolja, hogy a magas iskolai költ-
ségekkel hosszú ideig már nem tud megbirkózni az 
egyház s az elmúlt presbiteri ülésen hivatkozott 
arra is, hogy a református gyerekek nagyobb ré. 
sze már amúgy is állami iskolába jár, 
a református iskolába járó kisebb rész 
szülei viszont megközelítőleg sem fizetnek 
annyi egyházi adót, mint amennyibe a gyerekek 
iskoláztatása kerül az egyházinak. Ennek megfe-
lelően az a terve hogv az egyház csak az ötö-
dik és hatodik osztályt tartsa fennt, viszont eze-
ket az osztályokat ne tartsa fennt az állam, hogy 
igv minden református gyerek a saját felekezeté-
nek az iskolájában fejezze be elemi Iskolai ta-
nulmányait. A tanítók leépítési tervének megfe-
lelően ebben az évben kezdené meg oly módon, 
hogy a nyugdíjazott tanítók helyét se véglegesen, 
se helyettessel nem töltené be s így csak annyi ta-
nulót venne fel a református iskolákba, amennyit 
a most állásban levő tanítók el tudnak látni. A 
lelkésznek ez a terve azonban — előreláthatólag 
éles ellenkezéssel fog találkozni. Ezek nevében H 
S z a b ó Imre presbiter tiltakozott a terv ellen s 
hivatkozott arra a közismert tényre, hogy a re-
formátus egyházak minden erepe az iskolákban 
gyökerezik s szerinte az iskolákról való lemon-
dás annyi, mint az egyház évszázados éltető gyö-
kereinek az elmetszése. Hivatkozott arra is, hogy 
az iskoláztatás nem üzleti vállalkozás, hanem 
legelső erkölcsi kötelesség s így arról lemondani 
nem lehet. Az ügyben ujabb presbiteri gyűlés lesz. 
amelyen a presbiterek többsége határoz abban a 
kérdésben, hogy a két felfogás közül melyiket 
tartja helyesnek. 

MANSz-kertiünnepség A MANSz makói cso 
portja 2-án. vasárnap délután fél 4 órai kezdette) 
kerti ünnepséget rendez a Horthy-parkban. A kerti 
ünnepség műsora gazdag, sok ötletes számával 
bizonyosan nagy érdeklődést fog kiváltani. 

Lopnak az ingyenstrandon. A makói városi 
strandfürdőben történt lopások után, amelyek 
kiskorú tettesei már kézre kerültek, most a makói 
ingyenstrandról jelentenek tolvajlásokat. Szerdán 
Benedek Eleonóra Tavasz-uccai és Borsos Mária 

Bercsényi-urraü leányok levetett cipőjét amig 
ők a vizben vollak, lopta el ismeretlen tettes. 
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