
D F L M A G Y A R O R S Z A G T93Ö augusztus 19. 

J F f í r e l c 
A z i d ö 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti; Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 28.7, a legalacsonyabb 16.8 C. A barometer 
adata milliókra és tengerszintre redukálva 
reggel 763.5, este 762.0 nimf a levegő páratar-
talma reggel 76, délben 55 százalék. A szél irá-
nya északnyugati, erőssége 1. A lehullott csa-
padék mannyisége nyomban. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Idöjówlat: Élénkebb légáramlás, több he-
lyen záporesők és zivatar, a hőmérséklet a 
nyugati és északi megyékben csökken, az or-
szág többi vidékén nem változik. 

— Szent István cmlékmise a fogadalmi tcm-
nlomban. Szent István ünnepén a fogadalmi 
templomban délelőtt fiz órai kezdette] ünnepé-
lyes istentisztelet lesz, amelyen megjelennek a 
hatóságok képviselői is. Á szentmisét Raskó 
Sándor prelátus celebrál ja. 

— A kereskedői kongresszus a jándéka a pol-
gármesternek. A vidéki kereskedelmi testüle-
tek szegedi kongresszusának vezetősége az or-
szágos értekezlet márványba foglalt ezüst 
jelvényét juttatta el dr. Pálfn József polgár-
mesterhez hálája jeléül azért az előzékenység-
irt és vendéglátásért, amelyben a város a kon-
gresszus delegátusait részesítette. A kongresz-
-zus elnöksége az ajándékot meleghangú levél 
Kíséretében küldte el a polgármesternek. 

— Szegedi dalénekes sikere. S á n t a Lajos 
szegedi dalénekes szombaton és vasárnap Szen-
tesen önálló dalestet rendezett. A fiatal sze-
uedi énekest a szentesi közönség melegen ün-
nepelte a szebbnél-szebb magyar dalokért. 

— Kinevezések Vitéz dr. Imecs Gvörgv főis-
pán dr. Kecskés István városi tb. fogalmazót 
tiszteletbeli tiszti ügyésszé, dr. Zevk Domonkost 
a városi közkórházban megüresedett egyik segéd-
orvosi állásra a mai napon kinevezte. 

— Marólugos merénvle» egy bácskai lelkész 
ellen. Szabadkáról jelentik: Véres merénylet 
vzinhelve volt Nagyérzsébetfalva község, k n r -
ri a Sándor 30 éves evangélikus lelkész ellen 
elvált felesége lugköves merénvletel követelt 
I. ugy, hogy a lelkész elvesztette szemevilá-

-;ál és sulvos égési sebeket szenvedett. Tegnap 
este Korda Sándor nagvobb társasággal haza-
felé indult a kaszinóból. Amikor társaitól el-
yált. a sötét uccán hirtelen egv nő ugrott elő 
és maró folyadékot öntött a lelkész arcára. Az 
üvegcsében marólúg volt. Beszállították a sza-
badkai kórházba, ahol megállapították, hogy 
Korda Sándor mindkét szemére megvakult és 
nz arcán borzalmas égési sebeket szenvedett. 
\mikor a lelkész magához tért. elmondotta, 

hogy valószínűleg elvált felesége követte el a 
merényletet. N'éhánv hónappal ezelőtt váltak-
éi. o válást az asszony hibájából mondták ki 
és még arra sem kötelezték a lelkészt-, hogy tar-
tásdíjat fizessen. Az éjjel a csendőrök elfog-
ták az asszonyt, aki tagadta hogy ő követte 
volna el a. merénvletet. A retiküljében azonban 
megtalálták a lugkőoldat nyomait. A me-
rénylő asszonyt 1:1 irtóztatták. 

— Bornemisza Géza Iparügyi miniszter nyitja 
meg a TTKAV-ot. A Tiszántúli Tpari Vásár meg-
nyitását augusztus 29-én, szombaton délelőtt 10 
órára tervezték. Az ünnepélyes megnyitásra a ka-
mara elnöksége Bornemisza Géza iparügyi mi-
nisztert kérte fel. Az iparügyi miniszter a déli 
gyorssal érkezik Debrecenbe, igv a kiállítás meg-
nyitása nem délelőtt 10 órakor, hanem déli 12 óra-
kor lesz. A kiállítást szeptember 1-én Winchkler 
István kereskedelemügyi miniszter látogatja meg, 
ugyancsak meglátogatja a kiállítást dr. Lázár 
Andor igazságügy-miniszter is. 

— Orvosi liir. Dr. Tó t h Jenő sebészorvos sza-
badságáról visszajött és rendelését megkezdte. 

— Erdőőrök kitüntetése. A földművelésügyi mi-
niszter értesítette a város hatóságát, hogy azokat 
a* erdőőröket, akik legalább 30 esztendeje egy-
helyben szolgálnak, ki akarja tüntetni. Az erdő-
őrök elismerő oklevelet kapnak A kitüntetés 
ügyében jelentkezni lehet az endőigazgatóságnál 
és a polgármesteri hivatalban. 

— A dugulást reggel felkeléskor 1 pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserűvíz 2—3 órán be-
lül megszünteti, a gyomor működését előmozdítja, 
ar. anyagcserét élénkíti. a vért felfrissíti s kelíe-
mes közérzetet cs fokozott munkakedvet teremt! 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben 3 kovács, 1 géplakatos, 
2 faesztergályos, 5 kádár. 1 bognár. 4 kosárfonó, 
3 kötszftvő. 1 kárpitos, 5 szabó, 1 magyar szabó, 6 
cipész, 2 fodrásznő, 1 magyar szűcs, í szakács, 1 
kifutó. 

Dr. Jedlicska Béla meghalt 
(A Délmaawrország munkatársától.) Ked-

den a déli órákban teriedt el Szegeden a hír, 
hogy dr. Jedl'cska Béla kormánvfőtanácsos, 
közjegyző meghalt, Dr. Jedlicska Béla hosszú 
ideje betegeskedett, állapota az utóbbi hetek-
ben sulvósra fordult. A leggondosabb orvosi 
kezelés sem tudott segíteni a szegedi közjegv-
zők nesztorán, kedden délben 76 éves korában 
meghalt. 

Az elhunyt köziegvző általánosan ismert és 
becsült alakja volt Szeged társadalmának. 45 
éven át működött mint közjegvző, főbb. mint 
egv évtizeden át elnöke volt. a szegedi közjegy-
zői kamarának, amelv később örökös tisztelet-
beli elnökévé választotta érdemdús működésé-
nek elismeréséül. Dr. Jedlicska Béla az el-
múlt évtizedek alatt nagv szerepet játszott a 
törvényhatósági politikában is. megalapitója. 
hosszú időn át vezetője volt az úgynevezett 
Városi Pártnak, amelv élénk tevékenvséget 
fejtett ki. Egyik alapitója volt a Polgári Da-
lárdának, számos egyesület és kör értékes ve-
zet őtagját vesztette el vele. A közjegyzői kar 
néhány év előtt felsőházi póttaggá választotta 
dr. Jedlicska Bélát, aki a köziegvzői társada-
lom érdekében rendkívül sokat fáradozott. 

Nemrégen megrendült egészségi állapotára 
való tekintettel teljesen visszavonult, sulvos 
betegsége megakadályozta a munkában. A be-
tegség kedden délben legyőzte a felőrölt szerve-
zetet, A halál hire gyorsan elterjedt a városban 
és mindenütt mély részvétet keltett. Jedlicska 
Béla lialáTát feleségén kívül három leánya és 
kiterjedt rokonsága gvászolia. Temetése Szent 
István napián, délután 4 órakor lesz a belvá-
rosi temető kupolacsarnokából. 

Iskolai hírek 
Javító érettségi vizsgálatok az állami Baross 

Gábor gimnáziumban. A Baross Gábor gimnázium 
reáliskolai tanulóinak javító érettségi vizsgálata 
szeptember 2-án délután 3 órakor kezdődik Az ér-
dekeltek okmányaikkal augusztus 28-ig jelentkez-
zenek a7. igazgatóságnál. 

— Idegenforgalom a Hungáriában. Az elmúlt 
napokban nagy forgalmat bonyolított le a Hun-
gária-s:'álló. Autó. autó után állott meg a szálló 
bejárata előtt, a vendégek mind a legnagyobb di-
cséret hangján emlékeztek meg a szállóban tapasz-
talt előzékeny kiszolgálásról. Átlapozva a szálló 
vendégkönyvét, a következő érdekes neveket talál-
hatjuk benne: 

Bornemisza Géza iparügyi miniszter és csa-
ládja, Petneliázy Antal államtitkár és családja. 
Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter és fe-
lesége, Mackensen német nagykövet, Balogh Ele-
mér felsőházi tag. Pósch Gyula, a Pénzintézeti 
Központ vezérigazgatója és családja, gróf Szé-
chenyi György, John A. Sokol és neje Newyorkból, 
Kiss Ferenc és felesége, Scliiilhoff Lajos jugo-
szláviai földbirtokos és családja, Theil Michael 
német újságíró, dr. Angyal Pál egyetemi tanár és 
családja, óbudai Freudiger Dávid gyáros, Neu-
hold Kornél kormánvfőtanácsos. dr. Neumann Mik-
lós gyáros, Zsilinszky Gábor. dr. Peregrin Fisa 
eseti követségi tanácsos. Halász Gitta operaéne-
kesnő, Palló Imre operaénekes, dr. Kálnoky-Bedő 
Gyula, dr. Sulyok Dezső országgyűlési képviselő, 
Gózon Gyula, Berky Lili és még sokan a társada-
lom és művészet ismert szereplői közül. 

M A K Ó I H Í R E K 
Közgyűlés a városnál. Augusztus 24-re és 31-re 

rendkívüli közgyűlésre hívja össze a polgármester 
Makó képviselőtestületét. A 24-i közgyűlésen a 
városi közigazgatási gyakornokok ügyével foglal-
kozik a képviselőtestület, kapcsán annak a vár-
megyei kisgyülési határozatnak, amely választás 
helyett polgármesteri kinevezés utján akarja be-
tölteni ezeket az állásokat. Egyébként a kisgyü-
lésinek ez a határozata — értesülésünk szerint —, 
nagy ellenszenvei találkozott a városi képvise-
lők részéről, akik a képviselőtestület jogainak 
csorbítását látják a kisgyűlés határozatában és 
különösen veszedelmesnek látják az állások be-
töltésének ezt a módját már csak azért is, meri 
ily módon a városi tisztviselők alkalmazásának a 
jóga a képviselőtestület hatásköréből kicsúszna S 
a jövőben a képviselőtestület csak azok közül vá-
laszthatná tisztviselőit, akiket — a polgármeste-
ren keresztül — a vármegye főispánja már előbb 
gyakornoki minőségben alkalmazott a város köz-
igazgatásában. A 31-re összehívott közgyűlés a vá-
ros jövő évi költségvetését fogja tárgyalni. A jel-
iekből ítélve mindjét közgyűlés bő alkalmat fog 
nyújtani a vitára. 

Vizsgálat a makói városházán. A belügyminisz-
ter rendeletére a vá.rosi gyámpénztárakat a bel-
ügyminiszteri számvevőség tisztviselői felülvizs-
gálják. Makón ma kezdték meg azt a vizsgálatot, 
amely nyilván kapcsolatos a városi és megyei 
gyámpénztárak már régóta tervezett, államosítá-
sával. 

Szemüveget szakszerűen készít Klefn látszerész. 
Egy fej hagymát sem vesz fel az angol pl»e. 

Amitől várni lehetett, bekövetkezett: az angol 
piacról teljesen kiszorult a magyar hagyma. Ki-
szorította pedig a holland, német és spanyol hagy-
ma. A holland hagymát 5.60—fí pengőért kínálják 
Londonban, ami már csak azért is lehetetlenné te-
szi a magyar üzletet, mert a magvar hagymának a 
fuvarja Londonig mázsánkint 5.7*1 pengő. De erős 
és kíméletlen versenyt fejtenek ki a németek ls, 
akik minden hagymájukat hajlandók eladni font-
ért abban a reményben — valószínűleg —, hogv 
később olcsóbban visszavehetik magyar hagymá-
ban. A harmadik versenytárs a spanyol, amely 
minden áron helvet akar biztosítani magának a 
londoni piacon Ilyen körülmények között a ma-
kói piacon teljesen ellanyhultak az árak. A név-
leges ár 4.5—5 pengő, de ezen az áron sincs vé-
tel igaz. hogy kinálat se. A fokhagyma ma szin-
tén esett, a piac elején 30 pengőre, később vissza-
ment 3t-re. 

Tyuktolvajok. Nap-nap után uiahb és ujabb je-
lentések érkeznek a makói rendőrségre a tvuká-
szok működéséről. Az éjiel .1 o ó Ferenc Kálvária-
ucca 6. sz. alatti lakásából vitték el az összes 
tyúkokat. A tnlvai a kerítésen át mászott az ud-
varra, ahol feltörte a zárt tynkólat. 

Fladó hár vendéglővel. Makón. Batfhvánv-uoea 
2'"1 számú, 25 évre adómentes házam, a benne levő 
vendéglővel, teljes felszereléssel, más vállalkozás 
miatt eladó. Ménesi Lajos vendéglős. 

x Siesta Szanatórium. Budapest. I , Ráth 
Gvörsy.ucca 5, a főváros egvik legideálisabban 
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt 
gyógyintézete Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, 
szi'lészét, nősrvógyászat, urnlogia. «tb. Röntgen. 
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektro-
eardiograph (sziwizsgáló) Krogh-féle alaparvag-
cserevizsgáló készülék. Enterooleaner (bélfür-
dől Modern vizgyógyintézet! Orvosilag vezetett 
villanyüzemü konyhai Elsőrendif ellátási 9700 
négyszögöles parki Olcsó árakl 

Hasznait iskoMuusk iwon kauMR 
Használt iskolakönyveket veszek, engem érdeklő 
iskolákból kiesett tankönyveket is vásárlók. Tu-
dományos könyveket, folyóiratokat és teljes 
könyvtárakat veszek Hungária Antíquárium, 
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— • _ Modnrn szahíls, elemin» WtHnyök, felfiitök, rasrUnok 

Dl varos fZO vetek. KRIE R-nél.& Klauxál tér 5. 

Dupladamaszt 

aszíallícsjiefeK á t m e-
miieh ts t ö r i i l h ö z ő h 
valamint ágynemű és lepedőnek 

ti<7ta lenvásznak 
a lesrjobb minőségben, legolcsóbban a készí-
tőnél szerezhetők be 

C S E I S m ü s z ö v ö n a 
R u d o l f - t é r 9. eme l e i.m 


