
s D C C M A G y A R O R S Z X G Csütörtök", 1937 julius f : 

— Éltesebb embereknél, akik gyakran fel 
vannak fúródva ugy az alhasi pangást, mint 
az emésztés renyheségét egy-egy pohár termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz reggelenként 
bevéve rendszerint hamar megszünteti, a re-
keszizom emelkedését csökkenti és. a magas 
vérnyojnást mérsékli. Az orvosok ajánlják. 

Gammiharisnya nagy választékban Paulusznál. 

— Építőmunkások értekezlete. A Magyaror-
szági Építőmunkások Országos Szövetségének 
szegedi csoportja julius 2-án, pénteken este 
0 órakor az Épilőmunkásotthonban (Fodor-
ucca 10) szakértekezlelet tart, melyen a mun-
kaadókkal folytatott tárgyalás eredményét 
L a d v á n s z k i József ismerteti. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak a 
Hatósági Munkaközvetítő utján: Férfiak: 12 ko-
vács, 3 bádogos, 1 géplakatos, 1 traktorkezeiő 
gépész, 1 műszerész, 2 órás, 1 asztalos, 1 kádár, 
8 bognár, 1 kosárfonó, 2 kötélgyártó, 3 szabó 
magyar és női), 2 cipész, 5 borbély, 1 cukrász 

állami intézetbe, 2 fakihordó napszámos, 1 sza-
kács, 8 kifutófiu, 5 gazdasági hónapos munkás, 
1 konyhalegény, 1 áruházi divatárukereskcdöse-
géd, 3 téglaverő, 3 kocsis. Nők: 2 varrónő, 3 
hölgyfodrásznő, 1 vendéglői kiszolgálónő, 1 kony-
haleány, 6 szőhyegszővőnő vidéken. — Hadigon-
dozottak részére fenntartott munkahelyek: 20 
gyári munkás és munkásnő, 1 lakatos, 1 órás. 1 
műszerész, 1 kiszolgálónő. 1 asztalos. 1 stabil 
kazánfűtő. Főmolnár vidékre felvétetik. 

— Speciális gyógyfiaskőtők Paulusznál. 
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M A K Ó vii. 1. 

A városi mérnökök kirándulása Makóra és Me-
zőhegyesre. A Szegeden tartott országos nérnök-
g vii lés résztvevői közül a városi mérnökök egy 
nípes csoportja szerdán reggel Makón utazott át. 
A városházán dr. Szilágyi István főjegyző üdvö-
zölte őket, majd Szabó Imre városi főmérnök ve-
zetésével megtekintették a makói építészeti látni-
valókat. Egv órát töltöttek a kirándulás résztve-
vői Makón, majd folytatták utjukat Mezőhegyes-
re, ahol estig maradtak. 

A vám őrlési igazolványok érvényben marad-
nak. \ vámőrlésre jogosító igazolványok érvé-
nyessége junius 30-ával lejár. A polgármesteri hi-
vatal közlése szerint, mivel ezlrányban semmifé-le 
intézkedés nem érkezett, az őrlési igazolványok 
érvényességét egyelőre fenntartják s azok alapján 
junius 30-án tul is őröltethetnek az igazolványok 
birtokosai. 

KézrekerüU n Hajza-uceai betörés tettese. A 
Tiéhnogyarország részletesen beszámolt a napok-
ban arról a vakmerő betörésről, amelyet a Bnjza-
ucea 18. szám alatt. N a g y Sámuel jómódú gaz-
dálkodó házában követtek el. Megirtuk, hogy a 
betörő a felső lakást teljesen kifosztotta s mint-
egy 700 pengő értékű ruhaneműt és ékszert vitt 
magával. A betörést az alsó lakásban tartózkodó' 

(gazda rsajc napokkal később vette észre s igy 
^különös segítségére volt a rendőrségnek a nyo-
mozásban az a körülmény, hogy a betörő erősen 
macsérfllt s vére folyt. A betöréssel gyanúba vett 

,makói rovóttmultu egyének közül ennek a sérü-
lésnek az alapján találták meg és választották ki 
a tettest, aki rövid kertelés után be is vallotta a 
betörést. Miklós Lajos yolt molnársegéd, akinek 
lelkiismeretét terhelte annakidején a Teltseh-féle 
telepre történt betörés, jutott egy súlyosabb láb-
sérülése miatt gyanúba. Erről a sérülésről egv-
ideig azt állította Miklós, hogy aratási munkán 
kapta, amikor azután ezt igazolni nem tudta, be-
vallói ta, hogy a Bajza-uecai betörést ő követte el 
s ennek során sérült meg a betört ablaküveg szi-
lánkjaitól. A rendőrség ma délelőtt a helyszínen 
hallgatta ki Miklós Lajost a betörés részletei fe-
löl. 

Anyakönyvi liirek. Házasságra Jelentkeztek: 
ÍViscih Lajos Hafner Saroltával, Tengerics Lász-
ló Endre Csendé Ilonával. Elhaltak: Mágori Ist-
ván 82 éves (Almn-ucca 30), Virág Mihály 29 
éves fAulieh-ucra 36.). 

A mnkói hetipiac Arat. A szerdai hetipiac, te. 
leintettél a még folyamatban levő aratási munkák-
ra. jó közepes forgalmat mutatott. Gabonapiac: 
Buza 18 18.20. árpa 11.50, uj árpa 9.00. zab 12.50, 
tengeri 980—10 pengő mázsánkint. RaromfipiaC: 
csirke 125, tvuk 90, kacsa 110, liba 115. tojás 90 
fillér kilónkint. Sertéspiac: fiatal nehéz 80—82, 
öreg 72—75, közép 70-72. könnvü 70, süldő 80 fil-
lér kilönkint. — Hagyma és zöldség: a jó közepes 
forgalmat felmutató piacon csak a belföldi fo-
rrasztás számára történtek vásárlások. A vörös-
hogvmáért 5—6, a fokhagymáért 8—10 pengőt fi-
zettek. 1 
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Nagyanyó minden nap pontosan hat óra-

kor vacsorázott és utána nyomban visszavo-
nult. Ezen a napon se változtatott rendes 
szokásán. Elek azt mondta, csak feküdjön 
le nyugodtan, ő is jön mindjárt, előbb azon-
ban még fürdeni szeretne. S fürdött is, Ma-
litól visszatérőben. Szinültig engedte a ká-
dat melegvízzel és beleült. Elnyújtózott, f e -
jét a fürdőkád peremére fektette,, szemét 
lehunyta, testének legkisebb porcikáját is át-
ölelte a viz, izzadt, nem érezte, talán ébren 
sem volt, hanem álmodott, valami nagyon 
szépet álmodhatott, mert mosolygott, tudlán 
és akaratán k i vü l . . . A rosszulzárt zuhany-
erdőből forró vizcsepp eset az orrára. — 
Jaj! — kiegyenesedett ültében, nedves te-
nyerével homlokát törölgette. Körülnézett. 
A szoba tele volt gőzzel, alig lótott, a csil-
logó, fényes csapokat homályos pára borí-
totta. — Mi volt ez? Elaludtam? Álmodtam? 
Azt is ólmomban csináltam Málival? Nem, 
az megtörténd Az valóság! — Felemelke-
dett, kezébe vette a dörzskesztyüt, beszap-
panozta s szinte dühöngve kezdte magát 
dögönyözni. — Megőrültem? Pont Malival? 
Hátha kitudódik? Most már nem vagyok ár-
tatlan? Ezen múlik az ártatlanság? Ennyi az 
egész? pár perc? nem volt érdemes, igazán. 
— Sürii, vastag szappanhabot kent a mellé-
re.— És mi az, ami idebent ugy szorít? rossz, 
rossz, fáj; ezt mindenki érzi? A szerelmes-
kedés fájdalmas? A könyvekben az van, 

hogy gyönyörű. Semmi gyönyörűség sincs 
benne. Sőt. Piszkos és undorító. Ha apa, 
anya megtudnók. Mólit biztosan elküldenék. 
Kidobnák. Pedig Máli csak félier bűnös. 

Többé nem szabad Malira nézni. Miért nem 
volt Málinak több esze? sokkal idősebb, pró-
bálta is, hát neki tudnia kellett volna . . . 
mégis, ő inkább hibás, mint én, Máli egy 
trampli, komisz . : . 

Nagyanya már mélyen aludt, mire vissza-
lopakodott a szobába. Ott tovább birkózott 
önmagával. Hol Mólit mocskolta, hol maga-
magát hibáztatta, tehötetlenül rágta szája-

szélét, kaparta a lepedőt, felkelt, lefeküdt, 
vizet ivott, cserélgette f e je alatt a párnákat, 
halálos-nehéz harcot vivott lelkiismeretével, 
kiíosztottnak megcsaltnak, nyomorultnak 
érezte testét-lelkét s nem tudta, nem merte 
hinni, ho|gy az, ami történt, az volt a tel-
jesség, az volt a minden. 

Udvari Ernőék a hét végere erkeztek meg 
utjukról. 

Megkötötték a szerződést — dobbantak 
be. — Márciusban költözünk. 

— Jó lakást találtatok? — kérdezte nagy-
anyó. * 

— Együtt a patikával, öt szoba. Tágas, 
világos . . . 

— Kert van? 
— Kisebb, mint itt, de azért nagyon ked-

ves — mondta Udvariné. — Később esetleg 
földet is veszünk . . : 
^ — Hát veled mi van? — ütött Elek vál-

lára az apja. — Rossz sztnb'en vagy. 
— Keveset voltam levegőn." 
— Akárhogy küldtem, nem mozdult mel-

lőlem — dicsekedett és simogatott nagy-
anyó hangja; 

— Holnap majd kérünk egy bizonyítványt 
valamelyik doktortól s holnapután mehetsz 
vissza az iskolába — szólt Udvari. 

— Nem lehetne előbb? 
— Miért olyan sürgős? 
— Sok a tanulnivalóm. 
— Ha akarod, tőlem utazhatsz este !s: 
— Azt én nem engedem! 
•— Én se! — tiltakoztak az asszonyok". 
Elek valóságosan megkönnyebbült, mikor 

elindult vele a vonat. Behúzódott a kocsi 

sarkába s ugy tetszett, most f og felszaba-
dulni végérvényesen a Málival átélt kaland 
után. Nehezen várta már nagyon. Ezért is 
szeretett volna hazulról minél hamairabb 
menekedni. A testes, kövér szolgáló közelé-
ben a legutolsó percig arcpirító szégyenke-
zést érzett, szinte toporzékolt csalódásszülte 
utálkozásában s most v ége volt. Párszor 
meglobogtatta zsebkendőjét a vísszamara-
dottak felé, azután leült és kitapogatta zse-
bében levéltárcójót, amelyben az orvosi bi-
zonyítványt őrizte. A z nem jutott eszébe, 
hogy ez a bélyeges okirat voltaképpen ha-
mis, valótlan állításokat tartalmaz. Elővette s 
újra elolvasta: alulírott ezennel igazolom, 
hogy Udvari Elek hadapródiskolai növendék 
influenzás megbetegedése következtében a 
mai napig kezelésem alatt állott, magas 
láza volt — bólintott — ez jó, a láz elég 
nyomós ok — és véleményem szerint még 
mindig kíméletre van szüksége. — Na, ez 
viszont túlzás, ezt mór nem kellett volna 
írni — gondolta s összehajtogatta a papirost. 
— A z ezredorvos majd dühös lesz, amiért, 
valaki neki tanácsot ad. Mit lehet tenni az 
olyan hiu pasasnál? Mert igen büszke a tu-
dományára és a rangjára. Holott igazán ke-
veset tud. A fiuk gyakran nevetnek rajta, 
különösen Tomarevich, a horvát, utánozza 
remekül: mi a panasza? — izamlázam van, 
fá j a csuklóm, a térdem — őrmester! két 
gramm aszpirin — maga, miért van itt? — 
két nap óta erős gyomorgörcsöm van — 
őrmester! egy gram aszpirin — éjszaka be-
dagadt a torkom — jódtinktura — leestem 
a nyújtóról és megütöttem a gerincemet — 
két gramm aszpirin — a cipő feltörte a lá-
bamat — jódtinktura.. . őrmester! aszpirin, 
— őrmester! jódtinktura, aki lázas, pzt meg 
beteszi a kórházba, mint Gyurkáékat a tífu-
szukkal, amivel aztán ki is merült a tény-
kedése. Ellenben mester a fogászatban. Iga-
zán. Lehetséges, hogy Kánitz doktor bácsi 
javaslata megharagítja. — Legyintett. — 
Fontos, hogy a századnál nem emelhetnek 
kifogást .az igazolás ellen. 

(Folyt, köv.) 

özv. Körösi Ignácné 
78 éves korában elhunyt. Temetése Csü-
törtökön délután 3 órakor a cinterem-

ből. 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
KZia iD. CSCKONICS és KISS UCCU SAROK 

rürdőcikheh 
Csikós sfrandtáska 88 f i i ! . 
Gumi fürdő üv 28 fiil. 
Mintás recés 
őumi fürdOsapka 24 fiil. 
Zsanéros celluloid 
napvedO 24 fiil. 
Csónakázó sapka 
zOld ellenzős 46 f i i l . 
Összecsukható strandszék 
csíkos huzattal 98 fi i l . 
Nuugáőu lábtartOval 
csíkos huzattal 648 fiil. 


