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MAKÓ xii. 8. 
A makói polgármester akciója 

a görögországi fokhagyma-
exportért 

A makói fokhagymayxpbrt lehetővé tétele ér-
di kében a földművelésügyi kormány pár napnál 
ezelőtt megindította az intervenciós vásárlásokat. 
Az állami prémiummal támogatott fokhagymavá-
sárlásokat a METESz végzi, az a kereskedői és 
szövetkezeti egyesülés, amelynek a vöröshagyma 
exportálására kizárólagossági joga van. A makói 
hagymatermelök szövetkezete, erőteljes akciót in-
ditott arra, hogy az intervenciós vásárlásokat a 
METESz kezéből kivegye és a termelői szőve tkok 
zet részére biztosítsa 

Ettől a termelői akciótól függetlenül a keres-
kedők, akik a vöröshagymaegykéz folytán a sza-
badon hagyott fokhagyma exportálásával szereti 
nék magukat reprezentálni, a kiviteli lehetőségek 
biztosításán fáradozik. E pillanatban a magyar 
fokhagyma régi nagy piacait, de. úgyszólván "az 
egész világpiacot az olasz fokhagyma uralja. 
Egyedül a görög piac az, amely a magyar fok-
hagyma elhelyezésére komoly lehetőségeket nyújt. 
Sulvos nehézséget jelent azonban, hogv a magyar-
görög viszonylatban a devizaelszámolások óriási 
késedelemmel történnek. Az érdekelt kereskedők 
felkérésére most N i k e l s z k y polgármester vál-
lalkozott arra, hogy a Külkereskedelmi Hivatal-
ban és a Nemzeti Banknál eljárjon, hogy a görög-
országi fokhagymaexportból származó és nagy 
késedelemmel elszámolásra kerülő valutakövetc-
iéseikre a makói exportőrök előleget kapjanak a 
Nemzeti Banktól. 

—<x>— 

A póruljárt suhafolvaj. Furfangos tanyai tol-
rajhistóriát tárgyalt ma délelőtt a makói járásbí-
róság. A panaszos Patkós Jáuos Dob-uccai gazda 
volt, aki a mult hónap 10-án igási földjén szán-
tott s ez időre subáját betette az üres tanyaház-
ba. Amikor estefele hazakészült s kereste a su-
hát. seholse találta. A szomszédokkal megbcr 

s/él ve a subaeltünést, rájöttek, hogy déltájban 
egy gyanús ember ólálkodott a Patkós-tanya kö-
rül, dc nem sok ügyet vetettek reá, mert ahogy 
jött, minden nélkül távozott is. A tanyai magyarok 
fejében hamar megszületett a valószínű feltevés, 
hogy az ismeretlen ember nem vitte még cl a 
subát csak elrejtette a tanya közélében s később 
akar visszajönni érte. Csakhamar meg is talál-
ták a subát a ház mellett egy kazalba elrejtve s 
hogy „tiszta munkát" végezzenek, Patkós és a 
szomszédok lesbe álltak éjszakára a kazal köze-
lében. Éjféltájban meg is jelent az ismeretlen em-
ber a subáért, akit azután lefoglak s beszállították 
a csendörségre. Itt kiderült, hogy az illető Sza-
niszló József 37 éves kiszombori napszámos, aki a 
mai járásbirósági tárgvaláson mindent be is is-
mert. Lopás kísérlete, cimén 8 napi fogházat ka-
pott. 

Cigáevfurfanff. S z e k e r e s Tstván makói ta-
nyai gazda hónapokkal ezelőtt lovat adott el egy 
földeáki cigány lóalkusznak. A lóvásárló cigány 
pár nap múlva azzal állított be a gazdához, hogy 
u ló beteg volt, elhullott s hogy baj ne legyen be-
lőle, visszakért a vételárból 20 pengőt. Á gazda 
előbb nem akart fizetni, mire a lóalkusz egy íe-
keteruhás, feliérkozlyüs, nádpálcás úrral tért vísz-
sza, aki magút dr. Zsigmond Károly megyei ál-
latorvosnak mondotta s rövid vizsgálat uián ki-
jelentette, hogy a gazda összes állatai betegek s 
ezért zár alá veszi a tanyát. A gazda megijedt a 
következményektől és most már mindent fizetett. 
Hetek múlva derült azután ki. hogy furfangos csa-
lásnak esett áldozatul Szekeres' István gazda. A 
lóvásárló földeáki cigány becsapta azzal, hogy a 
vásárolt ló elhullott, de becsapta azzal is. hogy 
„látni!" állatorvost hozott a tanyára a gazda mog-
ijesztéserc. Mint megállapítást nyert, a szigorú 
állatorvos Nagy József földeáki lóalkusz volt. A 
lóvásárló cigányt csalás miatt már elitélte a já-
rásbíróság, ma pedig a „megyei állatorvos'4 alias 
Nagy József lóalkusz.t itélte, el hatóság elleni ki-
hágás cimén 0 pengő pénzbüntetésre, vagy 3 na-
pi fogházra. 

Anyakönyvi hirek . Házasságra jelentkeztek: 
Idók István Fürge Mária Teréziával. Münsz Mik-
sa Unfiár Magdolnával 

Rendkiviili közgyűlés a vármegyén. Csanúdme-
gye törvényhatósági bizottsága csütörtökön rend-
kivüli közgyűlést tart, amelyen a„vánnegye felső-
házi képviselete felől is . döntenek, "amennyiben 
egy rendes tag lejárt mandátumára és égy póttag-
ságra tartanak választást, llervay István, a hóna-
pok óta súlyosan beteg nyugalmazott alispán le-
járt felsőházi tagságát egyértelniüleg nieghosz-
szabbitani, illetőleg (St újraválasztani kívánják a 
törvényhatósági bizottság tagjai, a póttagságra 
azonban már korántsem találkozott ilyen egyértel-
mű helyesléssel a vármegye kormányzatának aka-
rata,, amely Szpyka Kálmánt, a vármegye közéle-
tében csak a mindenkori kormányzati intézkedések 
helyeslésével szereplő törvényhatósági bizottsági 
tagot jelölte. Ezzel a jelöléssel szemben a tör-
vényhatóság személyi és politikai elfogultságok-
tól mentes és véleményük szabadságával élni tu-
dó tagjai Tarnay Ivornak, a vármegye must nyűg-
díjazott kiváló alispánjának jelölését tartják és 
valliák méltónak cs helyénvalónak. Ez.iránylian 
kísérletek is történnek a választás során, éppen 
ngv, mint a közigazgatási bizottság öt tagsági he-
lyének betöltése kapcsán, tekintve, hogy a várme-

gye kormányzata még a közigazgatási bizottság 
•egy tagsági helyét sem biztosította Tarnay Ivor 
részére1: a hivatalos jelölő listán. 

Az autó karambolja egy szerelő-létrával. Köny-
nyni végzetessé válhatott volna az a karambol, 
amelyet kedden délelőtt- az SG 091 rendszámú au-
tótaxi okozott, amely nekihajtott egy szerelő-létrá-
nak. amelynek tetején a makói villamostelep egy 
szerelője dolgozott, A villamostclep most szereli 
ár a l'ő-téri régi ivlámpákat, az eddigi vastartó-
oszlopokról az úttest fölötti ál feszítések re. Dél-
előtt a Kossuth-szobor előtt folyt a kezelési mun-
ka és a szerelő egv 7 méler magas kellős létra te-
tején dolgozott, amikor az úttest szélétől egy mé-
terrel kijebb álló létrának az SG 091. számú autó-
taxi nckiliajtolt s azt feldöntötte. A magasban 
gvanutlanul dolgozó szerelőnek szerencsére olyan 
lélek jelenléte volt, hogv megkapaszkodott az uc-
ca fölötti drótátfeszitésben s onnan ejtette azután 
ie magát az aűtaxi tetejére olyan szerencscsen, 
hogy különösebb baja nem történt. Az autó is ki-
sebb sériilcs árán uszla meg a veszedelmes ka-
landot. 

Hó' és sárcipök 
Téli melegbéléses cipők, sport- vadász- és korcsolyactpők. 
Uccai és estélyi cipek. Nagy választéki Olcsó árak! 
00 GUACIA" cipöüalet, Kárász ucca 3. sz. 

fTL EG^Dxn. s. 

A Délmagvarország legközelebbi száma 
a Szeplőtelen fogantatás szerdai ünnepe 
miatt pénteken reggel a rendes időben 

jelenik meg. 

— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete csütörtökön dél-
után ti órakor az egyetem aulájában szabadegye-
temi előadást tart. Előad báró V i l l a ti i Lajos 
követségi tanácsos „Petrarca, az eltii humanista" 
cimmel. Belépés díjtalan. — 10-én cste fél 8 órai 
kezdettel a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.; 
L á j e r Dezső „A munkaidő és munkabérek tár-! 
sadalnii és közgazdasági halasa1' cimen előidást 
tart. — Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők 
szegedi csoportjának rendezésében dr. Hé j j a . s 
János, a Műcsarnok bicdermeicr-kiállitásának 
egyik főrendezője december 11-én, szombaton dél-
után ö órai kezdettel a bölesészetkari auditórium 
maximumban (a volt Leszámoló-palotában) ,A 
magyar Biedermeier" cimen vetített képekkel ki 
sért előadást tart. Az előadás iránt nagy érdek-
lődés nyilvánul meg. 

— Kél sulvos baleset. Kedden délután két sú-
lyos baleset történt Szegeden. V a s t a g Ist-
vánné 30 éves gyári munkásnőnek egy gép 
munkaközben jobbkarját két helyen eltörte. 
Nvilt törésekkel, súlyos állapotban vitték a 
sebészeli klinikára. — A Pulcz-ucca 23. számú 
ház egyik lakásában a kályhából kiömlő szén-
gáz megmérgezte F o r r a a y c r Jánosné sze-
gedi lakost. Eszméletlenül találtak rá.a szobá-
ban. A mentők a belklinikára vitték, állapota 
súlyos. 

— Bársony Rózsi „Gyertyafénynél" péntek-
től vasárnap estig. 

B U T O R H I T E L 
10 P részletre készítek 200 P-től hálószobát. 200 
P-töl konbinált hálót, 100 P-fői ebédlőt, 100 P-löl 

konyhát. 
KaKUSZI múasztalos. Kossuth Jaios sugárut 5 

— Ha az arcszíne fakó. szürkéssárga és te-
kintete bdgyadt, ha hangulata nyomott és ne-
héz álmok gyötrik, ha a bél túlságos rothadási 
folyamatai, gyomorfájás és epepangás kínoz-
zák, olyankor tanácsos néhány napon át reg-* 
gel felkeléskor egy-egy pohár természetes „Fe-
renc József keserüvizet innia. Kérdezze meg 
orvosát. 

DNGOHA M NTASZniON 
Dugonics-tér 11. sz. alatt MEGNYÍLT. 

ízléses angóra kötöttáruk nagy vá-
lasztékban kapfja tók-

— Kovács Imre, Németh Imre, Illyés Gyula 
és Zilahy Lajos Szegeden. A MEFHOSz szege-
di csoportja szombaton este 8 órai kezdettel 
előadóestet rendez a Hungária-szálló nagyter-
mében. Közreműködnek: K o v á c s Imre, a 
„Néma forradalom-' szerzője, N é m e t h Im-
re országgyűlési képviselő, U l y c s Gyula és 
Z i l a h y Lajos, aki „A magyar iró felelőssé-
ge és a magyar sorskérdések" cimen tart elő-
adást. 

2 11a sajtot vesz, ügyeljen a Stautter névre! 

— Sötéten látja a világot, ha Teje Táj, vagy 
meghűlés befolyásolja közérzetét. 1—2 tabletla 
Aspirin elejét veszi a nagyobb bajoknak és Meg-
szünteti fájdalmait. Nézze mig azonban, tajta 
van-e a „Bayer'-kereszt a tablettán? Euélkü! 
utánzat. 

x Uj Dozzi-szalámi mindenütt kapható! 

A Stefánia-szövetség december 8-án délután 
1 órakor a Rókusi Tornacsarnokban gyermekma-
tinét tart. Belépőjegy 50 fillér. 

x Cserép Sándor szűcsmester, Horváth M. ucca 7. 

— Megnyílt a liázinyullenycsztcsi és angora-
gyapjuteldolgozó háziipari tanfolyam. Hétfőn nvilt 
meg Szegeden a móravárosi fiúiskolában rende-
zett háziryultonyésztcsi tanfolyam. Felhívják azo-
kat, akik még "részt kívánnak venni, jelentkezze-
nek az iskolában délután 1 órakor (minden nap) 
Major Ákosnál, aki a tanfolyamot vezeti-


