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— Dr. Jancsó Miklós: a gyógyszertani rend-
kívüli tanára. Budapestről jelentik: A kor-
mányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésé ne dr. J a n c s ó Miklós szegedi 
Ferenc József tudományegyetemi magánta-
nár-adjunktust, az egyetem orvostudományi 
karán az üresedésben levő gyógyszertani tan-
székre egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá 
kinevezte. 

— Rainer kamarai elnök előadása a Szegedi 
Ipari Vásárról a rádióban. Abba a nagyarányú 
propagandamunkába, amelyet a Szegedi Ipari 
Vásár végez, hogv junius 4—12 közölt a kívá-
natos siker kisér je a jubileumi vásárt, bele-
kapcsolódik a rádió is. H l a t k y Endre, a rá-
dió igazgatója levetet irt az ipartestület elnök-
ségének, amelyben közölte, hogv junius 4-én 
helyszíni közvetítést ad a jubiláris ipari vá-
sár megnyitásáról, ezt megelőzőleg május ti-
zenhatodikán délután 5 órakor rádióeíőadást 
iktatott műsorába. Az előadást R a i n e r Fe-
renc. a kereskedelmi és iparkamara, az ipar-
testület, valamint az ipari vásár elnöke lartia 
„A Szegedi Ipari Vásár" cimmel. A helyszíni 
közvetítésre Budinszkv Sándor szerkesztő, a 
rádió helvsziniközvetitési osztályának vezető-
je érkezik Szegedre, aki már érintkezésbe is lé 
pett a vásár vezetőségével, hogy a helyszíni 
közvetítés részleteit letárgyalja. 

— Egy szegedi városi lisztviselő súlyos mo-
torkerékpárszerencsétlensége. A szentes—vá-
járhelyi országúton súlyos szerencsétlenség ér-
le K ó s z ó Ferenc szegedi városi tisztviselőt. 
Ivószó motorkerékpáron haladt az országúton 
és amint később kiderült, motorhiba folytán 
egy pillanatra elvesztette uralmát a gép felelt, 
A motorkerékpár teljes menetsebességgel az 
útszéli kőrakásnak szaladt és ott utasával 
együtt felborult Kószó Ferenc eszméletlenül 
terült el a kocsiúton, mentők szállították a 
vásárhelvi közkórházba, ahol megállapították, 
hogy súlyos sérüléseket szenvedett; belső zu-
zódásokon kivül balbokáján nyilt törést ta-
lállak az orvosok. Állapota súlyos. 
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Május 1 
A Szegedi Szakszervezeti Bizottság és a 

szociáldemokrata párt közli: 
A szegedi munkásság minden esztendőben 

hagyományos módon ünnepli meg május 1-ét, 
a Munka ünnepet. Most május 1-én, vasárnap, 
a munkásság ünnepére Szegedre érkezik 
Kéthly Anna országgyűlési képviselő és mél-
tatni fogia a nap jelentőségét. A munkásság 
az idén is a Kállay-ligetbe vonul és ott ün-
nepel a szabad természetben egész napon át. 
A május elsejei munkásünnep alkalmából a 
szegedi szociáldemokrata párt az alábbi fel-
hívással fordul & munkássághoz: 

„Közel félévszázada, hogy az öntudatos 
munkásság május 1-ét Munka ünnepévé avat-
ta. Évröl-évro kivette részét május 1-nek 
megünnepléséből Szeged munkássága is. Ezal-
kaloinmal május l-e vasárnapra, tehát mun-
kaszüneti napra esik, méltóbbá és sikeresebbé 
kell tenni ünnepélyünket, mint bármikor. Va-
sárnap reggel 9 órakor gyülekezünk a Kállay* 
ligetben, ahol dalokkal, sportjátékokkal, tán-
cokkal szórakozva töltjük az időt délután 3 
óráig, amikor a tula időn képen i ünnepélv kez-
dődik. Május 1. jelentőséget Kéthly Anna or-
szággyűlési képviselő fogja méltatni. Az üti* 
renéljen közreműködik a Munkásdalárda da-
lokkal. a mandéBnzenekar tdnczenékkel és a 
Munkásszinixid alkalmi szavalatokkal. T-gy 
az előadásokat., mint a zenét megafonok' fog-
ják közvetíteni. Az ünnepélv befejezése után 
az esti órákig tovább szórakozunk. Találkozá-
sunk legven teljes és emelje ünnepélyünket. 
ilA Szegedi Szociáldemokrata Púit." 

— A letért való küzdelemben gyakran hat-
hatós scgiségérc vau a dolgozó egyénnek egy 
pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz 
reggel éhgyomorra bévéye azért, mert ez gyor-
san szabályozza a szellemi és testi munkaképes-
ségre olv igen fontos bélmüködést és anyag-
cserét. Kérdezze meg orvosát. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél1: Férfiak: 4 kovács, 
1 mérleg}akatos, 1 vasesztergályos, 1 asztalos, 4 
bognár, 3 kádár, 1 kosárfonó, 1 kocsiíényezö. 1 
hölgyfodrász, 2 szabó, 1 kclmefcstő-vegytisztiló, 
2 kövező, 3 kifutó, 2 nőtlen gazdasági mindenes, 
1 udvarostul, 1 csapos-pincér. Nők: 1 hölgyföd-
lásznő, 1 éttermi kiszolgálónő, 4 szönyegszövönő, 
3 horgolónő, 1 kifutóleány. Szakácsnők, mindenes 
főzőnök, bejárónők, szobaleányok. Hadigondozot-
tak részére fenntartott munkahelyek: 1 molnár, 1 
kovács, 1 lakatos, 15 gvári munkás, 2 cipőtüzőnő, 
2 gyári munkásnő. Foglalkozást keresnek: r.öny-
velőnők, gép- és gyorsirónők, kereskedösegédek, 
kiszolgálónők, házmesterek. 

— Megérkeztek Blau Ignátz céghez a legújabb 
tavaszi női és férfi ruhák cs felöltök. Kelemen u. 5. 

— Vürüsniartliy-emlékünnepéiy a Baross Gá-
bor gimnáziumban. A Baross Gábor gimnázium 
Eötvös önképzőköre vasárnap délután 5 órai kez-
deUel az intézet tornatermében Yörösmarthy-em-
iékünnepélyt rendez. A müsen bau szerepel az in-
tézel énekkara. W e 11 e r Káreiy vezetésével, 
V a j t a i István, az önképzőkör tanárelnökc em-
lékbeszéddel, Lassgaltner Zoltán. Pleskó Sándor, 
Magyar Zoltán, Tóth Sándor, K. Nagy. Sándor, 
Balta László szavalatokkalő Fenyő Ferenc hege-
dű-. Máté Péter és Potlák László zongoraszá-
mokknl. 

— Ha fogainak zománcát kímélni akarja, Odol 
fogpépet használjou! Biztos sikerrel tisztítja fo-
gait. 

— Sfauffer dobozos Roeheforföt kérjen! 

— Pesten a legszebb női kalapokat S o p o u s e k 
Karola kalapszalonjában találják meg a hölgyek, 
akik kihasználva a mostani kellemes és olcsó uta-
zási lehetőségeket, mennek Budapestre. Sopousek 
Karola neve, Ízlése, mindenekfelett pedig kalapjai 
ma inár ismertek úgyszólván egész. Európában 11a 
elegáns asszonyt látunk a Riviérán, biztos, hogy 
a kalapja „Karolától" való A Sopousek-márka 
olyan, hogy össze se lehet hasonlítani semmivel. 
Nagyságos asszonyom, ha Pestre utazik, ne felejt-
se el a ..Karola" szalonjának címét: Váczl ucca 
17. Itt találja a legszebb kalapokat. 

—oOo— 

Elfogták a mulatóskedvii 
ál-földbirtokost, 

aki vakmerő csalásokat követett 
e , hogy szórakozhasson 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
vásárhelyi rendőrség elfogta Fekete Nagy Ig-
nác szegedi fiatalembert, aki Vásárhelyen 
több szélhámosságot követett cl. Az egyik kc-
rékpárüzlotbon földbirtokosnak adta ki ma-
gát és kerékpárt vásárolt, hitelbe, a gépet 
néhány perc múlva feltáron eladta egy gaz-
dálkodónak. Felkeresett egy gabonáscéget, 
azt adta elő, hogy ötven mázsa gabonája van, 
olcsón eladná. A gr. .imára ötven pengő elő-
leget vett fel, azután eltűnt. Ncnitokka]' ké-
sőbb elfogták Fekete Nagy Ignácot, aki beje-
merte a csalások elkövetését. Azzal védeke-
zett, bősre nem akart senkit sem megkárosí-
tani, mindenkit kifizetett volna, A csalásokat 
azért követte ol, mert kedve kerekedett a 
mulatásra es nem volt nála elegendő pénz. 
Amikor a detektívek rátaláltak, éppen cigány-
nyal mulatott az egyik vendéglőben. A rend-
őrség a mulatós kedvű álföldbirtokost letar-
tóztatta és bekisértette a szegedi ügyészség 
fogházába. . 

F O O P F I > 

Hófehér 
fogakat 
biztosít . 

— Kct szomszéd. Z d-d o r i Júnos "23 esztendős 
dorozsmai földműves súlyos tcstisértés büntette 
miatt került a törvényszék elé. A mult év októbe-
rében átment hozzá a szomszédban lakó Z á d o r i 
Fekete Lajos gazdálkodó cs arra figyelmeztette, 
liogy sertései kárt tesznek, vigyázzon jobban jó-
szágéira. Zádori János gorombán válaszolt Zá-
dori Feketének, a dologból veszekedés• lelt, majd 
Zádori bicskát rántott elő és összeszurkálta Zá-
dori Feketét, aki a szurkálás következtében el-
vesztette jobb szemevilágát. A törvényszék előtt 
Zádori azzal védekezett, bogy önvédelemből szur-
kálta össze Zádori Feketét. A biróság bűnösnek 
mondotta ki Zádori Jánost és egy esztendei bör-
tönre itélte. Az ügy, csütörtökön kerüli az iiélő-
tábla elé. A vádlott a tábla előtt is jogos önvéde-
lemmel védekezett és ujabb (arukat jelentett be 
arra nézve, hogy a verekedést nem ő; hanem a sér-
tett kezdte, aki karóval támadt reá. A tábla nem 
hozott az ügyben Ítéletet, elrendel'? a hizonyitást. 

— Ha belei el vannak dugulva: és- gyomrai 
IOSSZ, ugy folyamod)ék azonnal a természetes 
„Ferenc József" keserüvizbez, mert ez már cse-
kély, alig egy poliárnvi mennyiségben is gyor-
san, biztosan és mindig kellemesen tisztit ja ki 
az emésztés útjait s jó étvágyat- és friss köz-
érzetet teremt. Kérdezze meg orvosát. 

— Körmendi Ferenc: A tévedés Délma-
gyarország kölcsönkönyvtárábnn. 

—oOo— 

MAKÓ iv. 29. 
A Tröszt kiküldöttei Makón tárgyalnak a kon-

cesszió meghosszabbításáról. A makói villamos-
koncesszió meghosszabbítására vonatkozó tár-
gyalások — a jelek szerint — komoly fordulatod 
vettek. A makói villamostelep tulajdonosa, a 
Tröszt és a város között eddig Írásban folytak 
tárgyalások s a város képviselői keresték fel Bu-
dapcsten a Tröszt vezetőit, most a Tröszt kül-
dötte lc szakközegeit Makóra. Az évek ö l i folyó 
konccssziómeghosszabbilási tárgyalásoknak ilye-
tén fordulatát nemcsak a batáridő sürgette, ha-
nem valószínűleg az az elhatározás Is, amelyre i 
képviselőtestület legutóbb helyezkedett; amikor a 
telep modernizálása érdekében intézett felszólí-
tást a Tröszthöz s az áramfejlesztő gépeinek át-
alakítását, illetve kicserélését követelte, hogy a 
miniszteri előírásoknak megfelelően 50 periódusa 
áram termelésére legyenek alkalmasak. A Tröszt 
kiküldötteivel együtt a makói telep vezetője is 
résztvesz a városházán folyó tárgyalásokban, 
amelyek egyelőre teljesen bizalmas Jellegűek, do 
— hir szerint — a megegyezés lehetőségét Ígérik. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra Jelentkeztek: 
Szalay Sándor Gyurcsik Ilonával. Elhaltak: Tóthi 
I-. Mihály 72 éves apátfalvai lakos a kórházban, 
Fodor Julianna 81 éves a szegényházban. 

Előléptetés. A kormányzó vitéz K ö n c z ö l 
Endre századost 1938. május 1-i ranggal őrnagy-
gyá léptette elő. 

Barrikádépitő éjszakai duhajok. "Mára virradó 
éjszaka az Ady Endre-uccán egv részeg társaság 
valóságos „rémuralmat" produkált. A hangos za-
jongással elvonuló társaság nyomában valóságos 
csatatér maradt az ticci. A közvilágítási lámpá-
kat leverlek, fákat, keriléscket, tördelték, az ue-
eai gyalogjáró tégláit felszedték, hidakat rombol-
tak, az átjárók cementlapjait kiforgatták he-
lyűikből s a felszaggatott járdaköveket Valóságos 
burrikáddá hordták össze. A rendőrség az éjsza-
kai duhaj társaság kezrekeritésérc megindította s 

i nyomozást. 

összeírják a termelők kezén tevő hajrymakész-
leieket. A makói hagymatermolök szövetkezete 
.felhívással fordult a termelőkhöz, hogy 9 még 
raktáron levő hagymakészleteiket május 2-ig je-
lentsék be. A készletek összeírása Összefügg azzaT 
az akcióval, amelyet a termelők érdekképviseleto 
az egyiptomi hagyma behozatalának megakadályo-
zására indított s amelyben a termelök azt vitat-
ják. hogy a hazai készlelek fedezik az orszáta 
szükségletét s ijjy nincs szükség behozatalra. 


