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— Lehangolt, étvágytalan, eldugult embe-
reknél reggel felkeléskor egy pohár természe-

tes „Ferenc József" keserüviz megszabadítja 

az emésztőcsatornát a felgyülemlett erjedő es 

rothadó anyagoktól s az emésztőszervek to-

vábbi működését előmozdítja. Kérdezze meg 

orvosát. 
r 

— ELŐADÁSOK. Dr. V a j d a Ernő, a Termé-
szettudományi Társulat tagja „Növényfényképe-
zés'* cimü tanulmányát ma este 7 órakor ismerteti 
klubhelyiségében az EMAOSz szegedi csoportja 
(iparostanonciskola, Eötvős-ucea 2.). Az előadás 
nyilvános és díjtalan. — Május 3-án este fejező-
dik be a Katolikus Szabadegyetem előadássoroza-
ta M a j t é n y i Béla „Dogmák és világnézetek 
életereje" cimü vallásfilozófiai előadásával. Belé-
pődíj nincs. Az előadás pontosan nyolc órakor 
kezdődik a tanárképző főiskola nagytermében. 

— Nézze meg a színház ma esti utolsó előadá-
sát. 

— Hirtelen halai. K a r a k a s e v i r s Károly 
Sf> esztendős hűtőházi tisztviselő Ilona-ucca 
16. szám alatti lakásán hétfőn délután hirte-
len rosszul lett. A mentők a kórházba vitték az 
eszméletlen tisztviselőt, akin azonban segíte-
ni nem lehetett, felvételezés közben meghalt. 
A halál oka valószínűleg szívszélhűdés. 

Kávépörkölég naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál. 

— Megjelent a Borsszem .Tankó legújabb számn, * 
rengeteg aktualitással. Kérjen ingyen mutatvány-
számot a kiadóhivataltól. (Budapest V., Csáky-
occa 36.) 

— Stauffer dobozos Roehefortof kérjen! 

— A Korunk Szava május 1-iki számából ki-
emelkedik Friedrioh Muckermann A Világ a Va-
tikánból cimü cikksorozatának folytafása, G'ogo-
lák Lajos Asszimiláció vagy disszimiláció? ci-
mü cikke, Széchényi György gróf ,.A társadalmi 
és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biz-
tosításáról" cimü értekezése, Varga József az 
osztrák' katolikusok kilátásairól értekezik a kö-
zelmúlt példái alapján stb. Bálint Sándor a Sze-
ged-Alsóváros bucsujáróhelyet ismerteti stb. 

— Megérkeztek Blau Ignátz céghez a legújabb 
tavaszi női és férfi rubák és felöltők. Kelemen u, 5i 

— „Közigazgatási Útmutató". Most hagyta el 
* sajtót dr. M i h á l y f f y László tt>. aljegyző 
munkája, a „Közigazgatási Útmutató", -amely az 
éivényben levő közigazgatási vonatkozású tör-
vények és rendeletek betüsoros jegyzékét tartal-
mazza. A segédkönyv tulajdonképen a számos 
helyről megnyilvánult kérelmeknek tett eleget a 
szerző, hogy -az életben tevő jogszabályok alapján 
az egyes kérdések törvényes és rendelotszerü sza-
bályozása könnyebben feltalálható legyen. 
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. MÁJUS I. 
A KALLAY-LIGETBEN 

(A Délmagyarország munkatársától.) A mun-

kásság tavaszi ünnepe, május elseje, a legtelje-

sebb nyugalom és rend jegyében telt el Szegeden. 

A rendőrség egész nap pcrmanenciában volt, azon-

ban beavatkozásra sehol sem került sor. a mun-

kásság mindenütt fegyelmezetten viselkedett és 

méltóságteljesen ünnepelte meg a hagyományos 

május elsejét. 

K é t h l y Anna országgyűlési képviselő Sze,-

geden tartózkodott egész vasárnap és minden ide-

jét -a Kállay-ligetben a munkásság majálisán töl-

tötte. Az ünnepségen az idén nem volt beszéd, 

mert a rendőrség semmiféle felszólalást nem en-

gedélyezett. 

Reggel már nagy tömegben vonultak a kirán-

dulók Újszeged, a Kállay-liget felé. A kora dél-

előtti órákban már nagy tömegek vidultak a sza-

badban. Künn volt i ligetben a Munkásdalárda is, 

amely szebbnél-szebb dalok előadásával szórakoz-

tatta a munkásságot. Az ünnepség annak ellené-

re, hogy az idő nem túlságosan kedvezett, kitű-

nően sikerült. Délután azután eleredt az eső és -a 

tartós májusi eső csakhamar kiürítette a ligetet. 

Öt órakor már alig volt látható valaki az esőben 

a Kállay-liget környékén, hat órakor már az utol-

só rendőrőrszem is bevonult. 

M A K Ó v. 3. 
Negyedszázados jubileum. Dr. U r a y Vilmos a 

makói közkórház igazgató-főorvosa 25 éve áil a 
Szent István-közkórház élén. amelynek fejlödesu 
jerészbea .az ö érdeme. Kórházi igazgató-főorvosi 
működésének negyedszázados fordulójával egy-
beesik egészségügyi főtanácsössá történt kineve-
zése, ebből az alkalomból a vezetése alatt álló 
kórház, valamint -a szegcdi orvostamara makói 
tagozata bensőséges ünneplést koszit elő. Kedden 
délelőtt fél 10 órai kezdettel a kórház házi kápol-
nájában Csendes misével veszi kezdetét az ünnep-
lés, amelyet követőleg a kórház mütölerniében, ne-
gyedszázados orvosi munkája színhelyén, fogadja 
a kórházi személyzet tisztelgését. Délelőtt 11 
órai kezdettel a vármegyeháza nagytermében tart-
ják az orvoskamara helyi bizottságának díszköz-
gyűlését, amelyen dr. J o ó Imre üdvözli, K á sző-
n y i főispán adja ál a kormányzói kitüntetést, 
R i u g Bcla alispán a vármegye, dr. E r n y c y 
István a kamara, dr. D i ó s s z i l A g y i Sámuel 
kórházi főorvos pedig muökatársai nevében üd-
vözli a jubilánst. 

Makói tekézö a magyar-osztrák' versenyesapat-
ban. Dr. S z ű c s László, a Makói Tekéző Egylet 
játékosa a vasárnap Nagytétényben lezajlott or-
szágos egyéni bajnokságban 507 fával az ötödik 
helyen végzett, igv bejutott a magyar 8-as csa-
patba, amely legközelebb Bécsben áll ki a ma-
gyar-osztrák csapatversenyen. 
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Elítélték az önbtráskodó községi jegyzőgyakor-
nokot. S z ű c s István, magyarcsanádi községi Ír-
nok feljelentésére a makói járásbíróság büntclő-
birája hétfőn vonta felelősségre P a p György 23 
éves magyarcsanádi jegyzögyakornokot, aki -a 
feljelentés szerint egy este a község uccáján ök-
iévet arconütöttc az Írnokot. A bántalmazást 
Pap György beismerte, azzal védekezett azonban, 
hogy Szűcs István valótlan pletykákat terjesztett 
róta s ezért vett elégtételt. A biróság könnyű tcs-
tisértés vétsége cimén 10 napi fogházra, átváltoz-
tatható 50 pengő pénzbüntetésre itélte Pap Györ-
gyöt, az Ítélet végrehajtását felfüggesztette. 

A Vármegyei Gazdasági Egyesület csütörtökön 
délelőtt tartja a vármegyeházán közgyűlését. 

PÁRISI HAGY ÁRUHÁZ % 
I X I O I P . CSIKÓNK* és KISS UCCA SAROK 

Csecsemő c kkek 
Üvegrehuzható gumi lulizö -14 

Gumi gallalit csalóka -.16 

Csecsemő kötött sipka -.18 

Csecsemő harisnya fehér, l-es •-.36 

Fodros gumi nadrág, l-es — 48 
Kötött csecsemő kabát —.48 

Pólyakötő, 1 méter —.48 

Gumi pelenka —.58 

Csecsemő harisnya maecó, 0-ás —.68 

Csecsemő ing --.88 
Kötött kabát sapkával -.88 
Csecsemő biztonsági öv bőrből, vagy 

köperből -.98 
Berliner csecsemő sjpka —.08, 

Kötött csecsenjö mackó nadrág —.98 
Gumírozott vászon pelenka —.98 
Gumi vászon pelenka —.98 
Gyermekkocsi kosár -.98 
Hímzett nanszu csecsemő ing P 1 18 
Kötött játszó ruhácska P 1.48 
Műselyem csecsemő ing P 1.68 
Kötött leányka ruha P 168 
Flanelt gyermekkocsi takaró P 1.98 

Y O G H U R T 
mai naptól kapható 

a Központi Tejcsarnok r.-f. fiókjaiban 

Ellopták a kerékpárját. Ifj. B a j u s z István 
Bcrzsenyi-uccai kereskedösegéd kerékpárját va-
sárnap délután a vásártéren ellopták. 

Elitéltek egy apátfalva! garázda legényt. Ve-
r é b Ágnes apátfalvai asszony feljelentést trtf 
V a r g a K. Pál apátfalvai földműves ellen, aki 
kitörte a háza elő'tt álló akácfacscinetét. azzal be-
verte a ház ablakait, majd behatolva a házba, az 
asszonyt és fiát agyonvcrcssel fenyegette. Hétfőn 
vonta felelőségre a garázda legényt a makói já-
rásbíróság és ingó vagyon rongálása, valamint 
közcsendháborités cimcn 14 napi fogházra itélte. 

_ iszinltáz é s 
m í i v é m r • 

A színházi Iroda hírei 

Ma tartja utolsó két előadását a színház. Dél-
után filléres helyárakkal a „Vadvirág" kerül szin-
re a premier kitűnő szereposztásában. 

Este a „Gólyaszanatórium" van műsoron, ez a 
pompás énekes bohózat, amely a szezonban a leg-
nagyobb sikert aratta. Ezen az előadáson vesz 
bucsut a közönségtől Komlós Juci, Szigethy Irén 
és Veszely Pál. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől 
ad. 16535-938. sz. L 

Hirdetmény 
a jószágkihajtás időpontjának elhalasztásáról. 

A város tulajdonát képező legelőkre kiváltott 
jószágok kihajtásának időpontját — arra való te-
kintettel, hogy a hideg tavaszi időjárás következ* 
tébn a legelső fütermés jószáglegcltetésre czidő-
szerint még nem megfelelő — az alább felsorol* 
napokra halasztóm el. 

1938. május hó 16-án délelőtt 8 órakor a Ró-
kusi legelőre. Vizsgálat és átvétel a rókusi bikí-
istátlónát. 

Délelőtt 10 órakor a Szenlmihálytelki legelő-1 

re. Vizsgálat és átvétel a Matyéri legelőn. 

1938. május hó 17-én délelőtt 8 ómkor az Uj-! 
szegedi legelőre. Vizsgálat és átvétel a Temes-
vári köruton. 

Délelőtt 9 ÓTakor az Alsóvárosi legelőre. Vizs-1 

gátat és átnétel az alsóvárosi bikatstállónál. 

Délelőtt fél 11 órakor a Külpalánki legelőre.i 
Vizsgálat és átvétel a Vám-téren. 

Délelőtt fél 12 órakor a Feketeszéli legelőre.] 
Vizsgálat és átvétel a legelőn. 

1938. május hó 18-án délelőtt 8 órakor a Felső-
városi legetőre. Vizsgálat és átvétel a Felsővá-
rosi bikaistállónál. 

Délelőtt fél 10 órakor a Baktói legelőre. Vizs-
gálat és átvétel a legelőn. 

Délelőtt 11 órakor a Fertői legelőre. Vizsgálat 
és átvétel a legelőn. 

1938. május hó 19-én délelőtt 10 órakor az 'AT-
sótanya-Atokházi legelön. Vizsgálat és átvétel J 
legelőn. 

1938. május hó 20-án délelőtt 10 órakor az Al-
sótanya-Kerescti legelőre. Vizsgálat és átvétel 
a legelőn. 

1938. május hó 21-én délelőtt 10 órakor a FcT-
sötanya-Balástyai legelőre. Vizsgálat és átvétel 
a legelőn. 

Felhívom az érdekelt jószágtutajdonosokaf, 
hogy a legelőre kiváltott jószágaikat a fent meg-
jelölt időben és' helyekre kötélen vezessék elő s 
egészségi állapotuk megvizsgálása végett a 
helyszínre érkező bizottságnak mutassák be. 

Sjegcd, 1038. április hó 26-án. 

Dr. Pálfy József, polgármester, "*• 


