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— Wagner néuiet irkormánybiztos Szegc-
Ucn. W a g n e r német árkormánybiztos fele-
ségével és öt Lagu kíséretével csütörtökön dél-
előtt Szegedre érkezik. A Ferenc József Tudo-
mányegyetem meghívására délben 12 órakor a 
tudományegyetem aulájában „A német árpoli-
tika alapelveiről'4 cimen tart előadást. Wag-
ner árkormánybiztost dr. vitéz I m c c s György 
főispán és az egyetem képviselői fogadják, sze-
gedi tartózkodása alatt a város vendége lesz. 
Délben megtekintik a Hősök kapuját, a foga-
dalmi templomot — ahol Antos Ká lmán orgo-
nabemutatót rendez, fél 2 órakor a város a 
Hungária-szállóban szükkörrt díszebédet ad. 
Ftána kimennek a trianoni határra és megte-
kintik a szentmihálytelki Lábdi-félc paprika-
malmot. Délután 5 óra 50 perckor induló 
gyorssal utaznak vissza Budapestre. 

— A vasárnapi ifjúsági nagygyűlés. A szc-

Sedi ifjúság vasárnap délelőtt fél 11 órai kez-
ettel tartja együttes nagygyűlését a Szent 

István jubileumi év alkalmával. A beszédeket 
megafonok közvetítik az ipartestület udvarába. 
Az ifjúsági szónokok mellett beszédet mond P. 
Kerkai Jenő, az agrár ifjúsági mozgalom és a 
Ilivatásszervezet elindítója is. 

— A szegedi egyetem pályatételeíre beérke-
zett adoiniányok. Az egyetem rektora körle-
vélben forduit a város egyes közületeihez, hogy 
a jándékaikkal támogassák az egyetem pálya-
díj-alapját. A rektor levelére niár ddig is igen 
saép eredménnyel érkeztek be adományok. 
Szeged városa felajánlott 500 pengőt, a bankok 
küizül eddig adománvt küldött be a Pesti Ma-
gytar Kereskedelmi és Iparbank, a Szegedi Kéz-
mftvcshnnk, a Magyar Nemzeti Bank és a Sze-
gedi-Csongrádi Takarékpénztár, összesen 530 
pengőt. Magánosok közül rektori felszólítás 
nélkül is adakoztak: Mav Gvula 150 pengőt és 
Bav Zoltán 150 pengőt. A rektor ezúton mond 
hálás köszönetet Szeged polgármesterének, a 
szegedi pénzintézeteknek, mind pedig a meg-
keresés nélkül is az egvetemet adományaikkal 
támogató magánosoknak. 

— GFB harisnyák minden párjáért szavatosság 

Polliik Testvéreknél. 

— A SZEGEDI PIAC ARAL A szerdai heti-
piacra felhajtottak 52 borjut, 79 hizott sertést, 
603 sovány sertést, 40 bárányt. \i árak a követ-
kezőképen alakultik: Jószág. Borjú 00—92, hizott 
sertés 30—92, bárány 54—50 fillér kilója, éves 
sovány sertés darabja 55—00 pengő, féléves da-
rabja 24—28 pengő, választási malac párja 
20-30 pengő. Ilus. Marhahús I. r. 1.60— 

1 80, II. r. 1.10—170, III, r. 1.20—1.60, borjiiconih 
2 40—2.80, eleje 1.60—2.60, pörköltnek 1.50—1.80, 
serléskaraj 1.80-2, comb 1.60-180, oldalas 1 10— 
150, zsirszalonna 1.50—1.60, háj 160-1.70, zsir 
1 60—1 80. Baromfi. Csirke tavaszi párja 1.20— 
3.20, kilója 1.50—200, lyuk párj i 3.00—550, kilója, 
1 10—1.20, sovány kacsa párja 2.50—5.00, hizott 
1 20—1 30, sovány lud párja 7—22. hizott kilója 
1 30—1.50, tojás kilója t 10—1.35. Gyümölcs. 
Alma nemes fajta kilója 14<)—240, közönséges 70 
—120. dió 70—1 00, eilrom darabja 8—14, narancs 
1.20—1.40. Zöldség. Borsó zöld hüvelyes 80—1.10, 
burgonya nyári rúzsa 12—16, őszi r. 10—14, Ella 
8-12. G ül baba 11-15. oltott rózsa 10—14, takar-
mánynak való 6—8 fillér kilója, vöröshagyma 
ó 25—45, uj csomója 2—8, fokhagyma ó 10—16, 
nj csomója 2—8 fillér, petrezselyem kilója 40— 

1, sárgarépa 20—10, zeller dnribja 40—80, nyári 
karaláh csomója 16—40, prokedll csomója 2—6, 
ugorka nagy 70—100, torma kilója 30—50, spenót 
6—12, sóska 10—20, hónapos retek csomója 2—6, 
spárga kilója 70—100, füzéres paprika füzérje 
I 20- 3.20 pengő. \ 

— öngyilkossági kísérlet. K. F. szegedi ipa-
ros tegnap délelőtt az egyik vendéglőben na-
gy obbniennyiségü ismeretlen méreggel ön-
gyilkosságot kísérelt meg. A lett elkövetése 
után kivánszorgolt az uccára, súlyos állapot-
ban akadtak rá a járókelők, akiknek értesíté-
sére a rendőr orvoshoz vitle. Az orvosi segély-
nyújtás után lakására szállították. Állapota 
nem súlyos. Teltének oka ismeretlen. 

— A prostata megbetegedéseinek kezelésé-
ben a rendkívül enyhén ható természetes „Fe-
renc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra 
egy kis pohárral — gyakran nagyfontosságú 
szolgálatot tesz azzal, hogy igen könnyű, lágy 
székletétet biztosit és az egész anyagcseret 
előmozdítja- Kérdezze meg orvosát. 

— A Szegedi Sakk Kör Szeged bajnokságáért 
május 16-iki kezdettel nagyszabású versenyt ir ki. 
A versenyen nem <köri tagok is indulhatnak. Ne-
vezési határidő május 16. este fél nyolc óra, sor-
solás ugyanakkor. Jelentkezési iv található a kör 
helyiségében. Játéknapok: hétfő és csütörtök a 
Rafíay-étterem kiilön helyiségében. 

— Krcp de schin esőkabátok minden színben 

18 pengő Bluu Ignátz cégnél, Kelemen-u. 5. 

— Befejeződött a légoltalmi vezetői tanfolyam. 
A légoltalmi vezetők részére rendezett tanfolyam 
befejeződött. A tanfolyam utolsó előadásán, me-
lyen az összes hallgatók megjelentek, gyakorlati 
kiképzés volt. G y a r m a t i János rendőrfőfel-
ügyelő vezetésével légzés visszatartási, légzés 
csökkentési, gázálarc összeszerelési, felillesztést, 
levételi és rejtési gyakorlatok voltak, majd mene-
telést és futást végeztek a hallgatók gázálarcban. 
Ezután H o r v á t h István tüzoltófőparancsnok 
irányit'ása mellett a hallgatók könnyfakasztó gáz-
zal telített gázkamrába vonultak, 'ahol a hallga-
tók le és fel járkáltak, beszélgettek, könnyebb testi 
munkát végeztek. A gázkamrában a hallgatók 
meggyőződlek a gázálarc helyes összeszereléséről, 
helyes felillesztéséről, a szürődoboz, a kilégzőszc-
lcp helyes működéséről és arról, hogy a haszná-
latban levő gázálarcok tökéletesen óvnak a harci 
gázok ellen. A tanfolyam befejező előadásán meg-
jelent a vegvesdandnr légoltalmi parancsnoka, 
R e i 11 e r József ezredes, a parancsnokhclyettes 
H a r g i t t a y Henrik alezredes, a város légol-
talmi parancsnoka, dr. B u ó c z Béla rendőrfőka-
pitány, dr. B o r b o l a Jenő rcndörfőtanácsos és 
n város légoltalmi vezető polgármestere képvise-
letében dr. K a t o n a István tanácsnok. Reit'te.r 

J JózseT ezredes beszédet intézett a hallgatókhoz és 
megelégedését fejezte ki a tanfolyamon tapasztal-
tak felett A most befejezett tanfolyammal Sze-
ged légoltalma nngv lépéssel haladt előre, mert a 
tanfolyamon részt veit körzetvezetők és helyette-
sek. rendőrtisztek, tüzoltótisztek, orvosok és mér-
nökök Jíepczik majd ki a légoltalmi segélyosztag-
ba bgós/.tott légoltalmi szolgálatosokat. 
» éL Természettudományi előadások az egyete-
men. Szerdán tartotta az Egyetem Barátok Egye-
sületének természettudományi szakosztálya ülését 
dr. B c r e c k Péter elnöklésével. Az első előadó 
dr. Á b r a h á m Ambrus főiskolai tanár volt, aki 
a csigák bélcsatornájának mikroszkopikus beideg-
zéséről beszélt. Vizsgálatai alapján kifejtelte, 
hogy a csigák bélcsatornáját idegsejtek és idegros-
tok hatalmas fonadéka járja át, amely szerkezeté-
ben és megjelenésében az ember bélcsatorna be-
idegzéséhez rendkívül hasonlít Fejtegetéseit szá-
mos vetített képpel élénkítette. — Dr. R o t a r i -
d e s z Mihály egyetemi magántanár sz erdélyi he-
gyekbon végzett gyüjtőutjáról számolt be, különös 
tekintettel a mész és csillámpala hegyek csiga-
faunájára. Rámutatott, hogv a változatos környe-
zeti viszonyok uj fajok keletkezésére vezethetnek. 
Az előadó az elmondottakat Erdély szebbnél-szebb 
vidékeiről készített felvételekkel szemléltette. — 
Dr. Z i 1 a h y-S e b e s s Géza tanársegéd ujabb 
adatokat sorolt fel a Heleida faunákról. Megálla-
pította. hogv az eddig ismert Ileleida-fajokhoz 
még 21 uj fait kell bozzásorolni. Ezek közül több 
érdekes faj Szeged környékén is clötérdul. Elő-
adását fényképek bemutatásával kisérte. — Dr. 
V i d a c s Júlia tanársegéd a Paramcciumon ferro-
lacattal végzett megfigyeléseiről adott elől Ts-
mertetle, hogy a ferrolaeatat miké.prn befolyá-
solja a Paramecium különböző életmegnyilvánu-
lásait és az oszlási sebességét. — B é r e z i Lász-
ló tanársegéd Rihar vármegye vizlgombáiról tar-
tóit érdekes, vetítéssel kisért előadást, majd rá-
téri ezen gombákkal végzett mesterséges fertőzési 
kisérlelek ismertetésére, amelvekel hazánkban el-
sőnek a szegedi novénvlani intézetben végezlek. 
A szakülés egyes előadásaihoz számosan szóltak 
hozzá. 

— Gyomor- és bclbajoknál, a m á j és az 
epeulák megbetegedéseinél, reggel felkeléskor 
egv pohár természetes „Ferenc József" kese-
rűvíz kortyonként elfogyasztva igazán remek 
hashajtó. Kérdezze meg orvosát. 

— Házasság. S i m o n Erzsébet és B u 11 u 1 a 
József folyó hó 14-én házasságot kötnek. (Minden 
külön értesítés helyett.) 

Tegyen próbát 
és Ízlelje meg 

. S e b ő k -féle 

süteményt és kenyeret ! 
Minősége elsőrendű 1 Kérje mindenütt s ha ízlik, csac 

ezt vegye I 

MAKÓ v. i2. 
Szivbénulás ölté meg a durrnnóporra] kiséile-

tézö tanyai kocsmárost. A Délmagyarország meg-
írta, hogy S z a b ó János 36 éves tanyai kocsmá-
rost feicsége halva találta az udvaron. A szeren-
csétlen emberen semmi külsérelmi nyom nem 
vylt s a, különös halálesetét még titokzatosabbá 
tette, hogy a halott kezeügyében egy fejszét talál-
tak, köriiiötte a földön elszóródva durranóport. 
Azt is megúitapito'lák, hogy Szabó János napok 
óta kísérletezett durranópor összeállításával, amit 
a tanya körüli földjén elszaporodott varjak el-
riasztására akart felhasználni. Szabó János holt* 
testét felboncoiták s a boncolás megállapította, 
hogy a szerencsétlen ember szivbenulás következ-
tébn halt ei. Kéiscgielcnné vált ezzel az a fe.te-
vés, hogy a röbbnnóporral való kísérletezés köz-
ben, talán váratlanul történt, különben veszélyte-
len detonáció annyira megijesztene Szabó Já-
nost, hogy szivbér.ulást kapott, amely megölte. A 
rendőrség a boncolás eredménye alapján az ügy-
ben beszüntette a nyomozást és a temetési enge-
délyt kiadta. 

Birbauer Virgil előadása a makói városrende-
zési problémákról. A Délmagyarország húsvéti 
számában cikket közölt, amely részletesen beszá-
molt azokról az érdekes megállapításokról, ame-
lyeket B i r b a u e r Virgil, a neves magyar épi-
tész, Makó építészeti érdekességei és városfejlesz-
tési problémái tekintetében konstatált. Ezek a 
megállapítások Makó építészeti és városrendezési 
lehetőségeit kivételes helyzetűnek tüntetik fel s 
programot is adnak arra nézve, hogy Makót mint 
az alföldi magyar városépítés mintaképét fejlesz-
szék tovább. Birbauer Virgil érdekes és nagyje-
lentőségű megállapításainak részletes kifejtése és 
•a helyi érdekeltségekkel való megismertetése ér-
dekében május 21-én, szombaton délután 6 órakor 
a városháza kőzgyülésében előadást tart. 

Hat havi börtön és hivatalvesztés lett « meg. 
tévedt városi adótiszt büntetése. B á r á n y i Im-
re makói városi adótiszt eflcn, 'akt 28 évig teljesí-
tett szolgálatot a városnál, a mult évben egy hl-
vatalvizsgálattal kapcsolatosan fegyelmi, majd 
bűnvádi eljárás indáit. Az eljárás alapja, illető-
leg vád az adótiszt ellen nz volt, hogy elhalt, 
vagy Makóról eltávozott adózók adótúlfizetéseit 
ismerős adóhátralékosai javára könyvelte el. Jól-
lehet, e manipulációkból haszna nem volt s a vá-
rost és a kincstárt se érte kár, miután a jogtalan 
jóváírások ősszegét az illető adózók utólag befi-
zették, mégis a törvényszék, majd a tábla is meg-
állapította Bárányi Imre bűnösségét és 9 havi 
börtönre itélte. Az Ítéletet a kúria most jogerőre 
emelte azzal, hogy a büntetést 6 hónapra szállí-
totta le, kimondotta a hivatalvesztésé is, 

Kaliforniából érdeklödnek makói iparművészeti 
holmik iránt. Érdekes levél érkezett a napokbin 
Makó polgármesteréhez. A levelet Kaliforniából 
hozta a posta s a levél küldője egy kereskedelmi 
áruház magyar népművészeti tárgyak, ruházati 
és egyéb cikkek szállítása iránt érdeklődik s kéri 
a polgármestert, hogy ilyen cikkek és holmik ké-
szítésével foglalkozó_ makóiakat ajánljon, illető-
leg azok figyelmét hívja fel az áruház vásárlási 
szándékaira. 

Délmaé»íirors7á4 
Kölcsonhöimfár 
Anyaga legnagyobb, 
előfizetése legkisebb 


