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Iskolai hirek 
A városi női felsőkereskedelmi iskolában a 

tinéveleji felvételek szeptember 1-én, csütörtökön 
és 2-án, pénteken délelőtt 8-12 óráig lesznek az 
intézet Mérei-ucca 3. szám alatti helyiségében. 

Az állami Szent Erzsébet leánygimnáziumban 
a javitóvizsgálat szeptember 2-án délelőtt 9 óra-
kor, különbözeti írásbeli vizsgálatokat 3-án reg-
gel 8 órakor tartják. Beiratás 5-én reggel 8 órá-
tól és délután 3 órától. írásbeli magánvizsgálat 
5-én és 6-án reggel 8 órától. Veni Sancte 8-án reg-
gel egynegyed 10 órakor, utána ünnepélyes év-
nvitás. A tanítás kezdete 9-én, pénteken reggel 8 
órakor. 

Gumiharisnya 
fájós, dagadt és viszeres lábakra, 

•
készen és mérték után H tt F L E 
Klauzál-tér 3 sz. — Gyógyhaskötők, 

sérvkötők, suspenzorok raktára. 

A válaszíójogosulíak 
ügyeimébe 

A szegedi szociáldemokrata párt közű: 
A választónévjegyzéktervezetből való kiha-

gyás ellen a felszólamlási határidő 31-én lejár, 
azonban még mindig vannak olyan lakóházak, 
ahol nincsenek kifüggesztve, hogy kik vannak 
felvéve a névjegyzékbe- Ezért győződjék meg 
mindenki a Bérház I. emelet 17. szám alatt, 
hogy fel van-e véve a névjegyzékbe, ha ki-
hagyták, kérheti felvételét. 

Bővebb felvilágosítást a szociáldemokrata 

Eártszervezetek készséggel nyújtanak az aláb-
i helyeken. Hétvezér-ucca 9-, II emelet, tit-

kári irodában hétköznapokon délelőtt 8—12 
óráig, délután 3—8-ig. 

Az Épitőmunkásotthonban (Fodor-ueca 10.) 
hétköznapokon este 7—8-ig. 

Rózsa András vendéglőjében (Újszeged, 
Fürj-ucca 34.) hétköznapokon este 7 8-ig, 

ifj. ördögh József-vendéglőben (Faragó-uc-
ea 27.) hétköznap este 7_8-ig, 

Hegvkö/j-vendéglőben (Somogyi-telep I. B. 
ucca) hétköznapokon este 7—8-ig. 

— Szálasi Ferenc a Csillagbörtönben. Szom-
bat este óta uj lakója van a Csillagbörtönnek. 
S z á l a s i Ferenc nyugalmazott őrnagy vonult 
be. hogy leülje a Kúria által reá jogerősen ki-
szabott három esztendei fegyházbüntetését. 
Szálasi Szegedre szállítása szombaton délután 
történt. A budapesti rendőrség rabszállító 
autóján hozták rendőri kísérettel. Kistelekig a 
szegedi rendőrség egy motoros osztaga utazott 
a rabszállító autó elé. Addigra a Csillagbör-
tönben megtörtént minden intézkedés, rend-
őrök és börtönorök fogták körül a börtön épü-
letét. Az esti órákban kanyarodott a rabomo-
bil a börtön főkapuja elé. Kinyitották a kocsi 
ajtaját és a fegyőrök felkisérték a börtönbe 
Szálasit. akit külön cellában, a törvény elő-
írása szerint egyelőre magánzárkában helyez-
tek el. Ezen az osztályon őrizték többek között 
Rákosi Mátyást. Miután a börtönben senki 
sem őrizheti meg civilruháját, Szálasit is át-
öltöztették rabruhába. Rövidesen kihirdetik 
előtte, a kúria jogerős Ítéletét és Szálasi meg-
kezdi hároméves fegyházbüntetésének kitölté-
sét. 

— Halálozás, özv. Benedek' Pálné szül. Szűcs 
Karolina 70 éves korában vasárnap éjjel váratla-
nul elhunyt. Temetése ma délután 4 órakor törté-
nik a Tisza Lajos-körut 45. sz. a. gyászházból. 

— Krep de srhin esőkabátok' minden színben 

18 pengő Blan Ignátz cégnél, Kelemen-u. & 

Hálás 
köszönetemet 

nyilvánítom mindazoknak, 
akik drága, imádott, feleft-
fieteilen feleségem temeté-
sén résztvetlek a legben-
sőbb szívből lövő köszöne-
temet nyilvánítom. 

Sc fi warze nberg Zsigmond 

" a  f f y e r m e k e'fovmavuháira fó, ol-
csó és szép paszomány í 
s^aTommLT FRRNKEL TERI 

paszomány Üzletébe. Kelemen ucca 13. 
Líceumi blúzok fi lm z és é t vállalom. 

— Agyvérzésre hajlamos idősebb emberek-
nél, akiknél igen fontos, hogy erőlködés nél-
kül mindennap könnyű bélürülésük legyen a 
természetes .,Ferenc József" keserűvíz — reg-
gel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve — 
sok esetben a lehető legjobb szolgálatot teszi. 
Kérdezze meg orvosát. 

Kávépörkölés naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 8 kovács, 
3 késes és köszörűs, 1 villanyszerelő, 10 asztalos, 
1 kádár, 1 magyar szűcs, 2 bognár, 6 szabó (kon-
fekciós, magyar, kézi),* 2 csizmadia, 2 cipész, 6 
kifutófiu, 6 téglagyári napszániosfiu, 1 nőtlen 
gazdasági mindenes. Nők: 3 hölgyodrásznő, 4 ci-
pőfélsőrészkészitőnö, 3 kötöttáruszabásznő, 3 kö-
töttáruvarrónö, 4 orsózónö, 1 áruházi kiszolgáló-
nő, 4 mindenes főzönő, 3 bejárónő, 5 téglagyári 
rupszámosnö, szobaleány jó bizonyítvánnyal. 
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M Ü K O viii. 30. 
A makói szegénynegyed 

egészségfelen házainak kifelepi-
fése újból napirendre kerüli 

Három mintaház épitcse 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) A 
makói szegeynneg.yed, a „Honvéd" városrész 
vizjária, mélyenfekvő részein düledező putrik-
ban 100—-120 munkáscsalád lakik, akiknek si-
ralmas és egészségügyi szempontból tűrhetet-
len élete komolv gondot okoz a város vezetősé-
gének- Ismételten indullak már komoly akciók 
arra, hogy a honvédi egészségtelen házakból 
emberi' életkörülmények közé juttassák azokat 
a szerencsétlen családokat, amelyeket mosto-
ha sorsuk és szegénységük ezekbe a földkuny-
hókba kárhoztatott. 

A mult év folyamán a város képviselőtestü-
lete állapította meg, hogy ennek a mélyenfekvő 
városrésznek az áttelepítésére van szükség s 
utasította a polgármestert, hogy a kormánytól 
és társadalmi utón is próbálja megszerezni a 
szükséges anvagi lehetőségeket. Az állam na-
gyobb összegű segélyt kilátásba helyezett arra 
az esetre, ha a város és a város társadalma ha-
sonlóan meghozza a maga áldozatát. Minthogy 
a polgármester akciója akkor az állami támo-
gatáshoz a társadalmi hozzájárulásokaJ bizto-
sítani nem tudta, a mozgalom elaludt. 

Most N i k e 1 s z k v Jenő polgármester u jbol 
elérkezettnek látta az időt a Honvéd kitelepí-
tését eétzó törekvések folytatására s a belügy-
minisztériumban sikerült is elérnie, hogy ép-
pen a társadalmi áldozatkészség felkeltése ér-
dekében 5000 pengő sevélvt biztosítottak bá-
rom mintaház felépítésére. A' városnak a kite-
lepítendő városrész ni helvéül megfelelő terü-
letet kell csak egyelőre biztosítani s az első 
három mintaház építési költségére adott 5000 
pengőt 0000 pengőre kiegészíteni. Fgv rntin-
kásiakóház építési költségét 2000 pengőre ter-
vezik. 
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"A" makói vl rá gh agy ma termelő kertészek' Szö-
^ efkezethe tömörültek. Érdekes szövetkezeti ala-
kulás történt vasárnap Makón. A makói hagyma-
termelők otthonában a Hagymaházban megala-
kult a ..Tulipán Szövetkezet" a makói virághagy-
niatermeiők termelési és értékesítő szövetkezete. 
A makói hagymatermelők nyolc évvel ezelőtt 
kezdtek hozzá a virághagynia termelési kísérle-
tekhez, amelyek teljes eredménnyel jártak s év-
ről-évre növekvő arányokban termelik holland 
módra Makón a tulipánt és jácintféleségeket. A 
Virághagvmákat termelő kertészek a termelés irá-
nyítása és az értékesítés egyöntetű és legkedve-
zőbb megoldása érdekében tömörültek a vasárum* 
megalakított „Tulipán" szövetkezetbe, amelynek 
igazgatóságába dr. Erdei Ferencet, a neves falu-
kutató írót és a magyar szövetkezeti mozgalom 
kitűnő ismerőjét is bevá' osztották Érdekes kö-
rülményként említhettük meg, hogy a makói hagy-

matermelőknek ez 'a szövetkezete ugyanazon a 
napon alakult meg amely napon a hagymakerté-
szek régi termelő és értékesítő szövetkezete ed-
digi önállóságát feladva, végleg beleolvadt nz 
állami támogatást és exportmonopóliumot élvező 
METESz-be. A makói Tulipán szövetkezet tervbek 
vette az ország összes virághagymatermeiöinok 
beszervezését s ezzel a magyarországi virág-
hagymatermelés irányítását. A szövetkezet tag-
jai termelőterületeik arányában lehetnek üzletré-
szesek. Egy üzletrész értékét — 200 négyszögöl 
termelőterület után — tiz pengőben 'állapították 
meg. A szövetkezet a makói hagymaházban már 
meg is kezdte működését. 

Balesetek. S z a l o n t a l Irén 4 éves kisleány 
szüleinek békéssámsoni lakásán vasárnap délben 
beleesett a konyha földjére helyezett és forró tész-
talével teli edénybe. Súlyos égési sebekkel a ma-
kói kórházba szállították. — I p a c s Lajos domb-
egyházi napszámos, F o r i s János géplulajdonos 
eséplőnuinkása munka közben leesett egy 3 mé-
ter magas szalmakazalról. Ipacs Lajos ugyait 
talpraesett és külső sérülést nem szenvedett, a 
rettenetes erejű rázkódlatástól nzonban haskérga 
bárom helyen kiszakadt. Kórházba szállították. —i 
P á s z t o r Mária 11 éves kiszombori cseléd-
leány szolgálatádój.1, Spitzer Lajos fakereskedŐ 
lakásán varrás közben szájába vette a varrótűt s 
véletlenül lenyellc. Beszállították a makói kór-
házba. 

A makói fanvák' közé orvost és egészségházai 

ad az állam. A makói népegészségügyi fejlesztése 

érdekében nagyjelentőségű támogatást sikerült 

biztosítania legutóbbi budapesti ulja alkalmával 

Nikelszky polgármesternek. Az c tárgyban tör-

tént előterjesztések és memorandumok alapján a 

belügyminisztérium népegészségügyi osztálya ki-

látásba helyezte, hogv a rákosi tanyaközpontban' 

egy tanyai orvosi állást rendszeresít, orvosi la-

kot építtet s ezzel kapcsolatosan egészségházat iá 

állit fel. 

Anyakönyvi hírek'. Házasságra jelentkeztek: 
Pap József Víg Juliannával, Csath Géza Lengyel 
Etel Ilonával. Házasságot kötöttek: Márton Jó-
zsef Faragó Erzsébettel. Elhaltak: özv. Gorcsa 
György né Kis Mária 65 éves (Toldi-ucca 20), özv, 
Puky Istvánné Árkus Anna 85 éves (Megyeház-
ucca 6.), özv. Varga Józsefné Tamás Julianna 90 
éves. Szent Anna tt. 33.), Galgóczi József 2 na-
pos (Attila-uccu 43.). B. Szűcs Islván 27 éves 
(Bethícn-ucca 16.), Molnár Gáborné Kocsis Klára 
68 éves (Attila-ucca 41.). 

JAZZ -ZONGORA 
HARMONIKA 
GITÁR 

tanítását szeptember 1-én megkezdem. Jelentkezni d. 
e. 9—11-ig, d. u, 3—7-ig. Harmonikán gyakorolni is 
lehet. B E R C Z E L I . Somogyi ucca 23 földszint. 

Három gazda 
fegyveres harca 

a feketeszéli vadérrel 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

rendőrségen hétfőn délelőtt feljelentést tett Ma-

gyári József feketeszé/j vadőr ellen három gazdál-

kodó, Kiss Ferenc, Szűcs Vince és Makra Antal. 

Feljelentésükben előadták, hogy vasárnap este bé-

késen igyekeztek hazafelé, amikor a vadőr hirtelen 

rajok lőtt. A söréttöltések Szűcs Vincét találták 

el és a karján, kezén sebezték meg. A gazdálko-

dók elmondották még, hogy futva menekültek el 

a veszedelmes helyről. Nemsokkal később azután 

megjelent a rendőrségen a vadőr is és ö a követ-

kezőképen adta elö az esetet; 

A három ember az ötös számú vadászterületről 

nyulat vitt cl, amit ő észrevett. Kettőjüknél va-

dászfegyver volt. Amikor öt meglátták, hirtelen 

körülfogták és egyikük elkiáltotta magát: »Tit-

zcljl« A vadőr levágódott a földre, hallotta, hogy 

valaki elcsettentette a fegyver kakasát, a fegyver 

azonban csütörtököt mondott, mire ő lőtt az cm-1 

berekre. Hogy talált-e, nem tudja. A rendőrség' 

megindította a nyomozást. 


