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Kulturális kapcsolatok 
Szeged és Makó között 
Köszöntjük Makó népét, M FI RÍ Csaaádmegye 

lakosságát abból az alkalomból, hogy a 
mai nappal Makónak és Csanád-Arad-Torontál 
vármegyéknek is njságja lett a Délmagyarország. 
Annak a kulturmunkának, amelyet a Délmagyaror-
s«ág eddig Szegedien végzett, örvendetes térhódí-
tása u a tény, hogy a legdélibb trianoni végvár 
kapni nyíltak meg ma a Délmagyarország előtt 
és mától kezdve Makónak és vele Csanádmegyé-
nek ls mindennapi njságja lett a Délmagyaror-
szág. 

Már évHaedekkel ezelőtt és a legutóbbi tiz év-
ben *» történtek kísérletek arra, hogy 

Szeged ás Makó között kulturális kapcso-
latok létesüljenek. 

Mindazok a körülmények és meggondolások, ame-
lyek e kísérleteket szülték, sokszorosan megerő-
södtek és meghatalmasodtak azóta, a viszonyok 
alakulása és fejlődése folytán. 

Az állami és közigazgatási élet fejlődése és 
irányelvei, a kulturális munka célkitűzései és 
szempontjai, a gazdasági élet aktuális probléma 
mind, mind a — ma még talán sokszor láthatat-
lan — szálak, valóságos szövevényét fonták azóta 
a két város köré. Ezeknek a fejlődő és erősödő 
kapcsolatoknak a létezését s mindjobban Jelent-
kező hatását semmibevenni, vagy letagadni nem 
lehet. 

Kell-e utalnunk e tekintetben a közigazgatás, 
a törvényhatósági élet küszöbön álló reformjára, 
a vármegyék összevonásának, a kerületi beosztá-
sok megvalósításának terveire T Vagy a Duna-Ti-
sza-csatorna torkolatának megállapítására irá-
nyuló megoldási törekvéseket, tanulmányokat és 
vitákat említsük Inkább a magyar Jövő fontos 
problémái közül, amelyek megoldása egyforma 
életkérdése 

Szegednek és Makónak 

a Maros als'ő szakaszának hajózhatóvá tételével 
együtt? 

De vissza fs fordíthatjuk bátran a holnapba 
néző szemünket s beszélhetünk azokról a kulturá-
lis kapcsolatokról, amelyek 

• mfohásl ás senei kultúra terén épngy, 
mint gazdasági és kereskedelmi téren 

már a múltban is egyre nyilvánvalóbban és rend-
szeresebben mutatkoztak Szeged és Makó kőzött, 
akár egyes konkrét eredményekben, akár azok hiá-
nyának konstatálásában. A kereskedelmi és Ipari 
érdekképviseleti munka, azután a munkaszeretet-
ben, szorgalomban és olyan sokszor súlyos csaló-
dásokban és megpróbáltatásokban ls olyan egy-
f orma sorsú 

szegedi paprika és makói hagymatermelfib 

egyezősége. 
Az igazgatás!, kulturális, gazdasági és szociá-

lis problémák egyformasága valóban azonosítja 
a két várost mindazokban a tennivalókban, ame-
lyek fejlődésüket, haladásukat, boldogulásukat 
szolgálják s amely célok szolgálata egy jó és Igazi 
helyi újság feladatát, munkáját és programját 
előírja. Ezt a munkát, amelyet a Délmagyarország 
Szegeden egy évtizede folytat, a mai nappal Ma-
kóra és Csanád-Arad-Torowtál vármegyék terü-
lt iére ls ki terjesztjük. 

Belvárosi ClpöOzlct 
Széchenyi tér, Városi bérház, raktár leépítés foly-
tán női és férfi cipőit rendkívül olcsó áron 

árusítja. 1« 
Etfqe» pároh olcsO Kiárusítása. 

feTTEREM 
leszállított vendéglői Arai: 
Elsőrendű ebéd menü: leves, sült, főzelék, tészta, 
sajt, vagy fekete 1.10 P, 10 napra előre fizetve 10.— 
P. Választékos friss vacsorák már 7Q fillértől 
(bécsi natúr, párisi, vagy rostélyosból). Nagy zóna 
48 fillér, békebeli zóna 24 fillér kenyérrel. — Min-
den pénteken harcsás halászlé: nagy adag 1.40 P, 
kis adag 1.— P. Zóna —.80. Rendelésre bármikor. 
Társasvacsorákat és lakodalmakat méltányos 
árakért — minden igényt kielégítően — vállalok 
és ezek-e külön terem áll rendelkezésre 

Pünkösdi női kalapvásár ¡ M œ 
V I N C Z E MÁRIÁNÁL, Tisza Lajos Körút 4 2 . (Harisnyaház mellett) es 

A mosókonyha lakója 
öreg asszonyka, aki »valaha jobb napokat 

látott«, álldogál a bíróság sárga épülete előtt. 
A barátságosabb arcú embereket megszólítja, 
könnyes szemmel, de mosolygós arccal beszéli 
el szomorú sorsát és tanácsot kér. Mikor még 
jobban ment a sora, nem szorult rá senkire. 
Huszonhét esztendő óta özvegy, néhány év óta 
rokkant, munkaképtelen. Gyermekei szétszéled-
tek a világban, nem is tudja merre vannak. 
Havonta 4 pengő 90 fillér rokkantdijat kap, 
ebből kell megélnie. A Felsővároson lakik egy 
mosókonyhában és a lakásnak kinevezett mosó-
konyha körül keletkezett a baj. Az öregasz-
szonyka ugyanis már hónapok óta nem ké-
pes fizetni a lakbért. Segélyért folyamodott a 
városhoz, de a nyomozók, akik ilyen esetben 
eljárnak, azt jelentették, hogy az anyóka nem 
szorul rá a város pengőire. A lakbért tehát nem 
tudta fizetni és igy a mosókonyha megingott 
alatta. 

— A házigazdám — szégyenlem mondani — 
már kétszer megvert, mert nem fizettem. Most 
tizenötödikén ki kellene mennem a lakásból, 
de hát hová menjek... 

Az öregasszony tanácsot kér, hogy mit csi-
náljon. Segítenek rajta. Megmagyarázzák neki, 
hogy csak per utján lehet kitelepíteni a lakás-
ból. Nyugodt lehet egy darabig. A nénike nem 
akar egyebet, mint időt nverni. azután majd 
kimegy ő magától is. 

S hogy igy megnyugtatták, sirva, de mo-
solygós arccal siet a mosókonyha felé, mely 
miatt pedig már kétszer megverték. 

V|ONDJflMEG 
ISMERŐSEINEK 
hogy nemcsak a régi, hanem az 
uj előfizetők is megkaphatják a 
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A J A N DEK D T 
mert 

20 értékes tárgyat 
osztunk ki köztük december 17-én. 

— A Délvidéki Otthon közgyűlése. A Délvidé-
ki Otthon szerdán délután tartotta meg tisztújító 
közgyűlését a DMKE dísztermében. U n t e r r e i -
n e r József elnök megemlékezett az elmúlt év ha-
lottairól, dr. K ó s z ó Istvánról, Dózsa 
Imréről Schwarz Józsefről és Gruber 
Andrásról. S c h w a n János igazgató be-
számolt a Délvidéki Otthon elmúlt esztendei mű-
ködéséről, majd G ö t z József pénztári jelentése 
után megadták a felmentést a tisztikarnak és köz-
felkiáltással elfogadták a jelölő bizottság által 
összeállított hivatalos listát. A tisztikar a követ-
kező: diszelnökök: Klug Péter és dr. Széchenyi 
István, elnök Unterrelner József, társelnök dr. 
Buócz Béla, alelnökök: dr. Becker Vendel, dr. Be-
recz János, Doleh György, dr. Horger Antal, Kel-
ler Mihály, Szent-Tamássv Miklós, Szidanits Je-
nő, dr. Tóth Imre, Török Sándor, dr. Vinkler Ele-
mér, igazgató Schwan János, titkár dr. Hunyady 
János, jegyző dr. Belle Ferenc, háznagy Bátky 
Zoltán, pénztárnok Gőtz József, ellenőr Vojkicza 
György, számvizsgálók: Neumann János, Prunkl 
Miklós, Röser Miklós, ügyész dr. Falcio-
ne Kálmán. Dr. B u ó c z Béla főkapitány-
helyettes bejelentette, hogy L1 e w e 1 y n 
Jones angol képviselő szombaton angol 
nyelvű előadást tart a városháza közgyűlési ter-
mében, vasárnap pedig kimegy a trianoni határra. 

x Elastrico fürdőruha Lampel és Hegyinél, 

x Elragadók DEL-KA pünkösdi cipöujdonságai! 

Akiknek a szívműködése rendellen, 
erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű széke-
lési, ha naponta reggel éhgyomorra megisz 
nak egy kispohár természetes „Ferenc Józ«" ' , 
keserüvizet. Szivszakorvosok megállapították, 
hogy a Ferenc József viz szivelzsirosodás-
nál és biUenfyühlbáknál is enyhén, biztosan 
és mindig kellemesen hat. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerüzletekben kapható. b.i 

— Térzene a Széchenyi-téren. A Hunyadi Já-
nos 9. honvédgyalogezred ezredzenekara csütörtö-
kön délután 5 óra 30 perctől 6 óra 30 percig a Szé-
chenyi-téren térzenét tart a következő műsorral: 
1 Farkas: Levente induló, 2. Boieldieu: Bagdadi 
kalifa, nyitány, 3. Ziehrer: Selyem és bársony, ke-
ringő, 4. Strauss: Czigánvbáró, egyveleg, 5. Flli-
povszky: Fülemüle, tipegő, Piccolo szóló, 6. Gil-
bert: Kis szökevény, induló. 

Vigadóban m* este, _ _ 

—^tanc! 
— Erdős Renée: Hajnali hegedűszó — Délma-

gyarország kölcsönkönyvtár. 

x Elastrico fürdőruha Lampel és Hegyinél. 

— Munkaközvetítés. A Hatósági Munkaközve-
títő Hivatal közli: Állást kaphat a Hatósági Mun-
kaközvetítőben: 1 füszerkereskedő, 1 rövidáru ke-
reskedő, aki kirakatrendezéshez ért, 1 kádár, 1 
bognár, 1 kosárfonó, 4 könyvügynök, 1 nőtlen, né-
metül beszélő szállodai szolga, 6 szabó (2 magyar, 
2 kézi, 2 raktári), 2 papucsos, 2 cipötüzőoő, 3 ci-
pész, 2 hölgyfodrásznő. 

— Kéményseprőmunkások szervezkedése. A ké-
ményseprőmunkások szakegyletének csanádmegyei 
csoportja junius 4-én, délelőtt 10 órakor tartja 
alakuló gyűlését a makói városháza tanácstermé-
ben. Az alakuló gyűlésen a központ részéről dr. 
Riesz Lajos ügyvezető főtitkár jelenik meg, aki a 
másnap, junius 5-én Szegeden tartandó szervező-
gyűlésen fogja képviselni a szakegyletet. 

— Megjelent a Szinházl Élet pünkösdi Miss 
Európa-Albuma. Az izgalmas szavazás után mind-
össze egy szavazattal lett második Gál Júlia, a 
madridi Miss Európa-választáson. Erről az esti-
ről, valamint a barcelonai és madridi ünneplésről 
számol be a Színházi Élet Pünkösdi Miss Európa-
albuma. 

— Családi dráma. Budapestről jelentik: Ma 
hajnalban a Magdolna-ucca egyik házában 
K a u f m a n n Antal árukihordól felesége vit-
riollal leöntötte. A férfi könnyebb égési sebe-
ket szenvedett, az asszony a merénylet után a 
lábán késsel felvágta az ereket. A mentők azon-
ban azonnal segítségére siettek, a kórházba-
szállitás közben elvérzett. 

TTH0N 
FŐZNI VÉTEK 
mert a 

Kass 
konyhája 

elsőrangú nyersanyagokból készült finom ebéd* 
.jót önnek díjmentesen házhoz szállítja 1 Menü 

adagja már 

1 pengőtől! 

D i é t á s é t l a p k í v á n a t r a ! Előfize-
tőinknek a heti étlapot minden héifőn kézbesít-
jük. — Napi-, heti és havi előfizetés (abonoma) I 

Az éthordókért kfildönoeink naponta délelőtt 8 és II ó n 
között jelentkeznek, 344 


