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Leendő a ny á kn ak kellő ifqyelmet kell fordi 
faniok arra, hogv bélmüködésük rendben legyen, 
ez pedig a fermészeles »Ferenc Józ««f« 
keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosí 
klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a 
valódi Ferenc József vizet, mert könnyen 
bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan 
é* minden kellemetlenség nélkfll jelentkezik. 
A Ferenc Jőzse. keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fOszerfizlelekben kapható, ni 

— Megnyílt a szegedi Palesztina-kiállitás. 
Szombaton este nyílt meg a zsidó népiskola tor-
natermében a Magyar Cionista Szövetség Pa-
lesztina-kiállítása, amely szemléltető módon 
mutatja be Palesztina gvorstempóju fejlődését. 
Képek, grafikonok, plakátok, könyvek, a héber 
egyetem kiadványai képezik a kiállítás gazdag 
anyagát. A kiállítás megnyitása előtt dr L u s-
t i g lstván tartott előadást a kiállítás céliairól, 
maid F á b i á n László beszélt arról a kultur-
és épitőmunkáról. amelv Palesztinában folyik. 
A kiállítás egy hétig marad nvitva. Vasárnap 
délelőtt 11 órai kezdettel diszülést tart a cionis-
ta szövetség, fél 3 órakor a lelki csoport köz-
gviilését tartják meg. Az eddigi programtól el-
térően nem keddpn, hanem a jövő vasáman 
délután R órakor lesz az ifjúsági csoportok 
meetingje. este 9 órakor a Wíró nvilváno« gvü 
lését tartiák meg. amelynek keretében Fábián 
László tart előadást. 

— Letartóztattak egy ügvnökot. A szegedi 
rendőrség szombaton reggel letiriőztafta 
Wittelsz József 29 éves ügvnökot. A letartóz-
tatás oka az volt hogv Wittelsz ellen a deb-
receni törvényszék lopás miatt körö^Vsf adót' 
ki. A körözés plapján a szegedi rendőrség i* 
nyomozást indított és szombaton reggelre sí 
került Wittelszet megtalálni. Az ücvnök ti1 

takozott a letartóztatás ellen. r.zt akar 
ta bizonyítani, hogy a detektívek tévedésben 
vannak, mikor őt tartóztatják le. Tiltakozása 
azonban nem használt: letartóztatták és útnak 
indították Debrecen felé. 

— V''á<rifó«»ázznl megmérgezte magát. Bé-
res Ro t óI 19 esztendős leánv, Kálvária-
ucca 2. szám alatti lakos szombaton délelőtt 
vilógitógázzal megmérgezte m̂ igát. Tet'ét ide-
jekorán észrevették, értesítették a mertőke* 
akik a lánv̂  a közkórházba szállrtol'ák Bé-
res Rozál állapota súlyos, de nem é'etveszé-
lyes. 

— A teherautó elgázolt egy ügvnököt. Szom-
baton reggel a dorozsmai határ közelében egy 
teherautó az országúton elütötte Ffollósr Zoltán 
42 éves tismroffi ügvnököt. Hollósi eszmélet-
lenül terült el a földön. A teherautó «offőrje 
Hol'ósit bevitte a közkórházba, ahol áo>!ás alá 
vették. A soffőr azután, anélkül, hogv sz<*m*lv-
azonosságát megállapították volna. ettávozott. 
A rendőrség keresi a soffőrt. Hollóéi állapota 
su'yos. 

— Az üj Idők uj számából kiemelkedik Har-
sányt Zsolt elbeszélése. S z ö 11 ő s i Zsigmond 
elbeszélése, Raby József megemlékezése Móra 
Ferencről, stb. Díjtalan mutatványszámot bárki-
nek küld a kiadóhivatal (Budapest VI., Andrássy-
ut 16.). 

Dráfi-a anyám, nagyanya és dédnagymama 
ö z v . T a u s z V l l m o s n é 

szül. D e u t s c h J u l l a 

rövid szenvedés után 82 éves korában örökre 
elaludt 
Temetése L hó 18-án d. o, Vs 11 érakor a 

cin teremből. 
Emlékét gyászoljuk: 

Sandberg MenHkné lánya, Sandberg 
Henrid veje, Deutsch Sámuel fivére, 
unokái, dédunokái éi a nagyszámú rokonság. 

MAKÓI HÍREK 
A. védett birtokosokhoz hirdetménnyel fordul a 

polgármester, aki közli, hogy a védett birtokok tu-
lajdonosai kötelezettségeik teljesítése és a gazdál-
kodás kérdésében felvilágosításért a törvény értel-
mében erre hívatott és megalakított bizottság tag-
jaihoz fordulhatnak, akik díjtalanul állanak ren-
delkezésre. A bizottság elnöke Galamb Sándor dr., 
tagjai: dr. Galambos Emil, dr. Kuhár Lajos, ifj. 
dr. Demkó Pál, Götter Imre, Forizs László. Óvári 
László, Wiener János, Nagy Ernő és Tóth János 
Makón, dr. Koreck Aurél Apátfalván, dr. Banner 
László Csanádpalotán. A polgármester külön fel-
hívja azokat a védett birtokosokat, akiknek birto-
ka a kataszteri tiszta jövedelem 40-szeresét meg-
haladó adóssággal van terhelve, február 28-ig je-
lentsék be, hogy a törvényben részükre biztosított 
külön kedvezménnyel kívánnak-e élni. 

Megfellebbezték a keletcsanádi villamosítási 
határozatokat. A keletcsanádi községek villamosí-
tására vonatkozó határozatok miniszteri jóváha-
gyása még egyre késik. Amilyen nagy gyorsaság-
gal hozatták meg a községi határozatokat s az 
azokat változatlanul jóváhagyó kisgyülési határo-
zatot, gyorsabb miniszteri döntést vártak és re-
méltek az érdekeltek. A miniszteri jóváhagyás 
kérdésében ugy látszik, halasztó hatállyal léptek 
közbe azok a fellebbezések Is, amelyek a közsé-
gekből már a kisgyülési határozat meghozatala 
után, illetve az ellen érkeztek be. Csanádpalotá-
ról ifj. Ludányi Pál és társai. Kunágotáról Far-
kas Ferenc és társai, továbbá Ivanics Bertalan és 
társai adtak be fellebbezéseket. Tarnay alispán 
megállapítása szerint minthogy a fellebbezések 
azonos szövegnek, a jogorvoslat eszméje nem a 
községi érdekeltség körében született meg. 

Az egyházak kezére kerül a városi temetkezési 
intézet. A városi temetkezési intézet megvétele 
céljából hirdetett pályázat határideje lejárt. A ha-
táridőig egyetlen pályázat érkezett be, a makói 
református és római katolikus egyházak egyesi-
tett pályázata, amely lényegében csak annyiban 
különbözik az előző ajánlattól, hogy a város ter-
hére kikötött egyévi beszolgáltatásról lemond. 
Ilyenformán most már bizonyosnak látszik, hogy 
a városi intézmény az egyházak kezére kerül. 
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Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Kockás Ferenc Vadlövő Annával, Csává,s János 
Német Rozáliával. Bán István Vadlövő Etelkával, 
Házasságot kötöttek: Bobis Sándor Gera Rozáliá-
val, Borka Imre Burunkai Eszterrel, Kardos Pé-
ter Lengyel Piroskával, Tamás József Pál Gyönge 
Ilonával, Szaláncz Béla Péter Karácsonyi Mária 
Piroskával, Kockás Ferenc Vadiövő Annával. El-
haltak: Kocsis Jánosné Daka Etelka (Tükör-ucca 
5.) 4 éves. özv. Zavada Pálné Gutyán Mária 41 
éves korában. 

Az elmúlt hét ingatlanforgalma Makón. Ifj. 
Széli Jánosné megvette Erdei Ferenc Rákosi 4 
hold 751 négyszögöl földjét 3270 pengőért, dr. Bog-
dán József Rontó János és neje lesi 245 négyszögöl 
földjét 500 pengőért, dr. vitéz Gera József Geiger 
Gyuláné Szent János-téri házát 11 ezer pengőért, 
Tokai Géza és neje Tergulica Tódor Rákosi egy 
hold 565 négyszögöl földjét 1520 pengőért, Fodor 
Elemér Baksa Lajosné Nagycsill̂ g-uccai házát 
2250 pengőért, Máricz Mihályné Farkas Margit 
IIuszáMiccai házát 1240 pengőért, Pjpp Lajos Ko-
vács György mikocsai járandóját 1250 pengőért. 
Nagy Péterné Nagy Imre leleintí járandórészét 
200 pengőért. Nagy Gy. Antalné Nagy Imre leleiuti 
járandórészét 200 pe>ngőért Iritz Mór Joó Sándor 
tehéniárását 210 pengőért Panyor Jánosné Balogi 
Józsefné sóstói ugarját 550 pengőért, Fekete An-
tii Kiss István csókás! 1 hold 500 négyszögöl föld-
jét 900 pergőért, Kádár István Nagy' Imréné te-
hénjárását 200 pengőért. Kovács György özv. Ko-
vács Béláné hatrongyosi 1 hold 1300 négyszögöl 
földjét 1400 pengőért .Széli Károly Bihari Imre 
Eszterházi-uccai hrvát 625 pengőért és végül Vá-
radi Imréné Váradi Istvánné földrészét 500 pen-
gőért. 

Jó emésztés, tiszta vér, 

Karcsú termet, kincset ér. 

S honnan mindez ? Felelet: 

Igyon reggel, éhgyomorra 

Egy pohár M I R A vizet. 

Héttőn megkezdődik a mértékhitelcsitéa. A sze-
gedi mértékhitelesítő hivatal kiküldöttje a városi 
bérpalotának az Aradcsanádi felől eső oldalán 
hétfőn kezdi meg a mértékek hitelesítését. Hitele-
síteni kell minden olyan mérleget, amelyen eladás, 
csere, vagy bér céljából teljesítenek méréseket. 
Külön megjegyzi a hivatal, hogy a hagymakerté-
szek által a zsákos hagymák és a kötözött gyöke-
rek mérésére használt mérlegeket is hitelesíteni 
kell. A javított mérlegeket minden esetben újra 
kell hitelesíteni. 

A mezőgazdasági bizottsági tagok választása. 
Több makói olvasónk fordult hozzánk azzal a ké-
réssel, hogy részletesen Ismertessük a mezőgazda-
sági bizottsági tagok választásának a módját a 
választásra vonatkozó törvényeket és rendelete-
ket és mezőgazdasági bizottsági cáljait. A hozzánk 
fordulóknak ezúton hozzuk tudomására, hogy a 
Délmagyarorszáig-ban legközelebb folytatólagos 
cikkeikben teszünk eleget ennek a kérésnek és már 
most kérjük lapunknak minden mezőgazdasági ter-
meléssel foglalkozó olvasóját, hogy cikksoroza-
tunkat kisérje figyelemmel. 

A makói Református Ifjúsági Egyesület konte-
reneiájánák záróünnepsége. Egyhetes konferenciá-
ját záróünnepség keretében ma fejezi be a makói 
Református Ifjúsági Egyesület konferenciája. Eb-
ből az alkalomból délelőtt 9 órakor ünnepség lesz 
a belvárosi református templomban, amelyen dr. 
Vass Vince mond beszédet Este 7 órai kezdettel 
jubileumi szieretetvendégség lesz a ref. polgári 
fiúiskolában. 

A makói kertészek nagygyűlése vasárnap dél-
előtt 10 órakor kezdődik a városháza nagytanács-
termébeta. A makói kertésztársadalom életében 
sorsdöntő lesz ez a gyűlés, mert a kertésztársada-
lom teljes összefogását és uj utakon való elindu-
lását jelenti. A nagygvülés meghívója röviden sum-
mázza az uj tömörülés céljait. Hagymát csak ős-
termelő kertész termeljen, őstermelő pedig csak 
az lehessen, aki már legalább 15 éve foglalkozik 
hagymatermeléssel, illetőleg csak hagymaterme-
léssel foglalkozik, a termelés munkájában maga is 
résztvesz és 3 holdnál nem ragvobb területen ter-
meli a hagymát 

— Filharmonikus Kangverseny ma t l órakor 
a Belvárosi Moziban. 

— Figyelmeztetés. Kiadóhivatalunknak tu-
domására jutott, hogv egves lapkihordók el-
adnak olvan lapnéldánvokat, amelvek nem il-
letik őket meg, sőt azokra a maguk javára elő-
fizetőket gvüitenek. Figvelmeztetünk minden-
kit. hogy lapkihordóktól lapokat ne vásárolja-
nak és előfizetési dijakat csak a kiadóhivatal 
nvugtMra fizessenek, mert a visszaélések mw-
akadálvoTása és kiderítése érdekében megtet-
tük a szükséges lépéseket és csak őnmagán-'l-
szerez kellemetlenségeket, aki a visszaélé«ekbop 
segédkezik. 
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f~a M i s k o l c i f u h l u r ^ 
nagyban és ki?si 'vhen le^o^sóbb árban 
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Ke«npr Mórnál, Fekeíesas ucca 22 
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