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Makacs székrekedés, vastagbél katarus 
jryomorbaj, pufiadás, vértorlódás, sárgaság 
aranyeres csomók, csipőfélás eseteiben a ter-
mészetes „Ferenc József" keserűvíz, reggel 
és esle egy-egy kis pohárral bevéve, rendkivOl 
becses háziszer. Klinikai mentigyelések tanú* 
sága szerint a ferCIIC JóZSel viz még inger, 
lékeny belü betegeknél is tájdalom nélkül hat-
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárak-
ban, drogériákban és fflszerflzletekben kapható 

— Előadás. Az Egyetem Barátai Egyesülete 
természettudományi szakosztálya értesiti tagjait 
és az érdeklődőket, hogy második népszerű előadá-
sát kedden délután 6 órakor tartja meg az I. szánra 
vegytani intézet előadótermében a Templom-téren. 
Dr. Mészáros Gábor tart előadást „A hus sze-
repe táplálkozásunkban" cimmel. A belépés díjta-
lan, vendégeket szivesen lát az elnökség. — A Fe-
renc Józser-Tudoinányegyetem Barátainak Egye-
sületének bölcsészeti szakosztálya szerdán délután 
6 órakor az egyetem Szukováthy-téri helyiségében 
ülést tart Az ülésen dr. Banner János „Neoliti-
kus pásztorélet emlékei az Alföldön" címmel tart 
előadást. 

— Fotoamatőr-fogások. A Magyar Amatőr-
fényképezők Országos Szövetsége (Maosz) sze-
gedi csoportja ugy tagjai, mint a fényképezés 
iránt érdeklődők részére havonta előadásokat 
rendez. E tervbevett előadássorozat keretében 
dr. T ó b i á s Dénes, a szegedi csopor klubhe-
lyiségében (Fiu iparostanonciskola, Eötvös-u. 
2. sz., III. em. 2. ajtó) kedden este 7 órakor a 
„Fotóamatőr-fogások" cimen előadást tart, 
melyen minden érdeklődőt szivesen lát a veze-
tőség. Belépés dí jtalan. 

— A népművelést bizottság alsóvárosi népmű-
velési tanfolyamán a községi elemi iskolában ked-
den este 7 órai kezdettel dr. Sík Sándor egyetemi 
tanár: „Petőfi költészete", dr. Jung Sándor tiszti 
orro«: „A lakóház egészségügyi követelményei" 
címmel tart előadást. 
— Tolvaj bejárónő. Vasárnap délelőtt Lá-

zár Jánosné Szabadsajtó-ucca 11. szám alatt 
levő lakásán tolvaj járt. Az ismeretlen tettes 
felnyitotta a szekrényajtót és onnan 104 pengő 
készpénzt vitt magával. A detektívek nyomozá-
sa rövidesen eredményre vezetett. Kezdettől 
fogva gyanús volt a bejárónő, aki a lopást va-
sárnap reggel „észrevette" és jelentette. Valla-
tóra fogták a bejárónőt. S z a b ó Annát, aki be-
ismerte a lopást és előadta hiánytalanul az 
egész összeget. A rendőrség Szabó Annát őrizet-
be vette. 

x Tojásos pászka előjegyzéseket elfogad a hit-
községi iroda (Margit-ucca 20., I.). 1 kg ára 2 pengő. 

— A lefoglalt hagyma és kukorica. A battonyai 
járásbíróság jogerősen egyhónapi fogházra ítélte 
vitéz Marosi István magyarcsanádi gazdálkodót, 
mert a gazda eladta lefoglalt 15 vagon hagymáját 
ós kukoricáját. A gazdálkodó nemrégiben újra-
felvételi kérelemmel fordult a szegedi törvényszék-
hez és ártatlanságát hangoztatta. A törvényszék a 
hivatkozott uj adatok alapján elvállalta az újrafel-
vételi. Az ügyet hétfőn tárgyalta a szegedi tör-
vényszék V i 1 d-tanácsa, mely vitéz Marosi Istvőnt 
az ellene emelt vád alól felmentette. A bíróság 
megállapította a kukoricát illetőleg, hogy azt még 
lábon foglalták le, holott a lábon álló kukoricát 
csak zárlat alá vehették volna. Megállapitottők azt 
fs, hogy a foglalási jegyzőkönyv Is szabálytalan 
volt és a lefoglalós alatt a gazdálkodó nem is tar-
tózkodott otthon. A hagymára vonatkozólag a tör-
vényszék elfogadta a vádlottnak azt a védekezését, 
hogy a lefoglalt nagymennyiségű hagyma romlás-
nak indult, jórésze tönkrement és a gazda a hagy-
ma értékének megmentése végett nyúlt a lefoglalt 
áruhoz. Beigazolódást nyert az ls, hogy a hagymá-
ért mindössze 250 pengőt kapott és azt az összeget 
majdnem telje« egészében a válogató-munkások-
nnk fizette ki. 

HátrAlékos Könyveléseket feldolgoznak, 
mérleget, Iftrsas elszámolásokat el-
készítenek és felfllvlzsoftlnah, -
könyvvizsgálat esetén mint 

ellenszakérfők 
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MAKÓI HÍREK 
Felfüggesztettek egy számtisztet a makói város-

házán. A makói városházán a pénztár és a szám-
vevőség egy gyanúsnak talált 21 pengős nyugta 
bemutatása kapcsán rövid vizsgálat után megdöb-
bentő felfedezésre jutott Kiderült, hogy a városi 
számvevőség egyik számtisztje, Bárányi An-
tal, aki a város kishaszonbérlőinek óvadékait tar-
totta nyilván, egy 21 pengős viaszafizetendő óva-
dék felvételére nyugtát készített, arra a kishaszon-
bérlfl Szabó Mihály Gyöngy-nccai lakos nevét 
aláirta és a pénzt feJ akarta vétetni a pénztárnál. 
A megtévedt ember felelősségrevonásakor beis-
merte kísérletét. Gorcsa Péter helyettes polgár-
mester Bárányi Antal ellen nyomban megindította 
a fegyelmi eljárást és állásától felfüggesztette. A 
vizsgálat folyik. 

Kors¡karambol a Fő-téren. Vasárnap délelőtt 
a legnagyobb forgalom idején egylovas kocsijával 
a Fő-téren hajtott keresztül Kiss Lajos apátfal-
va! gazda. Lova a nagy forgalomban megvadult és 
a városháza előtt belefutott Dinnyés József ko-
csijába. Kiss Lajos széles ivben kirepült a kocsi-
ból, esése azonban olyan szerencsés volt, hogy csak 
jelentéktelen sérüléseket szenvedett. 

A teherautó és az utas, aki gyalogolás közben 
elaludt. Bejtélyes körülmények között embert gá-
zolt Nedelkor Mihály makói mészáros teher-
autója. Bicók József sofőr és Ambil Károly 
ült az autó első ülésében, amikor Szeged alatt egy 
embert vettek észre, aki szembejött az autóval. A 
sofőr fékezett és igyekezett kikerülni a magános 
utast. Minden igyekezete hiábavaló volt azonban, 
mert amerre az autó tért, arra fordult az ntas is. 
Ideges kapkodás és cikk-cakkok nt következett ez-
után, aminek a vége mégis az lett, hogy a magános 
utas az autó alá került. Bicók leállította az autót 
és lábra segítette az utast, aki Király Pál tisza-
roffi lakosnak mondotta magát és kijelentette, hogy 
semmi komolyabb baja nem esett. A szerencsétlen-
ség okára vonatkozólag azt mondotta, ho<rv nagvon 
fáradt volt, menetközben elaludt, az autó hangját 
hallotta, de azt hitte, hogy — álmodik. Az antó 
utasai rávették, hogy üljön a kocsiba és bevitték 
a szegedi klinikára, ahol állapota ma reggelre su-
Ivosra fordult Az orvosok súlyos belső sérülésekre 
következtetnek 

— A Cionista Szövetség ülése Szegeden. A 
Magyar Cionista Szövetség szegedi csoportja 
vasárnap délelőtt tartotta a cionista hét meg-
nyitó ülését a hitközség nagytermében. T>r. 
L u s z t i g István megnyitó beszéde után dr. 
M a k a i Ernő tartott előadást. Kifejtette, bogy 
a háború óta az egész világ nagv gazdasági, po-
litikai és társadalmi átalalailáson ment keresz-
tül, ami érinti a zsidóság helyzetét is. A világ 
gazdasági és kulturális fejlődése nagyszerűen 
haladt addig, amig a világ gazdasági rendszere 
a nemzetközi szabadkereskedelemre volt épitve. 
Az ember gazdasági tevékenységére mindig 
döntő volt az emberi lélek és a vallás. A zsidó-
ság kapitalizmusa nem közönséges rideg anya-
giasság. hanem lelki életet is ielent. bőkezűsé-
get és áldozatkészséget. A békeszerződések bi-
zalmatlanságot szítottak a nemzetek között. Le-
hetetlenség volt az egvík ország gazdasági létét 
a másik magatartásától függővé tenni és igve-
keztek önállóan a gazdasági életre berendez-
kedni. A zsidóság meg tudia érteni a kor sza-
vát — mondotta előadásában — és alkalmaz-
kodni tud a változott viszonvokhoz. ha erre al-
kalmat adnak neki. A zsidók kiváló képessé-
geiket az ui gazdasági rend szolgálatába is tud-
íák állítani. A világ átalakulása folvtán meg-
változott a zsidóság szereoe, — fejezte be elő-
adását. Négvezer év multia arra tanít, hogv a 
zsidóság mindenkor betöltötte szerepét, ha erre 
alkalmat adtak nekik. Utána R i s s e l í c h e s 
Mózes mérnök szólalt fel. maid dr. F r i e d Fri-
gves, a szövetség figwezető plnöke és E i s d r> r-
f e r Andor a szövetség titkára tartott előadást, 
kiemelve n Palesztina-nkció ielentőségét és is-
mertetve Palesztina kulturális és gazdasági fej-
lődését. Dr. B i ed 1 Samu hitközségi elnök hív-
ta fel a közönség figvelmét arra. hogv kisérjék 
figvelemmel a Palesztina-kérdést. Ennek igazi 
hivatását nem abban lálla. hogy oda kivándo-
roljanak a zsidók, hanem abban, hogv ez az 
emnóríum önmagától, mint állam, hatni fog a 
zsidóság összességére. A szövetség kiállítása 
megtekinthető a zsidó népiskola tornatermében 
délután 5-től 7-ig. 

— Elitéltek egy Tyfimőles+olvajt. Lévav Fe-
renc napszámos a mult év őszén a Hcim-féle szaty-
mazi gviim öl esősből ősri bnraekot lopott. A tör-
vényszék hétfőn este vonta felelősségre a tolvajt és 
1 hónapi fogházra Ítélte. 

HETI MŰSOR: 
Egész héten minden este: ördöglovaa. Rendes 

helyárak. 
Délutáni előadások: 

Kedden délután: Tatárjárás. Filléres helyárak 
Csütörtök délután: Csipetke. Katonaelőadás 

Filléres helyárak. 
Szombat d»' in: Velencei kalmár. Ifjúsági elő-

adás. Filléres nelyárak. 
Vasárnap délután: ördöglova«. Rendes esti 

helyárak. Bérletszünet. 

Filharmonikus hanoverseny 
Fleischer Antallal és Báthv Annával 

A vasárnapi filharmonikus hangverseny, a 
második az idén. amelyet mint zenei ünnepet 
könyvelhetünk ei. Egyben ujabb, fényes igazo-
lása régóta hangoztatott tapasztalatunknak, 
melv szerint Szegeden csak a legjobb művészi 
nivot megütő produkcióknak van számottevő 
közönségük és elismerésük. 

A vasárnapi hangverseny, amelynek kiváló 
vendégei F l e i s c h e r Antal és B á t h y Anna 
voltak, siker dolgában is magasan kiemelke-
dett az eddig5 zenekari hangversenyek sorából. 
Amit hosszú ideje nem láttunk, zsúfolt székso-
rok jelezték az egész kivételes művészi esemény 
iránt megnyilvánuló kivételes érdeklődést. 

A presztizs helyreállítása a legjobb uton 
van. Nagy hiba lenne akár a művészi erőfeszí-
tést megbontó legkisebb elernyedéssel, akár a 
müvek és szólisták kiválasztásában előforduló 
legkisebb gondatlansággal is megzavarni a — 
most már állithatjuk — visszaszerzett bizalmat. 

Fleischer Antal Beethoven V.-ik szimfóniáját 
dirigálta és megnyitotta ennek az utolérhetetlen 
költő-vatesnek °gész monumentális jelentősé-
gét. Évszázadok sem mossák el ezt a jelentősé-
get, mert az emberi tragikum örök inkarnációja 
marad és különösen az ötödik szimfónia sugá-
rozza ki ennek a poklot és menyországot járt 
léleknek végzetes es misztikus hatalmát. Gyö-
nyörűség volt hallgatni, hogyan vezette Flei-
scher zenekarát, hogyan zengett, sóhajtott és 
pianóiban hogyan imádkozott ez a zenekar. Az 
átélés nemes sodra hogyan hevitett minden em-
bert és mennyit tanul éz a zenekar az ilyen di-
rigenstől. Nem volt a felfogásában semmi kül-
sőséges pompa, csendesen, mélyről jöttek fel az 
érzés hullámai és az egyszerűségben lelte fel 
Beethoven emberi vonásait és poétái küldetését. 

Meghatottan tapsolta és ünnepelte a nézőtér 
Fleischert. 

Beethoven „Ah Perfidó" cimü áriáját B á t h y 
Anna énekelte és tömör, meleg hangjában, köl-
tót-érző finom előadásában ez a kulturált éne-
kesnő is életre szólította Beethovent. Elénekelte 
W e b e r Oceán-áriáját is és a hangulat, ér-
zés, erő és fantasztikus látomások közölt sodró-
dó mű minden modulációjának, megtalálta 
nemes kifejezését. A közönség percekig ünne-

Eelte. mig ráadásul F i c h t n e r Sándor érde-

es, ősi magyar har.gzatu igric dalszerzeményé-
vel köszönté meg a tapsokat. Mindhárom ének-
számot Fleischer Antal dirigálásával a zenekar 
elsőrendűen kisérte. 

W a g n e r nagvvonnlu Mesterdalnokok-nyi-
tányát hallottuk még Fleischertől. A hangszere-
lés művészetét hozta F i c h t n e r Sándor egy 
B a c h Preludium- és Fuga-átirattal. VaJóban 
értékes a feldolgozás és a szerzőnek, aki maga 
vezényelte müvét, nagy elismerésben volt része. 

A közönség a hangverseny minden számát 
lelkesen tapsolta és szép élmény emlékével tá-
vozott. I-

Makón 150-en íelentkcztek eddig az „ördöt;-
lovas"-kiilönvonatra. Az ördöelovns szerdai 
előadására a Délmagvarország makói különvo-
natot szervez, amelvre a jelentkezések még 
mindig folvnak. Eddig 150-en jelentkeztek Ma 
kóról a különvonatra, araelv szerdán délután 5 
órakor indul a Szeged-Csanádi vasútállomásról 
és a szinházi előadás befejezte után 40 perccel 
indul vissza Makóra. 

Vendégszereplések Debrecenben. A debreceni 
színházban a jövő héten szerepel a két L a t a bá r-
testvér a „Bolondóra" cimü operettben. Két eslén 
fellép Köpeczy Boócz Lajos, a Kamaraszín-
ház tagja, aki a Fanny-ban és a Sznliny-ban ven-
dégszerepel. A jövő heti műsor többi részét a „Bál 
a Savoyban" tölti ki A nagysikerű Ábrahám-ope-
rettnek szombaton volt a pécsi bemutatója is. Az 
egyik női főszerepet a fiatal Baross Kató éne-
kelte. 


