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' Back'-malom lisztje legjobb! 
Kapható liszt-, fűszer- ós csemegefizletekben I | 

Hirejk 

Ntnu ion i 

Az idő 
A Szegedi Mctcorologiai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása + 7.8 
C, a legalacsonyabb +1.0 C. A baroineter adata 
milliókra és tengerszintre redukálva reggel 767.7 
mm, este 763.1 mm A levegő páratartalma reggel 
80 százalék, délben 55 százalék. A szél iránya nyu-
gati, erőssége 4—7. A talaj 18 cm-ig fagyott. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Változékony, szeles és hűvösebb idő. Ki-
sebb záporszerü lecsapódások (eső, hó). 

— Rendezik a Rcrrich Béla-teret A kémiai 
intézet előtti területet, melyet Rerrich Béla 
műépítészről nevezett el a város, most majd 
rendezni fogják. A terv az, hogy a Széchenyi-
tér rendezésénél feleslegessé vált vaskorlátot 
használják fel a Rerrich Béla-tér rendezésénél 
és bekerítik ezt a területet. A tavasszal azután 
sor kerül a tér parkosítására is és padokat is 
elhelyeznek a tér több pont ján. 

— Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesü-
letének természettudományi szakosztálya értesiti 
tagjait és az érdeklődőket, hogy második szakosz-
tályi ülését szerdán délután 5 órakor tartja meg 
az L számú vegytani intézet előadótermében a 
Templom-téren. A szakülés tárgysorozata: 1. dr. 
Győrffyné szüL Greisiger Irma: A Magas-Tát-
ra Euphrásiái rendellenességei. (Bemutatja dr. 
Győrífy István.) 2. Dr. Farkas Béla: A halak 
hallóképessége. (Vetitettképes előadás.) 3. Dr. 
Stiller Jolán: Kutvizek vizsgálata biologiai 
szempontból. Az előadásokra való belépés díjta-
lan, vendégeket szívesen lát az elnökség. 

— Dr. Klein Mór meghalt. Kedden délután 
félkettőkor 70 esztendős korában meghalt dr. 
K l e i n Mór, az ismert kiváló szegedi orvos. 
Vele a régi orvostársadalom egyik elismert, 
kiváló képzettségű és szaktudásu tagja tűnt el 
az élők sorából. Közel negyvenöt esztendeig 
dolgozott Szegeden és ezen idő alatt ugy or-
vostársai, mint a közönség körében osztatlan 
elismerést, becsülést és szeretetet vívott ki ma-
gának munkásságával és egyéniségével. Humá-
nus gondolkozású, nagy tudásu orvos, igazem-
l»er volt, akit őszintén szerettek és tiszteltek. A 
szegények jó orvosa volt. akiket ingyen gyó-
gyította. Kiterjedt, nagy praxisa megengedte, 
hogy teljesen önzetlenül igyekezzék segitségé-
re á nincsteleneknek. Dr. Mann Jakab mellett, 
a szegedi bábaképző intézetben kezdte orvosi 
pályáját, mint tanársegéd, ezután magánpraxist 
nyitott. Rövid idő alatt egyike lett a legkereset-
tebb nőgyógyászoknak. Meg volt benne a ;ő or-
vos minden erénye: humánus gondolkozás, lel-
kiismeretesség, nagy tudás. Mindezek a tulaj 
donságok előkelő helyet biztosítottak számára 
az orvostársadalomban. A háború alatt egész 
vagyonát hadikölcsön^kbe fektette. Az Össze-
omlás után további-• ; . ambicióval dolgoz«itt, 
<'gLSzen 1932-ig, amik(»r betegsége miatt kény-
telen volt prakszisát abbahagyni, öt nappai ez-
előtt álbpota súlyosabbra fordult, íszméletét 
elvesztette és nem Is nyerte vissza többé, mig 
kedden délután a kór legyőzte szervezetét. Ha-
lálát özvegye, kiterjedt rokonsága, tisztelőinek 
sokasága gyászolja. A régi szegedi kiváló or-
vos elhunyta mindenfitt őszinte mély részvé-
tet keltett. 

— Revízió« előadás. Csütörtökön este 8 órakor 
4 katolikus székházban vetitettképes reviziős elő-
adás lesz. Előadást tart. dr. V t n k 1 e r Elemér „A 
kisebbségi magyarság helyzetéről a megszállott 
1 örületeken" cimmel. Dr. Mária föl dy Márton 
Erdélyről beszél. Érdeklődőket szívesen látnak, 
l>elépődij nincs. 
— Adomány. Wagner Ferenc 300 pengőt Jut-

tatott dr. Somogyi Szilveszter polgármesternő ke-
iéhez azzal a rendelkezéssel, hogy a Szent József-
akció keretében szegény gyermekeknek cipővel 
yaló felruházására fordítsák. 

— Borbélyok közegészségügyi kihágása. Még 
a múlt év őszén az elöljáróság kiküldöttei vé-
gigjárták a borbélymühelyeket és közegészség-
ügyi szempontból ellenőrizték a helyiségeket. 
A razzia eredményeképen több borbélymestert 
felhívott az elöljáróság, hogv 60 napon belül 
rendezzék át a műhelyüket, mert a helyiségük 
közegészségügyi szempontból kifogás alá esik. 
Két borbélymestert arra is köteleztek, hogy 
másik helyiségbe költözzenek. Az elöljáróság 
kiküldöttei most újból végigrazziázták a bor-
bélymühelyeket és feljelentést tettek azok el-
len, akik nem tettek még eleget az elöljáróság 
felhívásának. Értesülésünk szerint mindössze 
három borbélymester ellen indul kihágásí el-
járás, mert a legtöbb borbélyiparos a hivatalos 
felszólításnak pontosan eleget tett. 

— Előadás. A Ferenc József Tudományegyetem 
Barátai Egyesületének bölcsészeti szakosztálya 
szerdán délután 6 órakor az egyetem archaeologiai 
intézetében (Szukováthy-tér 1.) ülést tart. Előad: 
dr. B a n n e r János „Neolitikus pásztorélet emlé-
kei az Alföldön" elmen. Belépődíj nincs, vendége-
ket szívesen látnak. 

— Betörés. G e r e y András Dugonics-tér 2. 
szám alatti őtvösmesternél az elmúlt éjszaka 
betörtek. Álkulccsal hatoltak be a mű'nelvbe 
és onnan több értékes tárgyat vittek el, többek 
között két ezüst gverty a tartót, női arany kar-
kötőórát, aranygyűrűt. A tettesek a helyszínnel 
teljesen ismerősök lehettek, ezt állanitották 
meg a detektívek a helyszíni szemle alkalmá-
val. A nyomozás folyik. 

MAKÓI HÍREK 
Szervezkednek a makói háztulajdonosok. A ma-

kói háztulajdonosok már évekkel ezelőtt felemel-
ték szavukat és tiltakozásukat az elviselhetetlen 
adók ellen. A közigazgatási bizottság legutóbbi 
ülésén dr. B át n f f y József vármegyei főügyész 
számokkal és adatokkal igazolta a kivetés arány-
talanságát és túlzott voltát. Most — mint megbíz-
ható forrásból értesülünk — szervezkedésre ké-
szülnek a makói háztulajdonosok. Az első érte-
kezletet ma, szerdán délután tartják a városhá-
zán. Ezen az ülésen egybefoglalják a háztulajdo-
nosok összes adósérelmeit és megbeszélik a to-
vábbi teendőket, amelyeknek középpontjában az 
a nagygyűlés fog állani, amelyre az összes ma-
kói háztulajdonosokat meg fogják hívni. A nagy-
gyűlés késziti el azt a memorandumot, amelyet az 
adók csökkentése és a kivetés arányosítása érde-
kében a kormány elé fognak terjeszteni. 
A gazdákat !s bevonják az őstermelőkertészek 

szervezetébe. Az őstermelőkertészek szervezkedé-
se seréinyen folyik. Kedden délután njból ülést 
tartott a szervezőbizottság, amelyen lerögzítették 
az eddigi eredményeket és megbeszélték a további 
teendőket. Elhatározták, hogy szerdán délelőtt fél 
11 órakor a gazdasápi egvecülefben is ismertetni 
fogiák a szervezkedés céljait és felhívják a ter-
meléssel foglalkozó gazdákat, hogy amennyiben 
megfelelnek a szervezkedés feltételeinek, ugv lép-
jenek be a szervezetükbe A belépés és a terme-
lésre való jogosultság igazolás különösen fontos 
minden termeléssel foglalkozó gazdára nézve, 
mert biztosra vehető hogy az elkövetkező idő-
ben csak a beszervezett kertészek hagvmája kap-
ja meg az exportengedélyt és mindazokat a ked-
vezményeket, amelyeket eddig a szindikátusnak 
biztosítottak. 

Szalmatüz. Kedden dében 12 órakor tüzet jelen-
tettek a Mező-uccából. S o m o d i József házánál 
az udvaron álló szalma és polyvnkazal gyulladt 
kl eddig ismeretlen okból. A tüzet Somodi kisleá-
nya vette észre és anyjával egvfitt fellármázta a 
szomszédokat, akik nyomban oltáshoz lá'tak. smelT 
munkát a rövidesen kiérkezett türoHósáf? ̂ püc fl» 
Az erős szélben, amely messze hordta a tüze- ler-
nvét, megfeszitett munka árán egy óra alatt si-
került a tüzet lokalizálni. 

— Lugkővel öngvilkosságol kísérelt meg egy 
munkásnő. Kedden délelőtt a Kálvária-uccába 
egy lugköves öngyilkoshoz hívták ki a mentő-
ket. N a g y Gvörgvné 33 éves kendergyári mun-
kásnő követte el az öngyilkossági kísérletet 
olyan módon, hogv lugkövet oldott fel és az ol-
datot megitta. A mentők eszméletlen állapot-
ban szállították be a belgyógyászati klinikára. 
Állapota súlyos, de nem életveszélyes. Kihall-
gatni edrlig még nem lehetett, tettének oka is-
meretlen. 

HETI MŰSOR: 
Egész héten minden este: ördöglovas. Rendes 

helyárnk. 
Délutáni előadások: 

Csütörtök délután: Csipetke. Katonaelőadás. 
Fillére« helyárak. 

Szombat délután: Velencei kalmár Ifjúsági elő-
adás. Filléres helyárak 

Vasárnap délután: ördöglovas. Rendes esti 
helyárak. Bérletszünet 

A makói ördöglovas-vonat. Az ördöglovas 
szerdai előadására makói fiókkiadóhivatalunk 
szerdán is árusítja még a jegyeket, tekintettel 
az előadás iránt megnyilvánuló nagy érdeklő-
désre. A különvonat szerdán délután öt óra-
kor indul Makóról és hat órára érkezik Sze-
gedre. A különvonat 40 perccel az előadás után 
indul vissza Makóra. 

A színházi iroda hírei 
Herczeg Ferene az „ördöglovas" előadásáról. 

Herczeg Ferenc szombaton végignézte az „ördög-
lovas" előndását. A kitűnő író az előadás után a 
következőket mondotta: „Az ördöglovas-t, ezt a 
nagyszerű magyar operettet valóban nagyszerű 
előadásban hozta szinre a szegedi szinház. A da-
rab és a zene minden szépsége érvényesül a szerep-
lők művészi játéka révén, a kiállítás is fővárosian 
fényes. Az operett és az előadás országos sikere 
teljesen indokolt" 

Minden este „ördöglovas"! 
„Csipetke". A legvidámabb vig operett csütörtö-

kön délután katonai előadásként filléres helyárak-
kal kerül színre. 

„Velencei kalmár": Derékv János a szombat 
délutáni előadáson. Filléres helvárak! 

Okvetlenül nézze meg az „örd5"iovasu-t, mert 
sem délutáni, sem filléres helyáru előadásban nem 
kerül szinre. 

Jegy valamennvi pesti színházba 25 százalé-
kos engedménnyel a Délmagyarország előfize-
tőinek: Vígszínház: Fizető vendég, Tovaris, 
Magvar Szinház: Bál a Savoyban. A nárisi vo-
nat. Király Szinház: Kék Duna, őméltósága so-
főrje. Belvárosi Színház: Helvét az ifíuságnak, 
Dr. Praetorius, Fővárosi Operettszínház: Sár-
ga liliom. Városi Színház: Szabid a csók. Beth-
len-téri Színpad: Timosa. Andrássv-nti Szín-
ház: Oh, Papai, Terézköruti Színpad: Pest újra 
nevet. 

Isevetf , Csekenlcs- és Klss-ucca sarok 
fiÍ,ELMISZEREK 
Fél kg kitűnő kakaó 
Fél kg. csokoládés teasütemény —.98 
Negyed kg Góliát kávépótló —.49 
10 dkg staniolos óvári sajt —.12 
10 dkg datolya —.22 
10 dkg magyar ementháli sajt —¿4 
3 doboz egytizedes portugál szardínia —.88 
2 doboz olasz olajos ringli —88 
10 csomag kéttojásos levestészta 1 kg. —.98 
20 dkg. cukorka, etíís, v. savanyu, v. ma-
láta, v. méz stb — M 

HÁZTARTÁSI CIKKEK 
1 drb vas láblörlőrács —.98 
1 drb erős gyékény lábtörlő 
1 nagy üveg kékitő —.18 
1 méter spárgával szegett paptrszőnyeg, 
1 méter széles —.24 

Ha olcsón akar vásárolni, most vásároljon 1 


