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A DÉLMAGYARORSZÁG 
húsvéti társas utazása Abbáziába! 

Március 25-én, virágvasárnap reggel különvonat indul Budapestről. Kilenc 
teljes napot töltenek utasaink Abbáziában. 

R é s z v é t e l i d i ) U O p e n g ő t ő l 
160 pengőig, aszerint, hogy milyen szállodában kiván az utas lakni. Az ár-
ban bennfoglaltatik a I I I . osztályú utazási jegy Budapesttől Budapestig. 

Jelentkezni a Délmagyarország kiadóhivatalában márc. 45-ig. 
Jelentkezéskor SO p e n g ő e l ő l e g lefise<endő. 

MAKÓI HÍREK 
^Kfiírlgiizgntásl bizottsági ülés. Csanád-Arad-To-

rontál vármegyéik közigazgatási bizottsága szom-
baton tartja márciusi ülését. 

Az illetékekre is terjesszék ki a részletfizetési 
kedvezményt. Dr. Kovács Károly indítványára el-
határozta a makói gazdasági egyesület, hogy a ka-
marák utján kéri a kormányt, hogy az adóhátralé-
kokra érvényes részletfizetési kedvezményeket az 
illetékekre is terjessze kL 

Földeákon és Deszken is zászlót bont a függet-
len kisgazdapárt A földeáki és deszki kisgazdák 
elhatározták, hogy megalakítják a Független Kis-
gazda Párt szervezetét. Az alakuló gyűlésre meg-
hívták a makói független kisgazdák vezéreit: dr. 
Csorba Jánost, Görbe Sámuelt, Oláh Istvánt, dr. 
Tőrök Istvánt és Bartal Gábort. A földeáki alakuló 
gvülés március 11-én lesz, a deszki valószínűleg 
egy héttel utána. 

Nem mond le a város a külső helypénzekről. 
A gazdák ismételten szóvá tették, hogy a város 
helypénzt követel a külső baromfitelepek előtt 
megálló kocsik után is. Ehhez a helypénzszedés-
hez a városnak, a szabályrendelet értelmében nincs 
joga és a polgármester egyizben már be Is szün-
tette azt Fuzák alszánrvevő most megállapította, 
hogy « cimen évi hatezer pengő veszteség érné 
a várost, mire a polgármester újból elrendelte a 
helypénz szedését. A gazdasági egyesület elha-

tározta, hogy a szabálytalan helvpénzszedésék 
ellen megismétli tiltakozását. 

Szenzációs uidonsáa! 
Tavnsii párlat lrrém killön'earesséflrek Erató — Tu-
randot Fraiso-Fruit P»nn mk'itTflii. St»f«ntAT»l «jemhmn 

— A törött íii szer fél ék árusítása. A fűszerek 
forgalmát szabályozó rendelet értelmében őrölt 
fűszereik eladása a zárjegy sérelme nélkül van 
megengedve. Eredeti áru átcsomagolása esetén az 
átcsomagolást eszközlő kereskedő is köteles saját 
zárjegyet alkalmazni. Ezen rendelkezés ellenére 
előfordult, hogy egyes kiskereskedők az őrölt fű-
szerféléket nem zárt csomagolásban, hanem nvl-
tott tartályból mérik kl. Az ilyen esetekben a ke-
reskedők ellen inditott kihágási eliárás során a 
vegyvirstrálnti díj megfizetésére is kötelezik a kis-
kereskedőket. Ezeknek n büntetéseknek és vegv-
vlr.sgálaM dijaknak megfizetése alól WSrténő meg-
kimélés céljából a földmüvelésügvi minisztérium a 
kereskedelmi és Iparkamarákat felkérte az aláb-
bi tájékoztatás megtételére Az őrölt fűszer minő-
ségi megismerése különös szakértelmet kívánván, 
leghrlvesebb. ha a kiskereskedő áruját a nnrvke-
reskedőtől kisebb adagokba osztott záríeggyel el-
látott csomagolásban rendeli meg és ily eredeti 
állapotban hozza forgalomba. Ha mégis maga kí-
vánná az adagolást eszközölni, ugv a saját zár-
jegyét köteles mindrn egves esomngon alkalmazni. 
Tlven esetiben a felelősséget a kiskereskedő viseli 
és csak ugv háríthatja ezt a nagvkereskedökre ha 
az eljárás folyamán bebizonvitía, hogv a hamisí-
tást az árut szállitó nagvkereskedő követte el A 
nagy- és kiskereskedők közötti súrlódás elhárítá-
sa érdekében lephelvesebbnek látszik, ha a nagv-
kereskedő — külön kikötés hiányában — az őrölt 
fűszereket a fogvasztók által rendszerint vásárolt 
kisebb nd.iTolásban f05. 1„ 5. 10 dksO «MTHtt* 

HETI MŰSOR: 
Szerdán: Szünet a „Bál a Savoyban" előkészü-

letei miatt. 
Csütörtökön délután: Atvlnci huszárok. Filléres 

helyárak 
Csütörtökön este: Bál a Savoyban. Operett 

Premierbérlet. 
Pénteken este: Bál a Savoyban. A. bérlet 
Szombaton délután: Tessék beszállni Filléres 

helyárak. 
Szombaton este: Bál a Savoyban. Bérletszünet. 
Vasárnap délután: Bál a Savoyban. Rendes 

helvárak. Délutáni bériét 23. 
Vasárnap este: Bál a Savoyban. Bérletszünet 

A Szegedi Kamarazenekör 
hangversenye 

A Szegedi Kamarazenekör harmadik hangver-
senyére szép közönséggel telt meg a városi zene-
iskola nagyterme. Néhány igen tehetséges és kifi-
nomult izlésü amatőrmuzsikust ismertünk meg, 
akiknek állandó szereplése nyeresége lesz a zenei 
alakulatnak Mozart-müvekből válogatott és ni-
vós műsort állítottak össze, mindössze arra hiv-
námk fel a kör tagjainak figyelmét, hogy miután 
ezekre a hangversenyekre hozzáértő és megértő 
közönség kezd eljárni, kívánatos lenne, ha jól fel-
készülve és kellő próba mellett mutatnák be a mü-
veket. Nem fontos, hogy sürün, de fontos, hogy ki-
fogástalan összjátékkal állianak pódiumra a szerep-
lők Kedden este hallottuk Mozart szép Divertimentó-
ját. egy sextettet, amelyet P e t ő György, W i n t e r-
n i t z Tmre, S c h w a r z Pál, S z a rk a László, 
B á c s k a i Péter, és H a j n a l Márton adott elő. 
Ugyancsak először játszották Szegeden a Mozart-
triót. amelyet T a r a s z o v i t s László, P e r e g i 
Pál és Z n e k e r Hilda mutatott be. Mindkét szám 
nagv tetszést aratott. 

P á r t o s István dalokat és áriákat énekelt tet-
széstől kisérve és Be l l e Ferenc Romáin Rol-
landnak Mozartról irt néhánv érdekes feljegyzé-
sét olvasta fel. A közönség elismeréssel fogadta a 
Kamarazenekör hangversenvét. 

Kék Duna és Sárira liliom Miskolcon. A mis-
kolci színházban is intenzív operettkultusz iária. 
Az egész hetet felöleli S z ű c s László vendégsze-
replésével a Kék Duna cimü operett és E ö r y Er-
zsivel a Sárga liliom » 

Csatározások az ,.ördöglovas" körül. S z i k-
I a i Jenő igazgató, mint ismeretes, az ördög-
lovas pesti előadása miatt nagy csatározásokat 
folvtat Budapesten, főleg M a r t o n színházi 
kiadóval. Az igazgató Martonra megharagu-
dott bízonvos okok miatt. Nemrég azután le-
vél érkezett Martontói Szegedre. A levélben ar-
ról van szó. hogy a kiadó lehetővé akarja tenni, a 
vidéki városokban a szegedi társulat játsza el 
az ördöglovast. Sziklai azonnal válaszolt a le-
vélre és kijelentette, hogy nem reflektál az 
ajánlatra. 

Sorsjáték a' színházban. A színházban is nagy-

ban tárgyalták kedden annak a négy szerencsés 

embernek az ügyét, akik megnyerték a 200 ezer 

pengős főnyereményt. A társulat egyik jámbor tag-

ját beugratták a színészek, hogy az ő sorsjegye is 

nagyobb összeget nyert, nyugodtan vegyen fel reá 

előleget az irodában. A boldog „nyerő" természe-

tesen felvette az előleget, megvendégelte a hír-

hozókat és csak azulán derült ki, hogy egyetlen fil-

lért sem nyert... 

Harmónia hannverseny 
vitéz Kókay stván 

magyar nótaszerzői estje vasárnap délután fél 6 

órakor a Tiszában. A nagy érdeklődéssel várt ma-
gyar nóta est előkelő fővárosi és szegedi szerep-
lőkkel egyike lesz a magyar nótakedvelő közönség 
legszebb élményének. Jegy 50 fillértől 

Heifetz 17-én 
Jegyek nagyrésze már elkelt. Néhánv jegy 2 pen-
gőtől. Délmagyar jegyirodában. 

A színházi iroda hirei 
A „Bál a Savoyban" rendkívül előkészületei 

miatt a színház ma este nem tart előadást. 
A „Bál a Savoyban" értékei: Ábrahám Pál gyö-

nyörű muzsikája, Heltai Jenő pompás szövegfor-
dításai Neményi Lili csillogó éneke és tökéletes 
alakítása, pazar toilettjei, Márkus szimpatikus 
Foublas márkija, Jurik Ica Daisyje, Kőrőssy Musz-
tafája, Jurik Julcsi brazíliai táncosnője, Fülöp ko-
mornyikja, Sziklai Jenő rendezése, Plivelic Emil, 
Miklós Gyula és Molnár Sándor iparművészek káp-
rázatos díszletei, Rosné Raul jelmezei. 

A „Bál a Savoyban" premierje csütörtökön es-
te. Vezényel Beck Miklós. 

„Tovaris" ez a finom és mulatságos francia 
vígjáték csütörtökön délután a premier remek sze-
reposztásában, filléres helyárakkal kerül színre 

„Tessék beszállni." Utazás egy luxushajón. Ren-
geteg ének, tánc és móka. Szombaton délután fil-
léres helyárakkal. 

Jegy valamennyi pesti színházba 25 százalé-
kos engedménnvel a Délmagvarország előfize-
tőinek: Vígszínház: Fizető vendég, Tovaris, 
Magvar Színház: Bál a Savoyban. A párisi vo-
nat, Királv Szinház: Kék Duna, őméltósága so-
főrje. Belvárosi Szinház: Helvet az ifiuságnak, 
Dr. Praetorius, Fővárosi Operettszinház: Sár-
ga liliom. Városi Szinház: Szabad a csók. Beth-
len-téri Szinpad: Timosa. Andrássv-uti Szín-
ház: Oh nnnn! Torérkör"ti "s'innnd: Pest uira 
nevet. 

Tim W^WHg'HHW 1 0W H ?. 
Nqnu Va'éria tér. ÍPanrikaniacl 

Gallér, kéze'íí lÜwHt ás át M áltfo^ 
veqytlsztitó és festőüzletében végeztesse . 
Tisza La'os körút 39. I»arte1e<v Rr TSsi'n <t. 0 1 

Közgyűlési meghívó. 
A Szegedi Szállodások. Kávésok, Vendéglősök, 

Korcsmárosok Ipartársulatának Szikvizgyár Szö-
vetkezete 1934 március 22-én d. u. 3 órakor tartja 
a szövetkezet irodájában Szegeden, Mérei ucca 13b 
szám alatt 

1934. évi rendes közgyűlésé?, 
melyre az üzletrészeseket tisztelettel meghívjuk. 

Tárgysorozat: 1. Jegyzőkönyvvezető és jegyző-
kőnyvhítelesitők kijelölése. 2 Az igazgatóság je-
lentése az 1933. évi üzleteredményről, a mérleg 
előterjesztése, határozát a mérleg felosztása fe-
lett. 3. A felügyelőbizottság jelentése. 4. Az igaz-
gatóságnak és a felügyelőbizottságnak adandó fel-
mentvény iránti határozathozatal. 5. Esetleges in-
dítványok, melyek a közgyűlés előtt nyolc nappal 
a gyár irodájában írásban bejelentendők. 

Szeged, 1934 március 7-én. 
Az igazgatóság. 

Az alapszabályok 24. §-a értelmében a közgyű-
lésen szavazást csak a személyreszóló részjegy 
tulajdonosa gyakorolhatja, vagy közvetlenül, vagy 
Írásbeli megbízással ellátott meghatalmazottja ut-
ján. Meghatalmazott csak szavazati joggal biró 
üzletrészes tag lehet. A mérleg és üzleteredmény-
számla a szövetkezet irodájában bármikor meg-
tekinthető. 

Szeged , Csekonics- és Klss-ucca sarok 
HAZTARTASI CS PAPIRARU 

l m. 100 cm széles chepallum szegett papir-
szőnyeg —.24 

>00 db 20x20 hófehér damaszt papírszalvéta -.24 
5 iv zsirpapir " —.24 
40 drb papírtálca —.24 

HAZTARTASI CIKKEK 
S drb háziszőttes reggeliző szalvéta —.98 
2 drb kockás pohártörlő —.98 
t drb háziszőttes törülköző —.78 
1 drb darázs törülköző —.48 

ÉLELMISZEREK 
1 kg. kitűnő óvári sajt —.98 
1 doboz 6 drb ömlesztett sajt —.42 
fi drb romadur sajt —.98 

NÖI DIVAT 
l pár mosó műselyem harisnya hibátlan —.98 
t pár mosó műselyem harisnya szépség-

hibás —.78 
MOST V Á S Á R O L J O N ! 


