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— Gyomor, és bélzavaroknál, hasűregbeli 
véi pangásnál, étvágytalanságnál, szorulásnál, 
felfnvóaásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél, 
szédülésnél, homlok fájásnál, hánvingerncl egy-
két pohár természetes „Ferenc József" keserű-
víz alaposan kitisztítja az emésztóutakat. Köz-
kórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Fe-
renc József vizet még a hosszú idő óta fekvő 
betegek is nagyon szívesen isszák és általáno-
san dicsérik. 

B R I P G E 
szalonban ma este 9 óra-

J S MikuJ$s-Est 
— A Lorántfv Zsuzsána Egyesület kiállítá-

sa még ezen a héten nyitva marad a reformá-
tus egyház gyülekezeti termében, Kálvin-tér 2. 
szám alatt. A kiállítás megtekinthető napon-
ként délelőtt 10-től l-ig és délután 4-től 7-ig. 

— Három legénv a kocsmában. F a r k a s 
Ferenc 26 éves. P a t a k i István 32 éves és 
S z a b ó Antal 22 éves dorozsmai napszámoso-
kat a mentők szerdán délután súlyos sérülé-
sekkel Deszkröl a sebészeti klinikára szállítot-
ták. A három legénv valami miatt összeszólal-
kozott az egvik deszki kocsmában, majd ösz-
szeverekedett és bicskával súlyos sérüléseket 
ejtettek egvmáson. 

K a r á c s o n y r a 
tényképet csináltasson 

V**£z K O V á l S t l A ' Bejelentés te'efonon 13-55. 

— A Mérnökegylet szegődi osztálya csütörtökön 
délután 5 órakor a kereskedelmi és iparkamara 
nagytermében tart előadóülést, amelyen Bánh i-
dy Zoltán Máv. főmérnök fog előadni „A vasúti 
területek felmérése" cimen Az előadás díjtalan és 
minden érdeklődőt szívesen Iát az elnökség 

x A Szegedi Leányegylet f. hó 9-én, vasárnap 
a Tisza-szálló nagytermében tánccal egybekötött 
jótékonycélu teadélutánt rendez. 

Elsőrendű kárpitosmunkák 
S z e d r e s i n é i 
Ízléses récamiék 135 P.-ért. Modern fotelek, 
fotelágyak, otlománok raktáron. Nagy válasz-
ték velour, mokett és háziszőttes butorhuza-

tokban. Szakmunka, szolid ár. 
SZENT MIHALY-U. 1., FODOR U. SAROK. 

M A K Ó I HÍREK 
Az ujjáalakuló vármegyei törvényhatósági bi-

zottságba a kereskedői és ipari érdekképviselet 
uj tagjr.inak megválasztása december 16-án lesz. 
A választási hirdetményt holnap adja ki az alis-
pán s eszerint hat rendes és 3 póttagot választa-
nak a megyegyülésbe azok az iparosok és kereske-
dők, aikik a kamara által összeállított választód 
névjegyzékbe fel vannak véve. 

A csendőrség is résztvesz a makói inségikeió-
bnn. A maikói csendőrség vezetője értesítette a 
város polgármesterét, hogy <a csendőrség teljes 
testülete részt kíván venni a makói Ínségesek meg-
segítésére irányuló akcióban. E célból havi 25 
pengőt küldenek a makói csendőrök Pestre közvet-
lenül a kormányzóné akcióját lebonyolító szerv 
vezetőségéhez és április végéig szintén havi 25 
pengőt fizetnék be a makói Ínségesek kasszájába 
azzal a rendeltetéssel, hogy azt csakis a teljes 
munkaképtelen Ínségesek segítésére fordíthatják. 
Közölte egyben a csendőrség vezetője azt is, hogy 
egy szegénvsorsu rokkant, hadiözvegy, vagy ha-
diárva középiskolába járó gyermekének teljes él-
lé tást hajlandók biztosítani a osendörség étkező-
jében. 

Wfl László Henrik és neje mint szülők, va- fW 
lamint Jolán huga, fájdalommal megtört 
sziwel tudatják, hogy 

J E N Ő 
fiuk, illetve fivére 33 éves korában, hosz-
szas betegség után csendesen elhunyt. 
Temetése csütörtökön, t hó 6-án d. u. 
3 órakor lesz a zsidó temető cinterméből. 

Réiszvétlátogatás mellőzése kéretik 

„Uj világ felé" 
Dr. Csekey Islvér professzor előadása 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Ferenc 
József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 
rendezésében szerdán délután az egyetem aulájá-
ban nagyszámú hallgatóság előtt dr. Csekey Ist-
ván egyetemi tanár tartott előadást „Uj világ felé" 
cimmel. Dr. Bura László vezette be a mindvégig 
fordulatos előadást, majd Csekey profeszor töb-
bek közt a következőket mondotta: 

— Egyén és köz az a két pólus, amelynek fe-
szültsége az emberiség történelmének a rugója. 
Szabadság és megkötöttség hullámoztak végig az 
emberiség egész történelmén. A mi időnket megelőző 
száz év a liberális irdividuálizmusnak volt a kor-
szaka, mely az egyént ültette a világ trónjára. Eb-
ben a korszakban, amelyben még mi is nevelked-
tünk, minden állandónak és örökérvényűnek lát-
szott. Az államforma, a jogi rend, a gazdasági 
helyzet és altalában az egész világkép. B'lénk 
idegződött a szabadságjogok tisztelete, a magán-
tulajdon szentsége és nemzetszuverénitás eivein 
felépülő demokrácia. Mindenki hitt a pénz állan-
dóságában, a kölcsönök és az életbiztosítások koc-
kázatmentességében, valamint a szabadverseny 
szellemi és gazdasági erejében, ami a haladást je-
lentette. 

— Ekkor azután elkövetkezett a világháború — 
folytatta —, amely megváltoztatott mindent. Nyil-
vánvaló lett, hogy győzelemre csak a szervezettség 
és az összefogás s/ámithat. A közösségnek ebben 
a gigantikus küzdelmében ráeszméltek, hogy nincs 
többé individuális szabadság, hanem mindenkinek 
a sorsa ezer szállal bogozódik egybe egy nagy kö-
zösségével, amellyel együtt él és hal a maga egyéni 
léte is. így jött létre a háborút megelőző individuá-
lizmus ideológiájával szemben az univerzálizmus 
dogmája. 

— Kialakult, hogy az állam nem az egyén minél 
tökéletesebb boldogulásának a»z eszköze, hanem 
éppen fordítva: a cél a köz, az egyén pedig csak 
eszköz, aki a közért van. Milliók az állam miatt. 
Hívják bár az uj stílust dllamszociálizmusnak, éta-
tizmusnak, avagy diktatúrának és foglaljanak benne 
helyet olyan ellentétes irányzatok, mint a fasizmus, 
hitlerizmus és bolsevizmus, abban mind megegye-
zik, hogy az emberi tömegekkel szemben erős köz-
ponti hatalomra van szükség, amely a szabadság-
jogok ellenére is érvénysüljön és hogy a gazda-
sági életet csak az állam irányíthatja. Egyfelől te-
hát nemzetközinek indult államszociálizmus és 
diktatúra, másfelől pedig vadabb nacionalizmus, 
mini aminőt a liberalizmus idején elképzelhettünk 
volna. Egyfelől a tekintély és bizalom válsága, más-
felől pedig az a törekvés, hogy mindenkit az ál-
lam tartson el. Egyfelől a bizalmi válság következ-
tében gazdasági világválság,' másfelől nemzeti 
uutarkiák az irányított tervgazdaság gondolatával. 
Egyfelől tömegmozgalmak, szakszervezetek, szin-
dikátusok és falanszter, másfelől pedig az autori-
tativ, a vezető, a nagy egyéniség, a zseni, akinek 
lényege a szabályok áttörése, de gyakran az elha-
tározó tévedés is. 

— Hogyan ismerje ki magát az eszmék eme ka-
kofoniájában a magyar? Milyen ideáljai legyenek 
egy olyan korszakban, amelynek nincsen uj, ösz-
szefogbiló programja és éppen ezért a részletekben 
vész el? Amikor a viharmadár idegességével érzi, 
hogy a történelem olyan válságos fordulóján él, 
amikor az emberiség egy jól megjelölt korszakból 
egy másik, különböző ismeretlenbe halad. 

— Bár nemzetünk is részese a nagy gazdasági és 
erkölcsi világválságnak — fejezte be előadását Cse-
key professzor —. de nemzeti életünknek azok az 
elvei és hagyományai, amelyek egy évezreden át 
megtartottak bennünket, ma sem jutottak válságba. 
A baj oka éppen az, hogy a Duna völgyében ma 
nem érvényesülnek azok a tradíciók, amelyek a 
Szent István-féle koncepcióban le voltak fektetve, 
ösi alkotmányunk elég rugalmas ahhoz, hogy al-
kalmazkodni tudjon az uj idők követelményeihez. 
A mi sorsunk jórészben azon fordul meg, hogy 
hagyományainkat át tudjuk menteni a mostani 
zűrzavarból egy születendő, uj világ számára. 

x Pajor-szanatórium (Budapest, Vas-ucca 17.) 
ügyében felvilágosítást nyújt szívességből Szege-
den: Temesváry József gyógyszerész (telefon 
13-91), Makón Szőllőssy Jenő gyógyszerész (tele-
fon: "MM ) 

A szövetkezel! városi balpár 1 
választási hirei 

A szövetkezett városi balpárt a törvényható-
sági bizottsági választásokra vonatkozó min-
dennemű felvilágosítást az alábbi helyeken és 
időben készséggel nyújt. 

11. kerület Újszeged, Barna-vendéglő (Csanádi-
ucca 8.) Hétköznapokon délután 4—8-ig. 

!ll- és IV- választókerület az P.pitőmun' ásott-
honban (Fodor-ucca 10). Hétköznapokon este 
7—8-ig, vasárnapokon délelőtt 10—12-ig. 

V/- választókerület Gulyás Sándorné ven-
déglőben. Petőfi Sándor-sugárut 37. Hétköz-
napokon este 6—8-ig, vasárnapokon délelőtt 
11—12-ig. 

Vili- és IX választókerület Szilléd-sugárút 
24. szám alatti helyiségében. Köznapokon este 
6—8-ig. vasárnap és ünnepnapokon délelőtt 
9—12-ig. 

X- választókerület a Munkásotthonban (Hét-
vezér-ucca 9)- Hétköznapokon este 5—9-ig. va-
sárnapokon délelőtt 9—12-ig. 

XI- választókerület a Czéeény-venléglőben 
(Hunyadi-tér 14.). Hétköznapokon este 7—8-ig, 
vasárnapokon délelőtt 9—12-ig. 

Xlll vá'asztókerület a Sánta-vendéglőben 
(Szél- ós Remény-ucca sarok-) Hétköznapokon 
este 7—9-ig. vasárnapokon délelőtt 9— 12-ig. 

XIV. választókerület a Savanya-vendéglőben, 
Petőfi Sándor-sugárut 49. hétköznapokon délelőtt 
10—12-ig és délután 4—8-ig. 

XV; XVI; XVII- választókerület a Vecser-
nyés-vendéglőben (Füzes-ucca és Hattyas-sor 
sarok). Hétköznapokon sste 6—8-ig, vasárna-
pokon délelőtt 9—12-ig. 

XV///. választókerület (Szentmlhálylelek) 
Muské Györgyné 392. sz- alatti volt vendéglő-
helyiségében. Vasárnapokon délelőtt 9—12-ig 
és hétköznapokon délután 3—7 óráig. 

A szociáldemokrata párt titkári irodájában 
(Munkásotthon, Hétvezér-ucca 9., II. cm.) délelőtt 
9 órától este 8 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 
9—1 óra kőzött minden ellenzéki választójogosult 
meggyőződést szerezhet, hogy fel van-e véve a 
választók névjegyzékébe. Ha pedig 1931. január 
1-től lakást változtatott, arra nézve is felvilágo-
sítást adunk, hogy melyik körzet (kerület) név-
jegyzékében szerepel és tehát hol kell szavazati 
jogát gyakorolnia. 

A Szociáldemokrata Párt 
l ' végrehajtó bizottsága. 

H a f f e s í é s P 3 - 1 ő 1 
Fürst Rózsi kozmetikai intézetében Feketesas u. 17 

— Templombetörésért 3 évi fegyház. A sze-i 
gedi rendőrség nemrégiben elfogta D é k á n jr 
Adám szegedi, Gyula püspök telepi lakost, aki 
Csongrádon templombetörést követett el. Dé-
kány Adám munkát ment keresni Csongrádra 
és mert nem talált betört a katolikus templom-i 
ba és ellopta a néhány pengőt tartalmazó per-
selyt. Ezután hazatért Szege ire, ahol elfogták. 
Dékányt a törvényszék 3 esztendei fegyházra 
Ítélte, a tábla ezt a büntetést helybenhagyta. 

— Csizmadiamesterek az iparhatóság előtt. 
A szegedi ipartestület bőripari szakosztálya 
beadványt intézett a város elsőfokú közigazga-
tási hatóságához és azt kérte, hogy bárom 
csizmadiamestert, akik a piacon árulnak, he-
lyezze a csizmadiamesterek sorából a kereske-
dők sokába, mert nem saját készítésű, hanem 
vidéki iparosoktól átvett csizmákat árusítanak. 
A közigazgatási hatóság gondosan kivizsgálta 
a panaszt és ezekután a bőripari szakosztály 
kérelmét elutasította. Hivatalos nyomozás folyt 
az ügyben és megállapították, hogy a három 
csizmadiamesternek önálló müliolyük nagyobb 
nyersanyagkészletük van és több segéddel dol-
goztatnak. Előfordult ugyan néhány esetben, 
bogv vásárhelyi iparosoktól lábbelit vásárol-
tak. de ezt nem találta elég oknak az iparha-
tóság, hogy a három csizmadiamestert a régi 
helyükről elhelyezze. 

Hivatali áthe'vezés miatt 3 sxobás, komfortos, 
parkettás, széo, garantáltan féreomentes 

' a k é s f e b r u á r 1 - r e 
átadó jutányos bérért Honvéd tér 8.sz. a. Tudako-
zódni Pbéníx biztositónál, Kígyóu. 2. 72 Tel.: 11—29. 

Magyar festőművészek állandó kiállítása 
Hazánk legkiválóbb világhírű művészeinek csodásan szép, sikerült müvei, többszáz kép gyönyörűen bekeretezve. Hihetetlen 
olcsó árak. legkényelmesebb fizetés! felléleiek mellett. Keretezést vállalunk részletre is. 

Ttsza Lafos 
körút 42|*. 


