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JffíreK 
— Raffay püspök látogatása a városházán. A 

hetvenoteves szegedi evangélikus egyház jubi-
leumi ünnepségének vendégeként érkezett Sze-
gedre R a f f a y Sándor püspök. Raffav püspök 
csütörtökön látogatást tett a városházán, dr. 
1 ó t h Béla polgármesterhelyettesnek köszönte 
meg, hogy a város hatósága képviseltette ma-
gát az evangélikusok ünnepélyén. 

— Fluck András kinevezése. Raggambi Fluck 
Andrást, miniszteri osztálytanácsossá nevezték 
ki az ipari minisztériumba. Fluck András sze-
gcdi ember, a nemrégen elhunyt Fluck Dezső-
nek a fia. aki néhány évvel ezelőtt pályázott a 
város egyik tanácsnoki állására, de néhány 
szavazattal kisebbségben maradt. Korábban a 
Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnak volt 
tisztviselője. Igen képzett, nagy műveltségű és 
intelligenciájú szakembernek ismerik. 

— Az Állatbarátok Körének nagygyűlése. Ok-
tóber 27-én demonstratív nagvgvülés kereíé-
lien megalakul a Szegedi Állatbarátok Köre. 
Az uj egyesülés nemes célokat tűzött ki maga 
elé javítani az állatok sorsán. A nyugati álla-
mokban régen fejlett az állatvédelem sőt ma 
már sok országban állatvédelemre tulajdonké-
pen nincs is szükség. Ezekben az államokban 
az állatok szeretete, ápolása olyan magas fokon 
áll, hogv az állatvédelmi törvénvek szankcióira 
nem is kerül sor. Nálunk rengeteg a tennivaló. 
A most megalakuló Állatbarátok Körének az a 
célja, hogv ezeket az állapotokat megszüntesse, 
törvényt sürget a hathatós állatvédelem érde-
kében. Minden állatbarátot a kör a maga tá-
borába invitál és kéri a jóérzésű embereket, 
hogy munkájában támogassák. 

— Arvav Sándor halála. A r v a y Sándor, a 
legrégibb és legöregebb ismert szegedi cukrász-
mester halt meg csütörtökön. Kilencvenkét éves 
volt, generációk cseperedtek fel és öregedtek 
meg körülötte. Híres szegedi, tekintélyes ipa-
ros volt, az első nagyvárosi cukrászda megala-
pítója. A Klauzál-téren volt az üzlete 1844-től 
191fi-íg, ezt a híres és finom cukrászdát min-
denütt ismerték az országban. Harminckét esz-
tendeig maga vezette a szép és állandóan fej-
lődő üzletet, amelvnek készitménvei messze 
földön hírt, nevet szereztek a szegedi cukrász-
iparnak. Akkor eladta üzletét és maga nyuga-
lomba vonult. Szerényen, visszavonultan élde-
gélt tovább Szegeden, felnevelte gyermekeit, 
cgyíket-másikat el is temette. Szép kort ért 
még. halála fájdalmas vesztesége Szeged ipa-
rának és egész társadalmának, amelynek életé-
ből egy ismert és elismert iparos tünt el egy 
hosszú évek eredményes munkája után. 

ElsörenpfM MroitosnuinMk ón javítása 

S Z E D R E S I N É l 
Szent Mihály uo.ca 1. I Forint 11. anrolr.1 

— Hogyan világítsunk olcsón. Ezt a pro-
blémát tárgyalja a Gázgyár által rendezett 
világítástechnikai előadáson, amelyet f. hó 
18-án, pénteken este 7 órakor tart György 
Vilmos oki. gépészmérnök az alsóvárosi kul-
túrházban a Mátyás király-téren. Az előadás 
díjtalan és minden érdeklődőt szívesen lát a 
rendezőség. 252 

— A rendőrök megakadályozták a gyengeel-
méjü fiatalember öngyilkosságát. A rendőrség 
lovasőrsége tegnap este egv borzalmas öngyil-
kosságot akadályozott meg. S z é l i János 25 
esztendős fiatalember, aki Sándorfalván lakik 
és a községben ugv ismerik esztendők óta, mint 
gyengeelméjüt, este a dorozsmai uton levő ju-
tagvár előtt játszadozott a gyerekekkel. A gyen-
geelméjü fiatalember később kijelentette a 
gyerekeknek. hogv most felakasztja magát. 
Zsebéből elővett egy kötelet és hozzáfogott az 
öngyilkosság előkészületeihez. A gverekek elő-
ször tréfának vették a dolgot, majd amikor azt 
látták, hogy Széli a hurkot nyakába teszi és 
fulladozni kezd, megrémültek és elszaladtak. 
Akkor érkezett oda a lovasőrség egy járőre. A 
'•zerencsétlen ember már kékült, amikor a 
rendőrök nagvhirtelen levásták a kötélről. Rö-
videsen magához tért és elmondta, hogy meg 
akart halni, mert semmi öröme az életben, nem 
érdemes tovább élni. A rendörök a fiatalem-
bert beszállították a központi ügyeletre, ahol 
vaját érdekében egyelőre őrizetbevették. 

— nyomor- és bélzavaroknál egy-két pohár ter-

mészetes „Ferenc József* keserűvíz alaposan ki-

tisztitia az emésztőutakat. 

4 százéves Kalevala 
Dr. Virányi Elemér előadása 

Az Egyetembarátok Egyesülete rendezésében 
csütörtökön este dr. V i r á n y i Elemér reálisko-
lai tanár a Finnugor Kulturbizottság magyar osz-
tályának titkára tartott előadást „A Kalevala száz 
év távlatából" cimmel. Az előadást dr. C s e k e y 
István egyetemi tan;ár nyitotta meg. A professzor 
hangoztatta, hogy Finnországban, Észtországban 
és Magyarországon minden év októberében a ro-
konnépek napját ünnepelik. A Kalevala jelentősé-
géről beszélt, majd az idei finnországi ünnepsé-
gekről adott tájékoztatást. Ezeken az ünnepsége-
ken dr. Csekey professzor képviselte Magyaror-
szágot. Ezután került sor dr. V i r á n y i Elemér 
előadásiára. Bevezetőben rámutatott arra, hogy 
V ö r ö s m a r t y és a finn L ö n n r ö t szinte egy-
időben foglalkoztak nemzetük múltjának feltárá-
sával. A munkában Lönraröt szerencsésebbnek bi-
zonyult, gazdag anyagra bukkant a finn népies da-
lokban. A Kalevala hosszú idő alatt készült el; tiz 
évi munkájába került Lönnrötnak. A költő a Kale-
vala előszavát 1835. február 28-án irta. Ez a nap 
nemzeti ünnepe a finneknek. 1849-ben jelent meg 
végleges formában a mü. 

Dr. Virányi ezután ismertette a Kalevala tar-
talmát, amelynek a főcselekményen kivül két epi-
zódja van. Kalevala és Pohjola, azaz Finnország 
és Lappföld harcáról szól. 

— A Kalevala — hangoztatta az előadó — nem-
csak pogánykori emlékeket őriz; van benne ős-
eredetü keresztény emlék is. A Kalevala fősze-
replője V á i n á m ö i e n , a kultura képviselője, a 
másik szereplővel, I l m a r i n e n n e l szemben. 
Virányi Elemér végül ismertette, hogy a Kalevala 
milyen nagy hatással volt a finn kultura fejlődé-
sére. 

Az értékes előadásért dr. C s e k e y István pro-
fesszor mondott köszönetet. 

X Márkus fűszer, csemege, Kfgyó-ncca. 

— IJEDŐS ANGOL A VÁROSHÁZÁN. 
A szegedi városházán csütörtökön egy idő-
sebb angol nr jelent meg Hóna alatt ha-
talmas- jól összeszijazott aktatáskát szoron-
gatott és a polgármesterrel kívánt beszélni-
A polgármesteri titkár ugy gondolta. hogy 
jobb lesz- ha Szekerke Lajos főügyésszel 
beszél- Odavezényelte melléje Lajost- a 
huszárt és megbízta- hogy kisérje át a 
mistert a bérházba- az ügyészségre- Az an-
gol monoklija gyanakodva \>illant meg• ami-
kor Lajos bácsi elindulásra noszogatta- de 
azért csajt nekiindult mellette a hosszú fo-
lyosókon- Nem is volt semmi baj addig-
amig a <-sóhajok hidját" el nem érték, itt 
kissé megtorpant és látszott rajta- hogy 
nem sok kedvet érez a hidon válj átkelés-
hez- De azonban csak engedett Lajos un-
sz 'ásának- átment a hídon- elért c, bérház 
lépcsőházáig- Itt aztán végkép elveszítette 
az expedíció folytatásához való kedvét-
Lenézett a lépcsőház mélyébe- irtózva látta 
a feléje ásítozó sötétséget, a következő pil-
lanatban kiszakította Lajos kezéből az ud-
variasan cipelt aktatáskát és tüneményes 
gyorsan visszamenekült a sóhajok hidján 
keresztül a városházára• Lcjos alis érte 
utói pedig huszár a rangja Igaz- gyalog-
szerrel kísérte- Később aztán, amikor ' er 
került az angol a polgármester elé és Sze-
kerke jött át- kiderült- hogy valami Jekszi-
konfélét akar eladni a városnak• Nagyon 
kelletlenül vette tudomásul- hogy a város-
nak mostanában nincs pénze ilven hasznos 
mu 1(rtsá rrokra-

— Legnagyobb siker a „120-as tempó". 

— Megszökött a klinikáról egv beteg kisleány. 
A gyermekklinika bejelentette a rendőrségnek, 
hogy V á g ó Emília 12 esztendős, súlyos beteg 
kisleány valami uton-módon megszökött a kli-
nikáról. A kisleány a Feketeszél 560- szám alat-
ti tanyára való, onnan vitték be fertőző beteg-
séggel a klinikára. A rendőrség arra kér min-
denkit. aki tud valamit a kisleány hollétéről, 
értesítsék a rendőrséget, vagv a gyermekklini-
kát. 

— ,,120-as tempó" a legnagyobb sikerű vigjátek. 

— Laurence: A b ö l c s e s é g h ét p i l l é r e . 
— Délmagvarország kölcsönkönyvtár. 

— Mérgezés. Csütörtökön délben beszállították 
a mentők a közkórházba K u r u n c z i Ilona 24 
e«ztendős Faragó-ucca 32. szám alatti lakost, aki 
mérgezést szenvedett. Állapota súlyos, de nem 
életveszélyes. A nyomozás megindult. 

— A serdülő ifjúságnak adjunk hetenként 
legalább egyszer reggel felkeléskor egy-egy 
kis pohárnyí természetes „Ferenc József" ke-
serüvizet, mert gyomor-, bél- és vértisztitó ha-
tásának. fiuknál és leányoknál egyaránt, igen 
fontos eredményeket köszönhetünk. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: 1 bádogos, 1 kovács vi-
déken, 1 faesztergályos vidéken, 2 kosárfonó, 1 szíj-
gyártó, 3 kárpitos, 1 kötélgyártó vidéken, 1 ci-
pész, 1 erősebb kifutófiu. 

— Biztosítsa jegyét ..120-as tempó"-ban a szín-
ház pénztáránál. W 

M A K Ó I H Í R E K 
Makói szerkesztőség, fiókkiadóhivatal, hir-

detésfelvétel: Városi Bérpalota, telefon 270. 

Eladó föld. Egy fél járandó a város alatt, a püs-
pöki rakodóra megy ki véggel, eladó. Értekez-
ni lehet Joó Sándor megbízottnál, Járandó 61. 

Kiadó hagyma alá 8 és fél kishold föld a Penyák-
dülőben. Értekezni lehet Rákóczi-u. 25. 

Kiadó ház. A Szemere-ucca 12. szám alatti ház ki-
adó. Értekezni a fenti szám alatt. Ugyanott 
sertések eladók. 

Kiadó Gacsibában egy hold föld traktorral két-
szer felszántva bármilyen vetemény alá. Érte-
kezni a tulajdonossal, Kont-ucca 1. 

Vómmolnár kerestetik Az igásl müut mentén levfl 
jóforgalmu darálómalomba azonnali belépés-
re vámmolnár kerestetik, aki motorkezelésben 
is jártas. Értekezni Deák Ferenc-ucca 49. 

Kiadó lakás. A Lonovics-sugáruton két szobás uc-
cai lakás minden mellékhelyiséggel, ártézi-
kúttal kiadó, özv. Joó Antalnénál. 

Kiadó különbejáratu uccai bútorozott szoba Deák 
Ferenc-ucca 49. 

és Míív&stz&f 
H E T I M Ű S O R : 

Pénteken este: Százhuszas tempó. 
Szombaton délután: Bizánc. Ifjúsági előadás. 
Szombaton este; Százhuszas tempó. 
Vasárnap délután: Aki mer, az nyer. Mérsékelt 

helyárak. Délutáni bérlet 

Vasárnap este: Százhuszas tempó. 
Hétfőn este: Százhuszas tempó. 

Irodalmi délután. Szemenyey Ferenc műtermi 

tárlatain (Szentháiromsátg-ucca 4.) müvészdélután 

keretében október 18-án dr. L u g o s i Döme, dr. 

Némedy Gyula és Kóró Imre működnek közre. 

Kezdete délután 6-kor, belépődíj nincs. 

X színházi Iroda hirei 
Sokat vészit, ha nem nézi meg a „120-as tem-

pó"-t. 

A tehetség és a becsületesség győzelme és a sze-

relem diadala — ez a „120-as tempó'', tele humor-

ral, ötlettel és fordulattal. 

Vasárnap délután „Aki mer, az nyer'' első mér-

sékelt helyáru előadását zsúfolt ház fogja végig-

kacagni. 

Diákelftadás lesz szombaton délután. Szinreke-

rül Herczeg Ferenc legszebb drámája, a „Bizánc'*, 

a teljes prózatársulat felléptével. Filléres hely-

árak. 

HfMMOMM HANGVERSENY 
Mához egy hétre pénteken a második Mester, 

bérlet est a jelenkor legértékesebb gordonkamű-

vésze, 

Piaüsorsky ok!. 25, Tisza 
Néhány bérlet és kevés jegy 2 pengőtől. 

F i l m , r á d i ó 
Budapest I . 12.05 Hegedüjáték zongorakisérettel. 

13.30: Szalonzenekar. 16.10: Diákfélóra. 17: Sidney 

Carton előadása.. 17.30: Sándor Márie énekel. 19 

óra 30: Szimfonikus zenekar. 20: Romeo és Júlia. 

Shakespeare tragédiája 21.20 Hírek. 21.40: Cigány-

zene. 22.30: Hangverseny. 23.10: Jazz-zenekar. 

Budapest I I . Előadás.'18.55: Hanglemezek. 2005: 

Szimfonikus zenekar. 

Külföld. Boromiinster. 19.50: Puccini: Bohém-

élet, opem. — Huizen. 23.55: Cigányzenekar. — 

Strasbourg. 24: Hangverseny. 


