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A Szegedi Meteorológiai Olwierviitórlom 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb álJás 
+ 3J, a legalacsonyabb —4.0 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva reg-
gel 766.6, este 764.9 mm A levegő páratartal-
ma reggel 00, délben 100 százalét A saél irá-
nya délnyugati, erőssége t. 

A Meteorologíai Intézet jelenti este 10 
érakor. Időjóslat: Élénkebb (a begyeken 
erős) déli-délnvugati szél. Boulás. sok he-
lyen kőd. Főleg a nyugati és északi me-
gyékben eső és hó. Éjjel a lehűlés gyengül. 
A nappali hőmérséklet országszerte csak 
kevéssel lesz a fagypont felett. 

Ha sajtot v e s s , ügyeljan a 

STAUFFER-névre I 

— Petíció. Budapestről jelentik: A közigazga-
tási biróság n pacsaí választási panasz ügyiben 
elrendelte a bizonyítást és ennek végrehajtásá-
val a pécsi ítélőtáblát bízta meg. 

— A katonai főcsoport uj főnöke. Budapest-
ről jelentik: A Hivatalos Lap egyik legközeleb-
bi számában magasrangu katonai kinevezés 
fog megjelenni. A kormányzó B a r t b a Károlv 
tábornokot altábornaggyá és egyben a katonai 
főcsoport főnökévé nevezi ki. 

— A Rákóczi-bél vegek érvényessége. A posta-
rezérigazgatóság felhívja a közönség figvelmét, 
hogy a Rákóczi-bélvegek érvénve ezév végén 
megszűnik. 1936. január hó 1-től kezdve tehát 
a Rákóczi-bélyeggel bérmentesített küldemé-
nyeket a postahivatalok megportózzák. Az 

ogvesek birtokában felhasználatlanul maradt 
bélyegeket forgalomban levő hétvégekre a posta 
nem cseréli be. 

— A LoránttTy Zsussanna Egyesfllet szokásos 
karácsonyi vásárja és kiállitása a református egy 
ház Rálvin-téT 3. szám alatti gyülekezeti termében 
december 1-én nyílik meg s tart 8-áig. A vásár és 
kiállítás anyagát elsősorban magyaros kézimun-
kák fogják adni, amelyeket a szegedi református 
asszonyok és leányok az elmúlt évben saját maguk 
készített«*. Az egész jövedelem a szegénvsegélye-
zéa céljait szolgálja s éppen erre a nemes nélra 
való tekintettel az egyesület elnökség*, számit ar-
ra, hogy a város társadalmi érdeklődéssel fogja 
körülvenni a vásárt s karácsonyi szükségletein** 
egyrésaét igen olesö áron ott szerzi be 

x Mikulások na*y választékban Kocsisnál. 
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-

ntán 4 Arakor. írásmagyarázat szombaton délelőtt 
10 Arakor a hitközség székházának fűtött aagy-
termében. A középisko''ívok Ifjúsági istentisztelete 
szombaton délután fél Ivi-omkor ugyanott 

Aszpirinnel 
mérgezte merj magát 

egy kis cseléd 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtök reggel az Oroszlán-ucca 4. szám alatt 
lévő városi bérházba hivták a mentőket egy 
öngyilkossághoz. A bérház egyik családjánál 
szolgált H é j a Erzsébet 22 esztendős rselédle-
ány, aki az öngyilkossági kísérletet elkövette. 
A fiatal leány régóta öngyilkossági gondola-
tokkal foglalkozott. Hetek óta gyűjtögette az 
aszpirint erre a célra. Csütörtökön, miután 
vagy 20 gram aszpirint sikerült összegyűjte-
nie, elkövette az öngyilkosságot. A nagymeny-
nyiségű aszpirint pohárban feloldotta, magára 
zárta az ajtót és a veszedelmes folyadékot 
megitta. 

Tettét ncmsokkal később felfedezték és ak 
Kor értesítették a mentőket, akik a szerencsét, 
len leányt a belgyógyászati klinikára szállítot-
ták. Gyomormosást alkalmaztak, amitől job-
ban lett. Szerencséjére tettét idejében észre 
vették és igy a méreg nem szívódhatott fel 
szervezetébe. Búcsúlevelet nem hagyott h á tn 
és így egyelőre nem tudják, hogy mért akarta 
eldobni magától az életet, de valószínű, hogy 
szerelmi bánata miatt akart a halálba mene-
külni. 

— A szenvedő, beteg nőket reggel éhgyomor-
ra egy kis pohár természetes „Ferenc Jó-
zsef keserűvíz 2—3 óra alatt könnyű, lágy 
bélkiűrűléshez segiti ós ezáltal igen sok eset-
ben rendkívül jótékony hatással van a beleg 
szervekre. 

— Elitélték a debreceni ékszerrablót. Debre-
cenben ezév májusában B o 11 a József, egy ro-
vottmultu órás- és lakatossegéd betört Schrett-
.iei János ékszerész üzletébe, megfúrta a Wert-
heim-szcekrényt és onnan ezer pengőt és mint-
egy 50 ezer pengő értékű ékszert zsákmányolt. 
A büntetőtörvényszék ma vonta felelősségre 
Bolla Józsefet, akit 4 évi fegyházra itélt, vad-
házastársát pedig, akinél az ellopott ékszereket 
elrejtette, orgazdaságért 6 hónapi börtönbünte-
téssel sújtotta. 

x üjitás a Schmoll-pasta dobozokra rászerelt 
uj nyitó. Ha ezt jobbra, vagy balra forgatjuk, a 
doboz mindig könnyen nyil|k. 

— Gyengélkedés idején a természetes „Ferenc 
Jóiwe!" keserűvíz kielégítő emésztést szerez. 

— Elfogták a prágai szovjetkövei betörőjét. 
Prágából jelentik: A prágai rendőrség detektiv-
jei ma reggel Északcsehszlovákiáhan Bössig 
községben elfogták a prágai szovjetkövetség 
betörőjét. A betörő tegnap este behatolt a szov-
jetkővetség épületébe és magával vitt egv vas-
ládát, amelyben 700 ezer cseh korona volt. Az 
elfogott betörő a szovjetkövetség Kazimov nevü 
alkalmazottja. Kazimov tette után Hirsche-
bergbe menekült, onnan ment át Bössigbe, ahol 
az éjszakát egy kocsmában töltötte, majd egy 
ház tetejére mászott és ott elaludt. Itt akadtak 
rá a prágai detektívek. Az elrabolt összeget 
csaknem érintetlenül megtalálták nála. 

x Cukorbetegeknek diabetikus tápszerek Már-
kusnál, Kigyó-neea. 

— A hét legérdekesebb esküvője. A Gschwindt-
gyár vezérigazgatónőjének esküvője a fiatal H a -
d 1 k gróffal a társaság e heti szenzációja. A Szín-
házi Életben • Gnthy Böske irt érdekes tudósítást 
erről az esküvőről. 

4 természettudomány 
világképe 

N4ray-9zab6 Is ty*n e l őadása 
a z egyetemen 

( A Délmagyarország munkatársától.) Az Egye-
tembarátok Egyesülete rendezésében csütörtökön' 
este az egyetem aulájában dr. A'áray-Szabó Ist-
ván egyetemi magántanár tartott nagy érdeklődés-
sel kisért előadást »A természettudomány vilác-
¡képo« cferur.iel, amelyhez a bevezetőt dr. Cteke.y 
István egyetemi tanár mondotta. Dr. Náray-Szabó 
kifejtette, hogy a természettudomány forrásai 
mélyebbek és bővebbek, mint a primitív meg-
ismerés. A természetben nincsen folytonosság. A 
megfigyelő szeméten szilárdnak ós folytonosnak 
látszó test részei a valóságban egymástól arány-
Iá? messze állnak és ezek a részek örökös moz-
gásban. vannak. 

— Mindennapi foglalkozásunk tárgyai — foly-
tatta — a közepes dimenzióhoz tartoznak. Ebből 
az következik, nogy az emberi elme elsősorban 
olyan lörvénveket talált, amelyek ezekre a köze-
pes dimenziókra alkalmazhatók. A relativitás el-
méletével kapcsolatban azt mondotta, hogy az 
anyagban óriási energiák szunnyadna!:, bár még 
nem lehet tudni ezeknek az energiáknak a titkait. 
Megemlítette, hogy az ég-en látható elmosódott 
kőd foltok, mint amilyen a »Tejút«, önálló világ-
rendszerek. Távolságuk olyan nagy, hogy róluk 
százmillió év alatt ér el horzánk a fény. fgy a 
csillagászat a kozmikus mnltba kap közvetlen be-
tekintést. Bizonyos, hogy a tudomány által fel-
fedezett ujabb dolgok közelebb állnrJ< az igaz-
sághoz, mint régi megállapítások. Ha valamikor 
még tovább fog haladni a tudomány, ez nem lesz 
visszafordulás a régi irányba, hanem ujabb szin-
tézis, amely ugyanazon az elven épül fel, mint az 
eddigi kutatás; az elmélet vezet, a kísérlet dönt 
— fejezte he előadását dr. Náray-Szabó István, 
akinek dr. Csekey István mondott köszönetet, és 
akit a hallgatóság melegen megtapsolt értékes 
előadásáért. 

M A K Ó I H Í R E K 
Makói szerkesztőség, fiókkiadóhivatal, hir-
detésfelvétel: Városi Bérpalota, telefon S7& 

Választási előkészületek. A vármegye alispán-
ja a december 8-i városi képviselőtestületi válasz-
tásokra vonatkozó hirdetményt ma tette közzé. Az 
alispáni hirdetmény szerint 29 rendes és 54 pótta-
got választanak december 8-án a községi képvise-
lőválasztók névjegyzékébe felvett választók. A vá-
lasztás XIII. kerületben, szavazólapokkal törté-
nik Az I. szavazókőrben 3 rendes és 5 póttagot vá-
lasztanak. Kilépő tagok: Nagy Gy Mihály, Galamb 
Ferenc., Fodor Tmre, II kerület 2 rendes és 4 pót-
tag Kilépnek Nagy Antal és Bőrösök István. III. 
kerület 2 rendes, 4 póttag Kilépnek Dombi Mihály 
és Mágorí Sándor. IV. kerület 2 rendes, 4 póttag: 
Kilépnek Pap József és Vér Antal. V. kerület 2 
rendes, 4 póttag Kilépnek Farkas Imre és Kiss Er-
nő VI. kerület. 2 rendes, 4 póttag Kilépnek Nagy 
Sándor és Joó Sándor. VIL kerület 3 rendes és S 
póttag Kilépnek dr. Kovács Károly, dr. Kiss Ká-
roly és Zuber Gyula. VIII kerület. 2 rendes. 4 pót-
tag Kilépnek Tóth János és Tarnay Ivor. IX. ke-
rület 2 rendes és 3 póttag. Kilépnek Szirbik Antal 
és id. Pfadler Lajos. X. kerület 2 rendes és S pót-
tag. Kilépnek Horváth Mihály és Molnár Mihály. 
XI kerület 3 rendes és 6 póttag. Kilépnek K Sza-
bó Mihály, Gilicze György és Lukács Pál XII. ke-
rület 2 rendes és 4 póttag. Kilépnek Sipos Mihály 
é< Nagy Ernő. XIII. kerület 2 rendes és 4 póttag 
Kilépnek Márton József és Szilágyi Sándor. 

A fiatalkora lelencfiu büne. B e r n á t Istvánné 
Kisujhegy 6. szám alatti lakásán a napokban be-
tőrő járt, aki a Bernátnénál gondozáshan volt le-
lencfiuk ruháját vitte el A rendőrség már megta-
lálta a tettest egy 13 éves lelencfiu személyében, 
oki bevallotta, hogy a Bernátnénál történt ered-
ményes betörése után P a n y o r Józsefné ugari ta-
nyáján is feltörte a kamraajtót s onnan szalonnát 
és disznósajtot vitt el. Az élelmiszereket megette, 
a ruhákat pedig a Király-féle fatelepen, egy fara-
kásban rejtette el. A detektívek a lopott holmit 
meg is találták s a fiatalkorú bűnössel együtt be-
szállították Szegedre a fiatalkorúak birósígához 

Kifosztották n hagymaraktárt. Perlmutter Nán-
dor Bolygó-ucca 6. szám alatti lokos Vay-ucca 12. 
szám alatti hagym.iraktárában az éjszaka betö-
rők jártak, akik onnan 8 zsák vöröshagymát vit-
tek cl. 

Anyakönyvi hírek. Házasságra jelentkeztek: 
Marsai Lajos Mágori Gizellával Házasságot kö-
töttek: Fodor János Sándor T. Fodor Annával, Sf-
pos Sándor Budai Rozáliával és Szabó Lajos Ba-
iázs Juliannával. Elhaltak: özv. Nagy Sándorné 
Erdei Rozália 73 éves (Szorecsen-ucca 14), Háló 
Maria 1 napos (Botond-ucca 3.), Kurusa Pál 61 
áves (Bárány-ucca 34.). 

Lagjobb bőrkeztyük Klein Imrénél. 

Olaj pogácsa, lucernamag, ocsn és répa magból ké-
szült olajpogácsa fejős teheneknek kiváló ab-
rak. Kapható: Makón, Horváth nlajmalom 

T Ű Z I F A 
S Z É N 

K O K S Z 
B R I K E T T 

K I r á 1 y n á ), Telefcy u. 7. 
10380 vh. szám 366 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

tc 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a budapesti kir. járásbíróság 1981. évi XIV. 
440.705—8. számú végzése következtében dr. Mor-
vái Béla ügyvéd által képviselt Hofber-Scfarantz 
stb rt javéra 933.60 pengő és járulékai erejéig 
1935 évi szept. hó 5. foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 1965 pengőre be-
csült következő ingóságok, u. m.: házibutorok, 1 
vetőgép, traktor, 2 kocsi, 3 eke, 8 ló, 10 sertés és 
egyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak. 

Ezen árverésnek a szegedi kiír. járásbíróság 
1935 évi Pk. 48763. számú végzése folytán 933.60 
pergő tőkekövetelés, ennek végzésszerinti napjá-
tól járó kamatai és eddig összesen 228.87 pengő-
ben bíróilag már megállapított s a még felmerü-
lendő költségek erejéig Sövényháza, Szokouy-
major leendő foganatosítására 1935. évi novem-
ber hó 30 napjának délutáni 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly meg-
jegyéBssel hivatnak meg, hogv az érintett ingósá-
gok az 1881 LX. tc. 107., 108. §-a| értelmében 
készpénzfizetés mellett a "legtöbbet Ígérőnek szük-
ség esetén becsáron alul is, de legfeljebb a becs 
érték kétharmadáért el fognak adatni. 

Kelt Szeged, 1935 évi november hó t napján 

v. dr. Horváth, kir. bir. végrehajtó 


