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— Csanádmegyei földbirtokos súlyos autó-
karambolja. Kecskemétről jelentik: Szerdán 
reggel a keeskemet—szegedi országúton dr. 
T e 1 b i s z Alajos magyarbánhegyesi földbir-
tokos autója egy boroshordókkal magasan 
megrakott és tengelytörés miatt az uton vesz-
tegelő kocsit előzött. Abban a pil lanatban, 
amikor a szabályszerűen előző autó a kocsi 
mellé ért, váratlanul a lovak mellől az aütó 
elé ugrott "Cz i r á k Tamás 10 éves kecskeméti 
napszámos, akit az autó elütött. Dr. Telbísz a 
súlyosan sebesült fiatalembert felvette kocsi-
jára, hogy a kórházba vigye, a srerencsétlen 
ember az autóban kiszenvedett. 

— MÁRCIUS 15. Az államrendőrség szegedi 
lacosztálya hétfőn délután 4 órai kezdettel a 
szerb internátusban márciusi ünnepséget, rendez. 
Március idusát L a k n e r Sándor rendőrfel-

ügyelő méltatja, a „Nenueti dalt" S z e k e r e s 
József próbarendőr szavalja. Szavalattal szerepel 
még a műsoron G ro s t n e r Vilmos, B u s An-
dris, S z a p p a n o s Mihály és ö r d ö g Mihály 
próbarendőr. A dalokat a tanósztály énekkari) 
adja elő V á r a d y József szereplésével. Grósz-
ner Vilmos, B á r á n y Béla és C s i p a k Ferenc 
előadja Csathó Kálmán „Mit susog a tavaszi szél" 
eirrtú színmüvét. — A szegedi szervezett munkás-
ság vasárnap délután fél 5 órai kezdette] a Mun-
kásotthonban márciusi ünnepélyt rendez. Ünnepi 
beszédet mond: L á j e r Dezső titkár, közreműkö-
dik a Szegcdi Altalános Münkásdalegylet, a SzMTE 
mandolinzenekara és lesz néhány aktuális sza-
valat. 

_ A vendéglősök és az ivócsarnok. 'A" szege-
di ipartestület vendéglősszakosztálva bead-
ványt nyújtott át szefclin délelőtt dr. P á l f v 
József polgármesternek. A szakosztály áttanul-
mápyozta azt a szerződéstervezetei, amelyet a 
város készjtelt a mélykút gyógyvizének forga-
lombahozatalára és amelyet a szakbizottságok 
már elfogadtak. A szakoszlálv aggodalommal 
állapította meg. hogv a tervezetbe nem foglal-
ták bele. azt a ti lalmai, hogy a vállalkozó gyógy-
vizen kívül sémim mást, sem bort. sem sört, 
sem pál inkát nem mérhet ki a pavillonhan. A 
vendéglősök szerint, ha ezt ném tiltja meg a 
város, a szegedi vend égi ősi part súlyos helyzet 
fe.nvégetné. A polgármester megnyugtatta a 
szakosztálv küldöttségéi, hogv az aggodalom 
tel jesen alanlalan, mert a vállalkozó semmi-
esetre sem kaphat engedélvt szeszes italok ki-
mérésére. hiszen azzal csak a gyógyvíznek 
csinálna konkurrenciát. 

—. A dorozsmai utvára. A kiskundorozsmai 
iparosok és kereskedők egyrésze érdekes szo-
kást honosított meg: a címükre érkező külde-
ménveket Dorozsma helyett a Szeged-állo-
másra irányít ják, innen aztán tengelyen vi-
tetik ki Doorztitnára. Ezt a körülményes szál-
lítást azéi t vezették be a dorozsmaiak, mert 
Csongrád vármegye, a dorozsmai vasútállomá-
son meglehetős magas utvámot szed a szál-
lítmányok titán. A vám olyan drága, hogy 
olcsóbban jönnek ki a dorozsmaiak, ha a szál-
lítmányokat a Szeged-állomásra küldetik és 
innen szállíttat ¡ók Dorozsmára. Az érdekel-
tek már többizbon kérték, hogy a vármegye 
enyhítse az utvámol, ezideig azonban erről 
hallani sem akartak. Most már feltűnően ha-
nvátlott a dorozsmai vasútállomás teherfor-
galma. végre komnlvan tárgyalnak ma jd ar-
ról, hogy mérsékeljék a vámot. A legközeleb-
bi vármegyei közgyűlés foglalkozik a kérdés-
sel. 

A srőrfig katolikus egyházközség pénteken 
délelőtt 10 órakor a Lodiner-téri górög katolikus 
templomban a szegedi árvíz emlékére ünnepélyes 
tstfntiszteletet tart. Ugyancsak pénteken délután 
3 órakor kezdődik a hivek számára a szokásos 
húsvéti lelkigyakorlat, amely három napig tart. 
A péntekesti lelkigyakorlatos szentbeszédet hat 
Ó-akor P. K r a j n i k György S. J. tartja. 

Ha +ultok gyomorsaví trtl okvetlen m«g akar 
szabadulni, ugy ne mulassza el reggelenként egy-
negyed. esetleg félpohár természetes „Ferenc Jó-
rsef" keserüvizet éhgyomorra inni. 

— Vér-, bőr- és idegbajosok igyanak regge-
lenként felkeléskor egy pohár természetes 
„Ferenc József" keserüvizet, mert ez mindig 
alaposán kitisztítja és hiéreglélfehiti a gyomor-
bélcsatornát s ezenkívül az emésztést és az 
anyagcserét is jótékonyan befolyásolja. 

Cukorbetegeknek Trcsfarin tápszerek Márkusnál. 

Férli ingek. hsszen és rendelésre 
Pflllálf Taofllfoob Széchenyi fér 17. ruilfln luuívul Ull Csekonics ucca 6. 

— ELÖADASOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete csütörtökön dél-
után 6 órakor az egyetem aulájában szabadegye-
temi előadást tart. Előad dr. L ő r i n c z Ferenc 
egyetemi rk. tanár „Egészségvédelem régen és 
ina" címmel. Belepés díjtalan. — Dr. A d t e r De-
zső pénteken este fél 8 orakor a Munkásotthonban 
(Hétvezér-ucca 9) ,.A pénz szerepe a gazdasági 
éleiben" címen előadást tart. 

— Istentisztelet a régi zsinagógában az árvU 
emléknapján, pénteken, március 12-éu délelőtt 9 
órakor. 

Fej-
és derékfájás, émefygés. idegeviség, tisztá-
talan teint gyakran csak az emsfotésl za-
varok következménye. 
Ilyenkor is sigit a 

— József főherceg és a szegedi cigányprímás. 

Karácsonykor a gödöllői vadászatoknál baleset 

érte József főherceget, aki a lábát törte. A fő-

herceg nemrégen épült fel és amikor a felgyó-

gyulásáról értesült N ő v é István szegedi cigány-

prímás, levelet irt a főhercegnek és örömének 

adott khejézést, hogy a vadászbalesetből felgyó-

gyult. Azt is megirta a levelében, hogy a világ-

háborúban a 46-os ezredben szolgált akkor, ami-

dőn ez az ezred, József főherceg-tábornagy had-

testéhez tartozott. Mint a főherceg egykori kato-

nája is örül a szerencsés felgyógyul ásnak. Három 

hét mult el a levél elküldése óta, most a főherce-

gi palotából válasz érkezett a szegedi cigányprí-

más levelére. József főherceg meleg szavakban 

mondott köszönetet a cigányprímás jókívánsá-

gaiért és aláírásával ellátott fényképét küldte el 

a szegcdi Nővé Istvánnak. 

Ha m bis szerencséje uan 
pengőért 
nyaralhat a 
Balatonnál 
kaphat vitorlás 
vagy turacsónakot 
VEGYEN 

BALATONI 
SORSJEGYEI 
Kapható a D é l m a g y a r -
országi kiadóhivatalában. 

^ITTUikM fiirztL^ 
Főszolgabírói értekezlet. Szerdán délelőtt a 

makói vármegyeházán K á s z o n y i Bichárd fő-
ispán értekezletet tartott, amelyen a vármegye 
járásaiuak főszolgabirái veitek részt. 

A Hagymaház problémája. A makói Hagyiia-
ház birtoka körül még mindig áll a hatc. A Csa-
nádvármegyei Gazdasagi Egyesület, miut már je-
lezte a Prlmagyarország, elállott attól az egyez 
ségtöl, hogy 11 ezer pengő ellenében lemond arról 
a jogáról, hogy a Hagytiáházban nyerjen elhelye-
zést. Eet az egyességet azért mondotta fel az 
egyesület, mert Makó város képviselőtestülete 
ncin volt hajlandó az eredeti egycsségtől és an-
nak alapján hozott határozatától elállani és meg-
engedni, hogy a 11.000 pengő n Vármegyei Gazda* 
sági Egyesület által vásárlandó külön székházra 
második helyi betáblázást nyerjen, az eredetileg 
vállalt és kívánt első helyi bctáblázás helyett. A 
Vármegyei Gazdasági Egyesület ennek a határo-
zatnak az alapján tette meg azt a bejelentését, 
hogy most már nem vásárol külön székházat ma-
gának, hanem kéri a polgármestertől behelyezését 
a Hagvmaházba. Nikelszky polgármester a jogüayi 
bizottság meghallgatása után meg is hozta határo-
zatát, amellyel a Vármegyei Gazdasági Égyesü'.ét 
részére kiutalja az eredetileg a célra kijelölt 
hagymaházi helyiségeket. Ezekben a helyiségek-
ben azóta a há£vmatermelők egyesülete és szövet-
kezete helyezkedett el s most ha a polgármester 
határozatát végrehajtanák, ezeket az egyesülete-
ket kellene onnan kihelyezni, illetve összezsúfol-
ni lehetetlen szűk férőhelyekbe. A Hagymaterme-
lők Egyesülete és Szövclkezeto a polgármesteri 
határozat ellen fellebbezéssel élt s a fellebbezés 
reámutat arra, hogv a Vármegyei Gazdasági Egye-
sület az annakidején kötött és vállalt egyességtől 
vissza nem léphet azon az alapon, hogy a képvi-
selőtestület nem volt hajlandó második helyi be-
táblázásba belenyugodni, mert az egyesség kife« 
jezetten elsőhelyi betáblázásra szólott s az egye-i 
sületnek módja van így is a külön székházat mav 
gáhak megvásárolni. 

Képviselői beszámoló Makón Crőrgey Tstván 
Makó képviselője március 2t-én beszámoló beszé-
det mond a városháza nagytermében. 

Megfellebbezték a városi régrehajtóvál*sztisf. 
A legu'óbb megejtett városi végrehajtói választás 
ölten több aláírással fellebbezés érkezett be. amely^ 
azon az alapon támadja meg a választást, hogy aT 
szavazólapok átlátszóak voltak s így a titkosság 
sérelmet szenvedett. 

Ezer influenzaheteg van Csanádmegyéhen. 
Az influenzamegbetegedések Csanád megyeben' 
még mindig emelkedőben vannak. A hivatalo-
san bejelentett megbetegedések száma most 
már közel van az ezerhez. A megbetegedések 
háromnegyedrésze a vármegye keleti részére 
esik. a haltonyai és a mezőkovácsházai járás 
területére. A tiszti főorvosi hivatal közlése sze-
rint a bejelentett megbetegedések nagy száma 
ellenére sincs aggodalómra ok, mert az esetek, 
csaknem száz százalékosan enyhe lefolyásúak 
és szövődményes influenzaeset alig néhány je« 
lentkezik, azok is könnyebb természetűek. 

Áruig a rendőr vigyázott a rendre, kirabolták' 
a lakását. H o r v á t h Lajos makói államrendőrt 
szerdára virradó éjszaka szolgálatban volt. 
Gvöngy-uoca 13. szám alatti lakásán a rendőr fe-
lesége egyedül volt otthon s ezt a körülményt is-
merő egyének vakmerő betöréses lopásra hasz-
nálták fel. A vakmerő tettesek a ház kertjén ke-
resztül behatoltak az udvarra, az udvari éléskam-
rát álkulccsal felnyitották s az ott talált élelmi-
szerkészleteket az utolsó darabig elvitték. Elvit-
ték egy sertés minden „földi maradványát", két 
bödön zsirt, egy zsák lisztet, befőtteket, lekváro-
kat és különbözö edénynemüeket 500 pengő érték-
ben. A betörők kézrekeritésére a nyomozás meg-
indult. | 

Emelkedtek a piaci árak. A szerdai makói he-
tipiacon az árak a vasárnapi vásárra és a közcigd 
húsvéti ünnepekre való tekintettel emelkedtek. Kii-« 
lőnösen a baromfipiacon volt tapasztalható emel-
kedés. Arak: csirke 125, tyúk 110, liba 160, kacsa. 
145, pulyka 140, gyöngyös 135, tojás 90 fillér ki-
lóukint. Gabonapiac árai: búza 17.80—18, zab 13, 
tengeri 10 pengő mázsánkint. Sertésvásár: rtehéa 
110, öreg 104—106, közép 105—108, süldő 100 fil-
lér kilónkint. 

— A Felsővárosi Ifjúsági Egyesület vasárra;» 
délután 6 órai kezdettél kuIturesléHyt tart a ka-
tolikus kultúrházban (MunVáeSy-noca 6.V A mű-
sor után az egyejúlet az Újvári-vendéglőben va-
csorát rendez. 


