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A Vármegyei Gazdasági Egyesületnek nincs 
'if lye a Hagymaházban. A Délniagyarorsz.ig csü-
iörtőki száma részletesen beszámolt a makói Ilagy-
maház birtokbavétele körül folyó huzavonákról s 
mep'rta, hogy a Csanádvármegyei Gazdasági Egye-
sület kérelmére a polgármester ki is utalt az 
egyesület részére helyiségeket, ami ellen a llagy-
matermelók Egyesülete és Szövetkezete, amely már 
birtokolja is ezeket a helyiségeket, fellebbezést 
ulott bc. Mára ebben az ominózus ügyben uj for 
dillatról értesülünk, amennyiben Nikelszky poi-
gárnxster a Csanádmegyei Gazdasági Egyesület 
behelyezését kimondó határozatát visszavonta. Mint 
utólag kiderült ugyanis, a Csanádmegyei Ga/dasági 
Egyesület annakidején a városi képviselőtestület-
nek azt a határozatát, amely a természetbeni he-
lyiségek átadása helyett 11.000 pengő pénzmegvál-
tást biztosit, szabályszerűen és kötelező hatállyal 
tudomásul vette. 

Különös börbajjárvány egy tanyai iskolában. 
^ makói dáli tanyai iskola növendékei között egy 
igen ritka -- és magyar orvosi névvel nem hiró 
— bórbnjniegbctegcdés lépett fel. Minthogy a nö-
vendékek már 60 százalékban megkapták a beteg-
séget, dr. Dobsa Lajos városi tiszti orvos javas-
latára elrendelte a hatóság a dáli tanyai iskola 10 
napra való bezárását. 

A szarharinesempész és a pénzügyőrök uccui bot-
ránya a bíróság előtt. A makói bünftetőjárárbiróság 
ma tárgyalta azt a Deák Ferenc uccai hangos bot-
rányt, amely egy szacharincsempész leleplezése 
körül támadt néhány hónappal ezelőtt s amely-
nek következményeként a szacharinárusitó Iloch-
mann Ábrahám és két napszámos hatósági közeg 
elleni erőszakkal vádolva került a biróság elé. 
Ilochmann Ábrahám makói kereskedő a makói 
pénzügyörök előtt tűzkő- és szacharincsempészés 
gyanújában állott. Minthogy azonban a makói 
pénzügyőrök minden kísérlete, hogy Hoclimannt 
teltenérjék, kudarcot vallott, Battonyáról kértek 
segítséget Ilochmann leleplezésére, '¿erezi Meny-
hért battonyai pénzügyőr fővigyázó polgári álöl-
tözetben összeköttetésbe is lépett Hochmannal, aki-
től szacharint kért. Ilochmann meg is ígérte, hogy 
szerez szacharint s e célból találkát adott Zerczi 
Mcnylié: tnck. Amikor azután Ilochmann egy pa-
pírzacskóban a Deák Fercnc-uccán átadta a kért 
szacharint, előlépett Hollóst Menyhért makói pénz-
ügyi fővigyázó s Zerczivel együtt karonfogva 
Ilochmannt, felszólították, kövesse őket a pénz-

ügyőrségre. Ilochmann menekülni igyekezett a 
,pénzügyőrök kezéből, dulakodás támadt s erre az 
,ucca népéből egész csoport vette körül a három 
férfit. A csoportosulók közül Bódi József és Nagy 
János napszámosok nemcsak szóval, de tettleg is 
Ilochmann védelmére keltek és igy sikerült is 
llocmann Ábrahámnak elmenekülnie. A pénzügy-
őrök azután rendőri segédlettel kerítették elő 
Ilochmann Ábrahámot, aki ellen a szacharincscm-
pészésen kívül azért is feljelentést tettek, mert 
duli.l-odds közben Hollóst Menyhértet megrúgta. 
Hasonlóan feljelentették Bódi József és Nagy Já-
nos napszámosokat is. A mai tárgyaláson mindhá-
rom vádlott tagadta a pénzügyőrök bántalmazá-
sát, a tanúvallomások alapján azonban a biróság 
bizonyítottnak látta a hatósági közeg elleni erőszak 
vétségét és ezért Ilochmannt 3 hónapi, Bóái Jó-
zsefet és Nagy Jánost 1—1 hónapi fogházra ilélte, 
az itélct végrehajtását azonban háromévi próbaiáő-
re felfüggesztette. 

Anyakönyvi hirek. Házasságot kötöttek: Ju-
l i án Sándor Bernát Erzsébettel, Köteles Mihálv 
l'cli Erzsébettel. Elhaltak: Somogyi László 82 
éves (Szerecsen ucca 18 ), Dobsa Mihály 73 éves 
(Balthyány-ucca 21.). 

Rendőri hirck. Erdei Rozália Töltés-uccal la-
kos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a 
töltésen legelésző pulykái közül 5 darabot elhaj-
tott. — Simon János Luthcr-ucca S8. számit házá-
nál az éjszaka tolvajok jártak, akik a kotárká-
ból fél mázsa tengerit vittek el. 

Középkora nő ajánlkozik idősebb házaspárhoz 
háztartásba betegápoláshoz, magános nőhöz is el-
menne. varrásban is jártas. Cim: makói kiadóba. 

Ócska vasért, vörös- és sárgarézért, ólom, hor-
gnnyhulladékért és mindennemű gazdasági gépek-
ért a legmagasabb napi árat fizetem. Iritz. Márk 
utóda, Iritz Béla ócskavas- és fémkereskedő. Ma-
kó, Lendvay-ucca 8., telefon 23Ő. 

— A gyümölcsfák permetezése. "A kedvező Idő-
• járásra való tekintettel csütörtökön megk'z.dték n 

gyümölcsfák permetezését. Tekintettel i riigvek 
duzzadt voltára, a gyümölcstermelők egyesülete 
igyekszik hajnaltól estig való permetezéssel a 
leggyorsabban végezni. -

Érdekes előadások 
az egyetemen 

Csütörtökön délután tartotta szakülését az 
Egyetem Barátai Egyesületének természettudo-
mányi szakosztálya. Az .ülésen a következő igen 
érdekes előadások hangzottak el: 

1. M o h á c s i Tivadar tartott előadást a len-
termesztésrűl. Előadásában kifejtette, hogy a len-
nek két fajtáját szokták termelni, aszerint, hogy 
roslra, vagy lcnolajra van szükség. Rostient ál-
talában a hűvösebb éghajlatú országokban ter-
mesztenek, ahól a csapadék is kellő mennyiségű, 
mig olajlent főleg a melegebb államokban, pél-
dául Délamerikában. Magyarország helyzete igen 
jó, mert kétféle lent is lehet termeszteni, ugyanis 
nz ország területe két zónára oszlik: az olajlen 
és a rostién zónájára. Az ország északi fele a rost-
len hazája, mig a déli az olajlené. Szegeden ennek 
elknére a rostlent termosztik, mert a Tisza közel-
ségi' biztosítja a kellő csapadékot. Rostient főleg 
a Rábavidéken és a somogymegyei földeken ter-
mesztenek. 

2. N a g y István a plytoplankton qunntitativ 
vizsgálatairól adott elő igen érdekesen. Előadását 
szépen kidolgozott képekkel telte változatossá, 
melyekben bemutatta a vizsgálata közben a do-
rozsmai szikcstóból és a szegedi Jerney-téglagyár 
kubikgödréből nyert DynophlageJla iákat. Cosma-
riuinokat, Pediastumokat, Cyanoficeákat, slb. 
Szemléltető grafikonokat is mutatott be az elő-
adó. 

5. Rcnczcs Ferenc a kender korai virágzásá-
nak okait ismertette: A korai virágzását, ami a 
növényre káros, mert virágzás nlaft legfeljebb .10 
— 10 cm-cl nő, külső és belső okok idézik elő. Kül-
ső okok: talajminőség, tápanyag, éghajlat, müve-
lés. Belsők: a vetőmag származása, csinízási 

cróly, a vetőmag évjárata. A korai virágzást a 
meg nem felelő külső okok által megakasztott élet-
ritmus és a vciés sűrűsége idézi elő. 

4. Végül ifjú M a t u s o v i t s Péter a gyü-
mölcsfák betegségei és állat* kártevői elleni vé-
dekezési módokat ismcrictte igen nagy szakérte-, 
lemmel. 

Délmagyarország 
Kölcsonhönuvlár 
A n u a g a l e g n a g y o b b , 

e í f i i i z e w s e l e i s i s c u i 1 • 

Utászok mentettek ki 
a Tiszából egy öngyilkos-

jelöltet 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön reggel a Boszorkány-sziget melleit m 
megáradt Tiszába vetette magát P u n g o r 
Pál 53 esztendős cipészmester, aki a Vásárhe-
lyi-sugárut 52. szám alatti házban lakik.. Pun-
gor a kora reggeli órákban kiment a Tisza-
partra és amikor azt hitte, hogy senki sem 
látja, belevetette magát a vizbe. Szerencséjére 
a közelben utnszkatonák gyakorlatoztak, ak ik 
nyomban ladikba ültek cs az utolsó pillanat-
ban kihúzták a partra. Már fuldokolt, amikor 
a katonák megragadták és kivonszolták. A! 
mentők az életunt Pungor Pált a közkórházba 
szállították, állapota súlyos, de nem életveszé-
lyes. 

_ színház és 
m ü v é m r • 

H E T I M Ű S O R : 
Pénleken délután: A délszlávországi magyar 

irók ..Vajdasági irodalmi estje". 
Pénteken este: Udvari páholy. Zenés vígjáték-

bemutató. Págerné Komár Juliska felléptével. 
Premierbérlct 7. 

Szombaton délután: Bánk bán. Ifjúsági előadás. 
Szombaton este: Udvari páholy. Págerné Ko-

már Juliska felléptével. Páratlan bérlet 29. Szel-
vény és kedvezmény érvényes. 

Vasárnap délután: Udvari páholy. Págcrnd Ko-
már Juliska felléptével. Délutáni bérlet. 

Vasárnap este: Udvar páholy. Págerné Koir.ár 
Juliska felléptével. Bérletszünet. 

Hélfőn este: Bánk bán. Díszelőadás. Mátray 
Erzsi és Kiss Ferenc, a Nemzeti Szinház művé-
szeinek felléptével, a „Turul Szövetség" szegedi 
kerületének közreműködéséivel. Bérletszünet. 

Jacques Thibaud hegedtieslje 
Tegnap este volt a Tiszában a Harmónia ha-

todik mesterbériete, amely alkalomra csaknem 
zsúfolásig megtelt a Tisza nagyterme. A székso-
rokban előkelő publikum várta a hangverseny 
kezdetét s nagy reménnyel nézett páratlan élve-
zete elé. Várakozásában nem csalódott. J. T h i -
b a u d a jelenkor hegedűseinek elsői közé tartozik. 
Valami különös egyéni ize van művészi játéká-
nak s ebben rejlik sikerének nyitja. Vonótechni-
kájn csodálatos, tökéletesebbet el sem lehet kép-
zelni. Minden, érzésárnyalat kifejezésre jut vonója 
nyomán s ez a forrása lirai színezetű művészeté-
nek. Thibaud a mély érzés embere. Arcán, lelkén s 
innen vonásán keresztül jut sajátos finomsággal 
minden érzése kifejezésre s mindebben annyi cso-
dálatos meglepő von, hogy valósággal lenyűgözi 
hallgatóságát, amely fölött szuverén úrrá lesz. 
Mély érzés tolmácsolása mellett hrilliáns techni-
kájának bravuróssága sem hiányzik. Műsorát Mo-
zart A-dur hegedűversenyével nyitotta meg. Ami 
tökéletes, élvezetes és lebilincselő van cblien a 
remekműben, azt mind határozott művészettel 
adta vissza. Pasztuózus simaság, majd szeszélyes 
könnyedség szól beszédesen vonója aiól s dalol 
lehelletszerii halk lirai bájjal és finomsággal a 
versenymű minden részletében. Győzedelmesen 
vonult be a darab előadásával laikusok s hozzáér-
tők lelkébe. S amit Mozartban még meg nem mu-
tatott. azt művészi felfogása "harsogó erejével hir-
dette Brahms A-dur fim 100 szonátájában, ame-

lyet a tökéletes szép és fenséges minden sajátsa-» 
gával adott elő, a szonáták előadásának örökér-
vényű tradícióinak tiszteletbentartásával. Thibaud 
itt a kvalrocsento ötvösművészeinek magnsáig ér< 
fel, aprólékos cizellirozással csiszolva ki miuden 
részletet, amelyet előadásra szánt. Ezen két ha-
talmas versenymű után Desplanes (Intrada)^. Lei 
Clair-(Tamburin), Bach (Prelude), Mozart (Ron-
do), majd négy gyönyörű ráadás következett, 
amelyek mindegyikében sziporkázó fénnyel gyön-
gyözött mély érzése, bravúros technikája cs töké-
letes felfogása. Thibaudot zongorán T a s s o Ja-
n o c o p u l o s kisérte az illeszkedés és aláfestés' 
nágv igyekezetével és sikerével. Thibaud művésze-
tének magasáig azonban nem tudott felnőni, merí 
nehéz a titánok nagyságát elérni azoknak, akik a 
szcllemóriásokkal nem állnak igaz rokonságban. 

- t . 

A színházi iroda h'rel 
Ma délután 5 órakor van a „Vajdasági irók 

irodalmi délutánja". 
Ma este Págerné Komár .7uli«kn felléptével, 

nagy operettpremier, „Udvari pábolv". Énekes 
vígjáték. Remek előadás. Ragyogó díszletek. 

A március 15-iki ünnepi előadásra még ncbánj' 
jegy kapható. 

„Udvari páholy" ma és minden este és vasár-
nap délután rendes helyárakkal. 

Az árvízi évforduló alkalmából.a mai előadás 
előtt Szabó István elszavalja Szabados János hí-
res versét, a ,.Tiszát". \ 

..Hulló falcvél'' premier a jövő liéten. 

..Hulló falcvél" a legnagyobb opercttesemény. 

Harmónia hangversenyek 
Szerdán 

este S órakor a Tiszában, VII. mesterbérlet. 

Josef Lhevinne 
korának" legnagyobb zongoravirtuóza. Hatalma 
műsorán Beethoven, Chopin, Brahms, Liszt, stb, 
müvek. 

Jegy 2 pengőtől Harmóniánál és Délmagyaror-j 
I szag jegyirodában. 
' Március 20-án Harmónia IV. zongorabérlet. 

Hz uj magyar vonósnégyes 
kamarazenc-cstjo 

Fischer Annie 
közreműködésével. 

Jegy 1.50 I'-lől Harmóniánál és Délmagyaror-
szág jegyirodában. Harmónia mcstcrbérlök sa-
ját helyeiket 20 százalékos kedvezménnyel igény .1-
hetik. 


