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A Viktória Ziskov—Bástya nemzetközi mérkőzés jegyei elővételben 
a DÉLMAGYARORSZÁG jegyirodájában kaphatók. 

M a k ó i h i r t k . 
Szombaton, október 9-én három bizottság is ülésezik 

a vármegyeházán. Délelölt 10 ónkor a közigazgatási 
bizottság tartja rendes havi ülését. Uiána az állandó 
bíráló választmány ül össze, hogy tárgyalás alá vegye 
a vármegyei virilis névjegyzék ellen beadott felebbexé-
seket. Körülbelül 8—10 felebbezést adtak be, vala-
mennyien a kettős adószámítás mellőzése miatt. A 
bíráló választmány után a vármegye gudasági albi ott-
sága tart üiést. 

Galamb János elhalálozása folytán megüresedett Makó 
város képviselőtestületének egy virilis tagsága, melyre 
a polgármester Helényi Sándor kereskedőt hivta be 

Dr. Istók Barnabás vármegyei tiszti főorvos nyug-
díjazása ügyében a törvény halósági bizottság azzal a 
kere emmei fordult a minisztertanácshoz, hogy a főor-
vost tartsa vissza a vármegye szolgálatában. 

Háromhavi szabadságot engedélyezeit a törvényható-
sági bizottság egészségének helyreállítása céljából 
Návay Pál szolgaoirónair. 

A polgármester uccakövezésl felhívására ma 49 alá-
írásos hozzájárulási nyilatkozat étkezett be a Paradi 
csom-ucca háztulajdonosaitól. 

A városháza udvarán létesítendő autógarázs építé-
sére ma járt le a pályázati határidő. Het.n adtak bs 
ajánlatot az építésre, mégpedig: Árva Mihály 94,145.100 
K, Sötét István 101.223 120 K. Schmidt Péter 98,735.236 
R. P/pp jOzeet 111,540.950 K, Nadobán Péer 
118 972 895 K, Takács Jinos és Ács János 109 086.930 
K és Paluska Mihály 97,717.700 K végösszeggel. Az 
ajánlatokat a mérnöki hivatalnak adták ki átszámítás 
és jelentéstétel végett, holnap pedig az építési bizott-
ság fog ve ük foglalkozni. 

X A DÉLMAGYARORSZÁG többezerkötetes 
kölcsönkönyvtárában havi dij előfizetők részéri 
12 és 10, heti dij 2000 korona. 

Október 9-én 
ünnepi 

szezonnyitó előadás 
a 

hódmezővásárhelyi 
Korzó Moziban. 

E l adó b i r tokok ! 
Négyszázhatvan hold mindent termő kitűnő épületek-
kel kisebb nagyobb részletekben is 3 én törlesztésre; 
ugyanott 18d hold, mintegy 3 évi törlesztésre. 12 j hold 
müut, vasút mellett kitűnő talajjal épületekkel. H2 
— r — - O F.B. engedélyével, Hód-
HtW9V10g3SS»3r mezövásárhely. Telefon 283 

sfONCHmÍ 
megrázóan borzalmas tragédiája a 

{Három istentelen! 
szombaton és vasárnap a 

| KORZÓBAN. | 

Velour és bársony 
kalap-

újdonságok nagy válasz-
tékban a l e g o l c s ó b b a n 
k a p h a t ó k 

Knittel Konrádnál 
Szeged, Iskola u. 26. 
Alakításokat modellek után 
vállalunk. 702 

— Istentisztelet a zsinagógában pénlek 
délutin ötkor. Irásnagyarásat szombat délelőtt. 

— Pénteken délelőtt: Itélat a város konfra 
azlnhfcz-pörben. A siegedi jirásbirőságon 
Vadász Lijoi járáibirő pénteken dé alőtt 9 óra* 
kor birdeii ki as Ítéletet a város és Andor 
Zsigmond köz i pörben. A tárgyalás iránt nagy 
érdeklődés mntatkozik. 

Káro ly i Á r p i d Dréherbsn muzsikál. Ktflnő 
kávé ázi és bar-italok. m 

— Csanád vármegye kulturális adományai. 
Makóról jelenti munkatársunk: As októberi 
megyegyűlésen nem kevesebb, mint öt szoborra 
és emlékműre szavazott meg adományt a tör-
vényhatósági bizottság, Igy 100 pengővel járult 
hozzá II. Rákóczi Farsnc ecaeri szobrához, egy* 
millió koronával Serényi Bíls gróf putnoki 
szobrához, négymii ióval Blabt Lujza budapesti 
szobrához és egy Millióval Vasváry Pál emlék-
müvéhez. Esemivül 100 pengQt szavazóit meg 
s mohácsi fogadalmi templomra, buszmilliót a 
jegyzők egri árvabizára, egymilliót a ssegedi 
rgyetem földtani intézetének Meteorológiai 
obszervatóriumára éa végül egymillió koronát a 
Li Fontaina irodalmi társistinak. A Balaton-
füreden létesítendő tisztviselő üdülőház céljaira 
is hozzá jtrulást kértek a vármegyétől, az tat a 
kijelentéssel, bogy az üdülőházban egy szobát 
állandóan Csanád vármeiye rendelkezi síre 
lógnak fentarlani. A tOrvénybalósigi b zoliság 
hajlandónalt nyilatkozott a kiránt táaogatás 
megadására, végleges elhalározáss előtt azonban 
megbiata az alispánt, hogy informálódjék rész-
letesen as üdüiehts léteaiiésinek körülményiről. 

x A legnagyobb szegedi kölcsönkönyvtár a 
DÉLMAGYARORSZÁG kölcsönkönyvtár . 

O o d a Gizel la csodás énekkut urája feled-
hetetlenné teszt a hétfői Mozart-előadást. 

— Szianykovszky Tibort a C tillagbörlBn-
bOl Budapestre viazik. Budaptströl jelentik : 
k Tiiza- gyilkosság nyomozátáaak ujbaii meg-
indítása során szükségesnek mutatkozik, bogy 
a rcndOrség ubó i kihallgassa Sztanykovszky 
Tibort, aki a Tisza-gyiikotság miatt jeieoltg a 
izegedi Csillagbörtönben ül. A budapesti ren* 
dőraég megkeres e a szegedi rendőrséget és 
arra kére, hogy kisértesse fel Budapestre, hogy 
kihallgatása eszközölhető legyen. 

Legolcsóbb teavaj 1|10 kiló 6000 kor. a 
Központi Tejcsarnok fióktejcsarnokaiban. 821 

— Szőkék előnyben. Ez a cime annak a szen-
zációs regénynek, amelyet Anita Loos, Amerika leg-
divatosabb írónője irt és amely rövid idő alatt több 
mint hárommillió példányban fogyott el. A regényt 
Haivany Lili bárónő fordította magyarra és a Színházi 
Élet legújabb szamában kezdi meg közlését. A Színházi 
Élet uj száma 140 oldalas vaskos kötet és a hét pre-
mierjeinek képes ismertetésén kívül tele van érdekes 
olvasmányokkal és siiaes ripoitokkal. Kottamelléklet: 
Balázs egyik uj magyar dala és egy külföldi táncsiám. 
Ingyenes darabmelléklet a Kamaraszínház uj darabja: 
mA nagyapó álma'.t A Színházi Élet egyes példányai-
nak ára 10000, negyedévi előfizetési dij 100.000 korona. 
Kiadóhivatal; Budapest, VII., Erzsébet körút 43. sz. 

Zwiekl -kötSda árui jók és olcsók. Szeged, Festő u. 4. 

V á s á r h e l y i h i rek . 
A gazdasági albizottság október 20 ín délelőtt tiz 

órakor ülést tait. 
Két baleset történt a mai napon Vásárhelyen. Az 

egyik esetben Arany Tóth Mihály 65 éves favágó 
munkaközben b.lkeztn az ujjait tebezie meg. Sérülé-
sét Draskovics oivos kötözte bs. A másik esetben egy 
másféléves kisgyermeket ért súlyos szeiencséllenség. 
Vajnai Mihályt;é, Gelléit-ucca 16. szám alatti lakos, 
dr. Mucsi uj városi kerületi orvos takaiiló asszonya. 
A szegény asszony ma reggel magival vitle másféléves 
Sándor nevű kisfiát is, aki — mig az anyja bent ax 
orvos lakásában dolgozott — az udvaron a többi 
gyermekkel játszadozott. A kis Sándor valahogy be-
kei ült a félszerbe s ott egy edényből lugkőoldatot ivott. 
A szerencsétlen fiúcskát rögtön beszállították a kór-
házba, de mivel állapota i&en súlyos, a kórhízbjl a 
azegedi gyermekklinikára küldöttén. A kis Sándorka, 
aki jálékkőzben szerencsétlenül járt, most a szegedi 
klinikán élet-halál között szenved. 

Az ötödik cser készkerület tisztjei vasárnap délelőtt 
tiz órakor a városháza közgyűlési termében gyűlést 
tartanak. 

Körösi Imre és Szabó József 75 - 75.000 koronát 
adományozo t a rokkantak javára, mert házasságköté-
sük alkalmából dlepenzációt kaptak. 

Csanádpalotán október 16 án, Mindszenten pedig 
október 23 - 24-én országos vátár lesz. 

Dohnányi hangvsisanyc. 
Dohnányi hangversenyei a szezon zenei 

eseményei s bármilyen gazdagon, változatosan, 
ajian és meglepően, peregjenek is le előttünk, 
f i ad ig az áhitst percei maradnak ás a magába 
mélyülő lélek élményaivé válnak. Dohnányi, 
ahányszor bálijuk, mindannyiszor mis művészi 
köntösben és más diszpozícióban mutatkozik. 
Ltnye változó, elhalkuló és ujraélidö, mint a 
természet alkotó ereje, de bármilyen formában áll 
dőltünk, mindig mélységesen eabari, sőt azon is 
tol: mélységesen költői. S a ját szerzem ínyeinek elő-
adisánál a müvétsettel ugy játszik, mintaprogresz-
szivista festők, akik a tehnilájukat szinte belegyürik, 
beletörik egy hangulat kontúrjainak megvalósí-
tásába. Az első látásra, ebben as esstb:n hsl-
ttsra, torlódott szerkezeiben, a színek gazda-
gon vibráló staffázsában csak mint egy világos 
fényjel bukik fel a meládía, azuiáa ismét bele-
torkollik a búgva rohanó hanghullámokba, a 
felkorbácsolt idegek nyugtalanít! és állandó-
suló izgalmába. Mégis vin benne ábrándo-
zás, vegyaknak és idealizmusnak valló a áss. 
A szellemes ritmusképletek, akkordharmoniák 
sok dissitő o nsmensei alatt egyszerűségre 
vágyó és törekvő embsr szire dobog, d i olyan 
emberi, akii víziói visznek sslálságos ierré-
r una falé. Sak ellentétből térődik Ossza ez a 
műrészét s érzik ezt, akik Dohnányi muzsiká-
jú hallgatták. Lenyüiözre ülnek a mozgékony 
nitások és hangulatok tovarobogá érzétei alatt 
ét Dohnányi feiej beietlenfll belerétődik ismét 
az emlékezetekbe? 

Csütörtöki hangversenyén a műsor első résséf 
saját szerzs vényeivel töltö te be. A Változatok egy 
magyar népdal felett az impretszioaista elemes 
teljes fs'szivieát jelenti a formába. Semmi köze 
nincs ennek a munkának Bar ónhozéi Kodály-
hoz, hanem abból ad izelitö), bogy mit irez 
meg Dohnányi a magyar népes muzsikából és 
mit dolgoz fel belűle. h i utolsó rész a végit-
L-nba tágult msgyar lélek álmodozása. Talán 
et a tész volt a legszebb. Toccatája vir'uóz munka, 
virtuóz reprodukálásban. Pastorale a ,Humo-
reszkekből" Dohnányi lágyan iveö meleg ke-
délyt! olvasztja fal megbékélt harmóniákba és 
a Koncertetade ben a zongora speciális hang-
jait lehetőségeit braruro an meríti kf. Schu-
mann: Kreisleriena egyike |a zeneköltő leg-
izemimenálistbh müveinek. Telve van izzó 
szert!mi vágyakkal, lemondásokkal, férfiasan 
nehéz sóhtjtásokkal és Dohnányiban ezek sz 
rrzések élénken visszhangoznak. Csodálatosan 
tud beszélni, sirni, panaszkodni hangszerén, 
mintha nem is mechanizmusból, h inen emberi 
tzivböl kellene kicsalnia a hangokat. 

Beethoven Opissionats szonátáját ugy játszotta, 
ahogy D'Albert en kívül ma senki sem tudja 
Beethoveni megszólaltatni. Nemcsak billenfések-
bői és tudásból tevCdik össze ez a játék, hanem 
fensőséges lírából. Mégis a at leli mondani, Doh-
nányi mindinkább a zenti inteilektuelea muzsiku-
sává kezd válni, akik nemcsak ösztönből, hanem 
értelemmel és gondolatokkal is köretik. 

Eiuilal elemében volt és a közönség za|os 
tapsokkal adta jelét elragadtatásának. Ráadásul 
a többi között a „Mennyből oz angyal* cimü 
Kiönjörű pettoraleját adta slő mindenki osz* 
utlaa örömére. As est ragyogóan szép volt, 
zaafolt terem, lelkesedés, de hiszen a Dohnányi-
h ingverseoyeken mindez természetei. I. v. 

* Szöktetés a Sirailból, Mozirt gjönyöitt 
éi rsndkirül mulatságos viioperája kerül sziart 
a szegedi siinháib<n hétfőn, október 11 éa a 
i ud<pesti Operaház tagjaival, Flelschn Antal 
' arnafy vezénvie'ével. Jegyeket a H i r n m i a 
(Bilvá 08Í Moz«) pénziára árutiMa 

Crep de chinet 
jutányosán ajánl v iszonte ladóknak mg 

PASKESZ SÁMUEL céfl Makó K 

ERZSÉBET GŐZFÜRDŐ MAKÓ, BA( 

nyitva október elsejétől minden héten pénteken, 
szombaton egész nap és vasárnap délelőtt. 

L C C H U S R É S Z V É N Y T A K S A S A G m i t 
Gőz- vagy kádfürdő 20.ooo K, Tisztvieelő-
jigy 15.000 K, Réményesjety 12.ooo K, Jegyárak: 


