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MAKÓI HÍREK 

Felemelik a vármegyei hadipótadót Szerdán 
délelőtt ülést tartott a vármegyei hadsegélyző bi-
zottság, hogy elbírálja az előterjesztett segélykér-
vényeket A bizottság tagjai megállapították, hogy 
mind több és több olyan kérvény érkezik a bizott-
ság elé, amely méltánylást érdemelne, azonban a 
hadipótadóalap nem bírja a fokozott igénybevételt 
A vármegye évente 10.000 pengőt fordíthat ezekre 
a segélyezésekre, holott kétszer ilyen aagy ösz-
szegre is szükség volna. A bizottság a megállapí-
tás alapján utasította az alispánt, hogy a mérsé-
kelt összegű felemelésre tegyen javaslatot a tör-
*̂én;Yhatóságban. 

öngyilkosság a tanyán. Tegnap reggel a makói 
görög katolikus lelkészföldón, a Királyhegyes!-ut 
mentén levő tanyában a bérlő leányát, B ö n g y i k 
Rozáliát a konyhában felakasztva találták. A 17 
éves fiatal leány végzetes tettének okát sem a szü-
lei, sem a szomszédok nem tudták megmagyarázni 
és nem adott ezirányban semmiféle magyarázatot 
az öngyilkos leány búcsúlevele sem, amelyet egy 
naptárból kiszakított lapra irt. Az öngyilkos leányt 
csütörtökön délután temetik a Lehel-ucca 15. szá-
mú gyászháztól. > 

Súlyos jégverés pusztított vasárnap délután a 
makói határban a hatrongyosi határszélen. Mintegy 
félórán keresztül dió és galambtojásmagyságu jég 
esett, amely a jégfelhő vonulatában mindent el-
pusztított. Nemcsak a lábon állott termény, buza, 
árpa, tengeri pusztult el ezen a mintegy 3 kilomé-
ter hosszúságú és más-fél kilométer széles sávban, 
de a tanyák tetőzete és az aprójószág is, amely 
nem talált idejében védelmet. Egyetlen tanyaudva-
ron 80 darab rántani való csirkét szedtek össze a 
jég után agyonverve. A jégkárok felvételére külön 
bizottság szállott ki ma a helyszínre. 

Könyöradománygyüjfő 
szélhámosok 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-
hány nap óta ismeretlen fiatalemberek szél-
hámoskoanák a városban. A rendőrségre az 
utóbbi időben több panasz érkezett ellenük. 
A fiatalemberek ismert hölgyek nevével járják 
a várost és mindenütt reájuk hivatkozva 
gyűjtenek könyöradományokat, amelyeket 
azután a saját céljaikra fordítanak. Főleg a 
jobbmódu családokat keresik fel, ahol elmond-
ják, hogy egyik előkelő szegedi úriasszony 
Küldte őket azzal, hogy bizonyára nem talál-
nak elutasításra. Trűkkjük sok helyen sikerült, 
tegnap azonban az egyik családnál leleplezték 
őket itt szintén előkelő protezsálójukra hivat-
koztak, de nem tudtak arról, hogy akiknél 
vannak, azok a legjobb barátságban állannak 
az állítólagos protezsálóval. A család azonnal 
felhívta telefonon az illetőt, akire hivatkoztak 
az ismeretlenek. A szélhámosok ezt hallva, 
meg sem várták a telefonálás eredményét 
eltűntek. 

A rendőrség keresi a szélhámosokat és arra 
kéri a közönséget, hogyha valahol jelentkezné-
nek, adják át őket a legközelebbi rendőrőr-
szemnek. 
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D E L I M E N Ü 
P e n g Ő házhoz szállítva 

MAI ÉTLAP: 
Finom metélt 
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' Kapros káposzta 
_ . „ _ _ „ Kalarábé 

Sertéskaraj, burgonya 
Töltött csirke 
Paprikás borjú szelet 

galuskával 
Marhapörkölt, burgonya 

Bor jú tekercs 

TISZTA: Almás rétes 

Figyelje mindennap 
e helyen megie'enö hirdetésünket! 

LEVES I 

Fürdőtrikók, tréningöltönyök r s a s 
POLLÁK TESTVÉREKNÉL, Csekonlcs ucca es Széchenyi tér.» 

Visszamaradt fürdőtrikók, gyapjú és flór P 3.— 

és Művészet 
Trilby. Szerdán este a T r i l b y t tűzte műso-

rára a Magyar Játékszín Kamaratársulat O l á h 
Ferenc Svengáli szerepében búcsúzott el a szegedi 
közönségtől. Sziwel és lélekkel alakította kedvenc 
szerepét. Az előadás a társulattól megszokott pre-
cizitással pergett la Kivették részüket a sikerből: 
G y a r m a t h y Anikó, F á t y o l Hédy, For-
gács Magda, Csergő István, J e l ű n e k Pál, 
dr. L a c zkó József, Pető Endre, A n d r á s s y 
Márton és a többiek. 

A színházi iroda hirei 
Heti műsor: 
Csütörtökön délután négy órakor: Kék róka. 

Olcsó előadás, helyárak 20-80 fillérig.) 
Csütörtökön este: Vasgyáros. 
Pénteken nincs előadás. 
Szombaton délután 4 órakor: Játék a kastély-

ban. (Olcsó előadás, 20—80 fillérig). 
Szombaton este: Szépség vására. (Olcsó elő-

adás, 20-80 fillérig). 
Vasárnap este utolsó előadás: Vidám est 

Budapesti értéktőzsde zárlat A mai értéktőzs-
dén nyitáskor ismét véleményes és spekulációs vá-
sárlásokat bonyolítottak le. Ennek hatása alatt az 
irányzat eleinte legtöbb értéknél barátságos volt. 
Ma is a szén- és bányapapirok, továbbá a Rima-
részvények állottak az érdeklődés középpontjá-
ban, ugy, hogy erek ujabb árnyereségre tettek 
szert. Külföldi kedvezőbb tőzsdejelentések dacára 
később a forgalom elcsendesedett és nyereségbiz-
tositó eladások miatt több papir árfolyama lemor-
zsolódott, de az árnivó igy is az értékek túlnyomó 
részében a tegnapinál magasabb maradt A fixka 
matozásu papírok piacán csekély volt a forgalom, 
jelentősebb változás nem történt. A hadikölcsönök 
iránvzata ma is barátságos. Magyar Nemzeti Bank 
140, Mák. 340, Ganz 13.2, Izzó 314.5, Jutaipar 19.6, 
Szegedi kender 17.5, Goldberger 38, Győri textil 63. 
Pamntipar 4t. 

Zürichi deviza zárta*. Páris 20.2425, London 

17.27, Newyork 374.00, Brüsszel 72.16,"Milánó 2Í7.26 

Madrid 43.15. Amszterdam 208.75. Berlin 123.325, 

Bécs (hiv.) 72.80, (silling) 57.75. Stockholm 89.00, 

Osló 86.70, Koppenhága 77.15, Prága 15.32, Varsó 

57.80, Belgrád 7.00, Athén 2.97, Konstantinápoly 

2.48, Bukarest 3.08, Helsinki 7.63. 

Mai»yar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelen-
tése. Angol font 19.20—19.60, dán kor. 85.30—86.50, 
belga 79.16—79.74. cseh korona 16.95—17.07, dinár 
780—8.30, dollár 409.00—419.00, kanadai dollár 
380.00—400.OO, svéd korona 98.8o,—99.80, hollandi 
forint 231.40—234.60. lengyel zloty 64.35-64.85, leu 
>340-3.44, leva 400-4.26. líra 2990—30.20, fran-
cia frank 2230—22.50. német márka 135.70—136.60, 
norvég korona 96.10—97.10, osztrák schilling 77.50 
-80 50. svájci frank 11070-111.40. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. 
"Tiszai óbuza 76—77 kg-os 9.90—10.40, egyéb 9.55— 
990. Buza tiszai 77 kg-os 10.05—10.40, 78 kg-os 10.15 
—10.50, 79. kg-os 10.25—10.60, 80 kg-os lo.35-10.70, 
felsőtiszai, jászsági, fejérmegyei, * dunántúli és 
pestvidéki 77 kg-os 9.70—9.90, 78 kg-os 9.80—10.00, 
79 kg-os 9.90—10.10, 80 kg-os lO.oo—lo.20. Pestv. 
rozs 5.95—6.05, tak. árpa I. 7.30—7.45, zab I. 7.90— 
8.00. tiszai tengeri 7.70—7.80. eavéb tengeri 7.70— 
7.80, korpa 5.00—5.10. 

Csikágói terménytőzsde zárlat Buza szilárd. 
Juliusra 96.5—ötnyolcad (91.25), szeptemberre 99.5 
—egynegved (93 ötnyolcad—háromnegyed), decem-
berre. 103.5— egynegyed (97—97.25), Tengeri szilárd 
juliusra 53.5 (49 ötnyolcad), szeptemberre. 57 há-
romnyolcad (53 hétnyolcad1), decemberre 63 (58.25). 
Zab barátságos. Juliusra 40 háromnyolcad (36.5), 
szeptemberre 47 hétnyolcad (37), decemberre 45.25 
(41.25). Rozs szilárd. Juliusra 74 (67.75), szeptem-
berre 76.5 (691, decemberre 82.25 (75.75). 

Sport 
Az egyesületek és az egyetemi 

csapat kedvezményei 
Megírta a Délmagyarország, hogy a szegedi 

alosztálybeli egyesületek akciót indítottak a 
KEAC sportolási kedvezményei ügyében. 
Eleinte ugy látszott, hogy az akció sikerrel jár, 
mert a KEAC is hajlandónak mutatkozott az 
egyetemi tanács elé veztendő küldöttségben 
résztvenní. Később azonban kitűnt, hogy az 
egyetemi tanács a szezon kezdetéig nem ül 
össze és igy nem tárgyalhatja le az egyesületek 
közös kérelmét. Az egyesületek ekkor azt kér-
ték, hogy a KEAC addig is, amíg az egyetemi 
tanács a kérelem ügyében döntene, egyezzen 
bele abba, hogy ellene az egyetemi hallgatók 
is futballozzanak. A KEAC a kérés elől azzal 
az indokolással tért ki, hogy nem áll módjá-
ban ilyen választ adni. Az egyesületek erre a 
nevezések határidejének julíus 30-ig való elha-
lasztását kérték a DLASz-tól, amibe a szövet-
ség bele is egyezett. Ezután került sor az egye-
sületek értekezletére, amelyet szerdán tartottak 
meg a DLASz helyiségében. Az értekezleten a 
KEAC kivételével résztvett valamennyi egye-
sület képviselője. Az értekezleten ugy határoz-
tak. hogy a ba jnokságra beneveznek' ugyan, 
de ha az egyetemi tanács a szezon megkezdé-
séig nem változtatja meg a KEAC-ra vonatko-
zó szabályait az egyetemi csapat elleni baj-
noki mérkőzéseiket lemondják, ellene bajnoki 
mérkőzésre nem állnak k l 

A Szeged F f trénerkérdése uiég nincs meg-
oldva. A vezetőség nagyon óvatosan kezeli ezt 
a fontos problémát, mert jól tudja, hogy a tré-
ner hozzáértésétől függ részben a csapat jövő-
évi szereplése. A Szeged FC vezetősege ezért 
csak elismerten jónevü trénert akar szerződtet-
ni, akire nyugodtan rábízhat ja a Szegedet rep-
rezentáló csapatot A tárgyalások már igen elő-
rehaladott stádiumban vannak és remélhető, 
hogy a közeljövőben a megegyezés is létrejön. 
Egy külföldön tartózkodó tréner ts ajánlko-
zik a Szeged FC-hez, akivel a vezetőség szin-
tén felvette a tárgyalásokat 

A vidéki atlétikai bajnokságokat vasárnap ren-

dezik meg Székesfehérrárott A déli keriflet vala-

mennyi legjobb formában levő atlétáját starthoz 

állítja. 

A Szeged FC csütörtökön délután 6 órakor 
kétkapus tréninget tart a SzAK-kal. A tréning-
nek az a célja, hogy a vezetőség a még le nem 
szerződtetett játékosok formájáról meggyőződ-
jék és annak alapján folytassa a további szer-
ződtetési tárgyalásokat. 

Lázár László, a KEAC bajnokfntéja — mint 

ismeretes —, a főiskolai bajnokságban megsérült 

és azóta nem tudta visszanyerni régi formáját. Lá-

zár szerdán ismét orvosi vizsgálaton volt. Az or-

vosi vélemény szerint Lázárnak két hétig pihen-

nie kell és igy nem vehet részt a vasárnapi vidéki 

bajnoki versenyen. 

Szeged kombinált—Hódmezővásárhely kom-
binált revánsmérkőzés lesz vasárnap Szegeden 
az SzTK-pályán. Az első mérkőzésen a sze-
gedi csapat 4:2 arányban győzött a Sófalvyval 
megerősített vásárhelyi csapat ellen. 

Mi'assin Gynta, a DLAÍhs társelnRke, — meg-

amondott tisztségéről. A lemondás nagy meglepe-

tést keltett és biztosra veszik, hogy Mi«as«tn le-

romlott egészségi állapotára való hivatkozásai —> 

mondását nem fogadják el. 

A DLASz angnsztusí tis«*njKó köqprüléíén 
előreláthatóan két aj alelnököt fognak megválasz-

tani, B á n h i d y Zoltán (Vasutas) fm B ü t t l Ele-

mér bel jelt. B ánhidy Zoltán mte elf^íaltságári 

való hivatkozással i )&vő szezonban naar 5hajt 
résztvenni a DLASz munkájában. B é t t l Elemért 

hivatali elfoglaltság» Budapestre ugrotta. 


