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MAKÓI HÍREK 
X* őstermelő kertészek szervezkedése a leg-

jobb utón halad a megvalósulás felé. Dr. Kovács 
Károly és Erdei Ferenc most dolgoznak a mi-
niszter elé nyújtandó memorandum szövegezésén. 
Dr. Kovács az ügyben már ismételten tett jelen-
tést magának a földművelésügyi miniszternek, aki 
felhatalmazta Kovács elnököt arra, hogy adandó 
alkalommal telefonon tegyen jelentést a szervez-kedés állásáról és a szükséges intézkedésekről. A 
kertészek vezetői március elsejére akarják befe-
jezni a szervezkedés munkáját, biztosra veszik, 
hogy erre az időre legalább 2500 hivatásos ker-
tész jelentkezik. 

Az alapítványt nem lehet egyoldalúan vissza-
vonni. Makó város évekkel ezelőtt 950 pengős 
alapítványt tett a katonai reáliskola számára. 
Most a város anyagi helyzetének válságában kér-
te a honvédelmi minisztert, hogy mentesítse ez ön-
ként vállalt kötelezettség alól A miniszter leirata 
közli, hogv az örök időre szóló kötelezettségét a 
város egyoldalúan nem bonthatja fel, minthogy 
pedig a katonai reáliskolának az alapitvánvra 
szüksége van, a miniszter nem járul hozzá annak 
beszüntetéséhez • utasítja a várost, hogy az ala-
pítványt továbbra is vegye fel a költségvetésbe, 
gondoskodjék annak fedezetéről 

Vásznat loptuk az üzlet elftL Kovács Sándor 
kereskedő Fő-téri üzlete elől egy vég vásznat 
loptak. A rendőrség a tetteseket Vigh Mihályné 
Bem-uccal és Burics Jánosné Szende-uccal mun-
kásnők személyében kinyomozta. A lopott vásznat 
a két asszony testvériesen megosztotta s Víghné 
nyomban értékesítette, mig Buricsnénáfl megta-
lálták a detektívek. A makói járásbíróság ma lo-
pás vétségében mondotta ki bűnösnek a két asz-
szonyt s egyenkint 15—15 napi fogházra Ítélte 
őket 

Szobatfl«. Az elmúlt éjjel veszedelmes szabatüz 
keletkezett Urbán János főkertész, gazdasági 
tanácsos házában. A tüz a konyhában keletkezett, 
.ihol tüzet fogtak a vasalásra előkészített ruhák. 
A tüzet a hajnali órákban vette észre a főkertész, 
aki először az ekkor már eszméletlenül fekvő cse-
lédlánvát szabadította ki, majd hozzáfogott a tüz 
oltásához. 

öngyilkosság, özv. Szabó Mátyásné Katona 
Rozália Cucor-ucca 13. szám alatti lakos szobájá-
nak a falába vert szegre felakasztotta magát. Az 
öngyilkosság tegnap a késő délutáni órákban tör-
tént. Menye, Szabó Péterné 5 órakor nyitott a szo-
bába, a 87 éves öreg asszonyban ekkor már nem 
volt élet. öngyilkosságának oka: életuntság A 
vizsgálóbíró megadta az engedélyt a temetésre. 

Az Attila- és Justh Gyula-iieeák feltöltése. A 
képviselőtestület már nem egyszer foglalkozott 
azokkal a botrányos állapotokkal, amelyek az At-
tila- és a Justh Gyula-ucca egyes részén szinte 
lehetetlenné teszik a forgalom lebonyolítását, 
öszi és tavaszi esőzések idején feneketlen mélysé-
gekbe fordulnak Itt n kocsik és viz veri fel az ue-
cában épült házak falát. Dombi Mihály csütörtö-
kön megismételte ezeket a panaszokat az építé-
szeti bizottság előtt s követelte, hogy a képvise-
lőtestületnek a két ucca feltöltésére vonatkozó ha-
tározatalt most már haladéktalanul hajtsák végre. 
A mérnöki hivatal vezetője a sürgetésre ugy nyi-
latkozott, hogy a feltöltést a margittai gödrökből 
kitermelt földekből akarják végrehajtani a most 
következő hónapokban. 

— Lőgyakorlat a baktói lőtéren. A szegedi hely-
őrség csapatai március 5, 6. 9, 12, 13, 19, 20, 22. 
és 23-án 7 órától, délután 5 óráig a baktói haro-
szerü lőtéren éles tölténnyel lőgvakorlatot tarta-
nak. A fenti napokon a jelzett idő alatt a sweged 
—sándorfalval utat a közlekedés elől elzárják. 
— Huszonhárom tenyészkant vásárolt a vá-

r̂ s. A szegedi gazdák körében már régebben 
felmerült a panasz, hogy a szegedi tanyákon 
kevés a tenyészkan és ez a főoka annak, hogy 
a sertésállomány visszafejlődik. A város ható-
sága elhatározta, hogy kiegészíti az állatállo-
mányt és a gazdasági felügyelőség közreműkö-
désével Mezőhegyesen a szénáskirálysági bér-
gazdaságban 300Ó pengőért 23 tenyészkant vá-
sárolt. A Mezőhegyesen vásárolt állatok meg-
érkeztek, a szénáskirálysági bérgazdaság is 
egy-két napon belül leszállítja. A megvásárolt 
apaállatok egyrészét Felsőtanyán, a többit Al-
sótanyán helyezik el. A polgármester jelentke-
zésre szól it ott a fel azokat a gazdaköröket, ame-
lyek igényt tartanak erre. 

* Ha Budapeste ntazik, első utja legyen a fé-
nvesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest. VII.. Dohány-ucca 44.) menni Itt már 
reggel 5 órakor nyitnak és t.40 pengő-
ért nemcsak megfürödhet, hanem jól 
meg ls reggelizhet 

A színházi különvonat utasai 
Szeged és Makó kulturális kapcso latáró l 

(A Dél magyar ország munkatársától.) A 
Délmagyarország makói színházi külön-
vonatával 200 utas jött Szegedre az »ör-
döglovas« előa'dásíra. Az előadás után a 
makói társaság több tagjával beszélget-
tünk arról az akcióról, amelyet a Délma-
gyarország inditott és amelynek célja az, 
hogy Szegedet az Alföld kulturális' köz-
pontjává kell tenni. Érdekes az a nyilat-
kozat, amelyet dr. Lőrincz József, a makói 
gimnázium Irodalmi tanára tett. 

— Módfelett örvendek — mondotta —, 
hogy bejöttem Szegedre a színházi kü-
lönvonattal. Nagyon szép előadásban volt 
részünk. Bizonyos, hogv velem együtt a 
többi makói utasok Is így vélekednek. A 
kísérlet fényesen sikerült és ezekután az 
volna a kívánságunk, hntv a Délmagnar-
ország máskor Is, minél gyakrabban 
rendezzen ilvenféTe "'ázást. A Szeged é? 
Makó közötti kulturális kapcsolatot ezál-
tal eredményesen ki lehet építeni. 

Dr. Darőczu Mátvás ügyvéd ezeket mon-
dotta: 

— »Az »Ördöglovas« előadásán kitűnő-
en szórakoztunk. Többet kaptunk, mint 
amennyit vártunk ettől a színházi úttól. 
Jó induló volt ez az akció és ha a folyta-
tás is ilyen lesz, a biztos siker nem marad-
hat el. A Szeged—Makó közötti 'naturális 
összeköttetést ezzel sikerült megteremteni, 
a további feladat ezt a kapcsolatot kimé-
lyíteni a gyakoribb kulturális különvona-
tok beállításával. 

Homonnay Zoltán fényké ész, a makől 
filharmonikus zenekar tagja, a következő-
ket mondotta: 

— A makói közönség — merem á l dan i 
— szomjas a kulturára és éppen ezért az 
olyan akciót, amelyet most a Délmagyar-
ország inditott, nagy örömmel fo(íPd:a. 
Jó színházi előadásokra mindenkor lesz 
közönség Makón és szíves-örömest utaz-
nak majd át minden ilven alkalommal 
Szegedre. Makó azelőtt Arad felé gravi-
tált, most a gravitációt Szened magi fplé 
fordíthatja. A kezdeményezés jő, mert 
Szeged már régebben felismerte, hogy 
kulturális szempontokból számítani lehet 
Makóra. Gyakran volt vendégünk az el-
múlt esztendőkben Móra Ferenc, akinek 
tragikus halálát őszintén meggyászoltuk. 
Juhász Gyula is sokszor tartózkodott Ma-
kón. József Attilát, a fiatal költői is 
magunkénak számítjuk. Már ezekre a 
körülményekre való tekintettel is Makó 
szívesen felveszi Szegeddel a kulturális 
kapcsolatot és ezt fejleszteni, kiépíteni 
ősrunte vágya a makói közönségnek. A 
szerdai színházi különvonat a szellemi 
kontaktust megteremtette Makó és Sze-
ged között, most már hozzá lehet fogni, 
hogy ezt a kontaktust minél erősebb kul-
turális kapcsolattá éoitsük ki. 

HETI MŰSOR: 

Egész héten minden este: ördöglovas. Rendes 
helyárak. 

Délntáni előadások: 
Szombat délután: Velencei kalmár. Ifjúsági elő-

adás. Filléres helyárak. 
Vasárnap délután: ördöglovas. Rendes esti 

helyárak. Bérletszünet. 

Harmónia hangverseny 

HEIFETZ márc. 17-én 
Az egész világon ünnepelt hegedüvirtuóz sze-

gedi hangversenyének műsorát beküldötte: A ha-
talmas műsor a világirodalom remekeit tartal-
mazza és olyan műélvezetet biztosit, mely csak a 
világvárosok lakóinak jutott eddig osztályrészül 

A gyönyörű műsor: Schnbert szonatina g-moll, 
Bach-Heifetz Saraband Gavott és Musette, Vlenx-
temps d-moll versenymű, Brahms-Albeniz, Tedesco 
müveken kívül Ravel hires Tzigaoe müve. 

A Harmónia bérleti sorozatának legnagyobb 
szenzációjára jegyeik 2 pengőtől a Délmagyar 
Jegyirodában. 
HEIFETZ mórc. 17, Tisza 

Sugár Gyula színészi jubileuma. Tegnap este 
tartották meg Budapesten Sugár Gyula énekes 
bonviván 25 éves színészi működésének jubileu-
mát. Sugár Gyula közel egy évtizeden át a sze-
gedi színháznak volt tagja, egyidőben vendéglőt 
nyitott Szegedem, később a debreceni színházhoz 
szerződött rendezőnek. 

A szinhózl Iroda hfrel 
Mikor megy a szegedi színtársulat Budapestre? 

Sziklai igazgató csütörtökön Budapestre utazott, 
hogy befejezze a szegedi társulat vendégszereplé-
séről megindult tárgyalásokat. Az igazgató az 
egyik operettszínháztól olyan értelmű meghívást 
kapott, hogy a teljes szegedi együttes tte napoo át 
játsza Kálmán Imre ..ördöglovas14-

Szerdán „Rlgoletto." 
Az „ördöglovas" galoppban száguld a 25 jubi-

leumi előadás felél 
Egész héten ördöglovas, vasárnap délután éc 

este is ..ördöglovas". 
Ragyogó operaelőadás lesz szerdán. Szinreke-

rül „Rlgoletto". Jegyek már válthatók. 
Előkészületben „Tovaris" vígjáték. 
Ladányi Margit. Pataky Kálmán és Svéd Sán-

dor énekli a szerdán szinrekerülö „Rigoletto" fő-
szerepeit. 

Szombat délntán „Velencei kalmár" iTJusági 
előadás, filléres helyárakkal. 

Jegy va'amennvi pesti színházba 25 százalé-
kos eneedménnvel a Délmagvarország előfize-
tőinek: Vigszinház: Fizető vendég, Tovaris, 
Ma sva r Színház: Bál a Savovban, A oárisi vo-
nat. Királv Szinház: Kék Duna őméltósága so-
főrje. Belvárosi Szinház: Helvet az ifjúságnak, 
Dr. Praetorius. Fővárosi Operettszínház: Sár-
ga liliom. Városi Szinház: Szabad a csók. Beth-
len-téri Színpad: Tímosa, Andrássv-uti Szin-
ház: Oh, Papa!, Terézköruti Szi-npad: Pest újra 
nevet. 

Morfiummá' meaméniezte magát 
egy varrónő 

(A Délmagyarorszán nnnk" ,ársától.) 
Füssy Margit 32 éves varrónő, aki a Pusz-
taszeri-ucca 9 b) alatti házban lakott, az 
elmúlt éjszaka morfiummal megmérgezte 
magát. Az öngvilkossági kísérletet a ház-
beliek' vették észre. Azonnal értééitetlék a 
mentőket, akik az eszméletlen álla^o'b^n 
lévő leánvt beszállították a közkórlv'zba. 
Az orvosok me<*állanitották, ho<rv Füssy 
Margit nagvme"nvic-é«ü morrint vett be 
és a méreg jórészt felszívódott a szerve-
zetébe. A leánv az orvosi beavatkozás 
után sem tért 'magához, kihallgatni még 
nem lehetett. Állapota súlyos, életveszé-
lyes. A leány búcsúlevelet nem haayo't 
hátra, de valószínű, hogv rossz anyagi vi-
szonyai miatt akart mo^-qni az élettől 
Füssv Margit nővére Füssy Lászlónak, 
akit kommunista cselekmények miitt a 
szegedi törvénvszék többévi fegyházbün. 
tetésre itélt. 

Ha panasza, 
rekJamöcló/a van. íor<lul/or 
IcöxveilenUl a Mad6f>ivalal-
öox, levelezőlap vagy telefon 
uffdn 


