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MAKÓI HIREK
Csak husz vagon hagymát vesz a szindikátus.
Megírtuk, hogy az ellenőrző bizottság legutóbb tartott ülésén a kertészek kérelmére Grün Imre, a
szindikátus igazgatója kötelezően kijelentette, hogy
a kertészek nehéz helyzetére való tekintettel, bevezeti a raktárra vásárlást s eoélból 50 vagon
hagymát vásároltait. Mint most értesülünk, ezúttal
csak 30 vagon felvásárlásáról lehet szó, mert a
szindikátus raktáraiban ezidőszerint is mintegy 30
vagonnak megfelelő készíet van és a szindikátus
a szerződés értelmében összesen csak 50 vagon
tárolására kötelezhető. Ezt az 50 vagonos készletet azonban a vele járó nagy kockázat ellenére is
állandóan raktáron fogja tartani a szindikátus,
ami azt jelenti, hogy elszállított készletek után
mindig 50 vagonra fogják kiegészíteni a raktárt.
A vásárlás igy folyamatosabb és némiíeg egyenletesebb lesz s ezzel a mennyiséggel is kevesebb
lesz a kínálat, ami szintén jó hatással lehet a belső áralakulásra. Egyébként az á r változatlanul 4
pengő. A kínálat igen nagy. A fokhagyma 40 pengőig felrukkolt. Ez a nagy áremelkedés tisztán a
spekulációra vezethető vissza.
Az egyházi temetkezési intézet felállítását véglegesen elhatározta a makói református egyház.
A makói reforanátus egyház vezetősége már hoszszu idő óta foglalkozik az egyházi temetkezési intézet megszervezésének' gondolatával.
S z ir b i k
lelkész vetette feí a gondolatot elsőnek abban a
reményben, hogy az intézet működése tévén könynyebbé válik a most nehezen biztositható stólapénzek beszedése is. A vasárnap délután tartott
presbiteri ülésen újból Szirbik Sándor ismertette
az ügyet. H. Szabó Imre kifogásolta az üzleti szellemnek az egyházi életbe való bekapcsolását s
másrészről biztosítékot kívánt atekiintetben, hogy
amennyiben mégis megszerveztetnék az intézmény,
ugy az egyház szegényebb sorsú tagjai méltányos
elbánásban és kiszolgálásban részesülnek. Szirbik lelkész azonban igen kíméletlen hangon utasitatta vissza H. Szabó Imre aggályait, kijelentette, hogy az egyház nem arra való, hogy a szegények ilyen igényeit kielégítse. Hosszú vita keletkezett ezután H. Szabó Imre és Szirbik lelkész között és a vége a® lett, hogy a presbitérium igen
nagy szótöbbséggel most már véglegesen a temetkezési intézet mellett foglalt állást. Az u j intézet
az egyház belvárosi emeletes iskolájában, közvetlenül az iskolák szomszédságában s azokkal egy
udvarban nyílik meg Az intézet vezetésével K ir á l y Lajos hivatásos kereskedőt bízta meg ae
egyház.
Rendbehozzák a református temetőket. H e g e d ű s Kálmán, a makói református egyház főgondnoka a presbitérium vasárnap tartott ülésén bejelentette, hogy
a temetőrendező
bizottsággal
együtt bejárták a makói református egyház két temetőjét és megállapították, hogy a belvárosi temetőben valósággal botrányos állapotok uralkodnak. Rendezetlenek, a közlekedés
szempontjából
egészen bizonytalanok' és megbízhatatlanok az
utak, lícium verte fel az egéisz temetőt és teljesen
gondozatlanok a sirok. A presbitérium megállapítása szerint mindezekért S z u n d y Jenő, kertészeti
főfelügyelő a felelős, aki szerződéses viszonyban
áll az egyházzal s e szerződéssel kötelezte magát
a temetők karbantartására is. A presbitérium a
jelentés alapján elhatározta, hogy véget vet "a botrányos állapotoknak s mindkél temetőről olyan
katasztert készittett, amelynek
alapján lehetővé
válik az összes sirok nyilvántartása.
Súlyos gyermekszerencsétlensé?: történt tegnap
délben a munkásnegyedben. T i l i m p á s László
Vaskapu-ucoa 52. szám alatt i'akó napszámos felesége a tűzhelyről levett forró ételeket a konyha
földjére állította. A konyhában játszadozó kisfia
a hat éves László, egy óvatlan pillanatban arccal
a forró levesesfazéknak esett és súlyos égési sebeket szenvedett. Beszállították a kórházba, ahoí
megállapították, hogv a szerencsétlen gyermek
égési sebei életveszélyesek. A vizsgálat megindult
Baleset Mezökováesházán.
Nerlák
János
Tnozökovácsházaí 60 éves nanszámos szombaton
délben aiz egyik borbély műhelyben járt. Amint kilenett nz ajtón, mechotlott s olvan szerencsétlenül esett el, hogy balkarját eltörte. Beszállították
a makói körházba
Kilopták a kerékpárját. M o í n á r Lajos Tanva
128. szám alatti lakos vasárnap délután a Gazdasági Egyesületben szórakozott Ez idő alatt valaki az egresület udvaráról ellopta kerékpáriát.
A va«árnaoi hetipiacon az árak igv al?lkultak:
buza 11 80—15 árp:» 15-16, r.nh 14-14.5© kukorica 10-20 A baromfiniacon a tyúk kilóia 1 pengő,
csirke 70 -90. liba 80 85, kacsa 90—100. toiás darabja 6 fillér. Tovább tartott a kövérsertés áremelkedése. Prima sertésért egv pengőt fizettek.
Anyakönyvi hirek. Házasságot kötöttek: Nagv
Sándor József Kis Trón Margittal. Stuhl
Antal
Rhrenfeld
Lilivel Elhaltak: Mitnvan Mária 8
hónapos a kórházban. Schuszter Józsefné Lassú
Étel 65 éves (Ardlcs-ucca 40.) a kórházban.

— Gyomor- és bélzavaroknál,
hasüregbeli
vérpangásnál, étvágytalanságnál,
szorulásnál,
felfúvódásnál,
gyomorégésnél,
felböfögésnél,
szédülésnél, h o m l o k f á j á s n á l , hányingernél egykét p o h á r természetes „Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisztítja a z emésztöulakat. Közk ó r h á z i jelentésekben olvassuk, h o g y a Ferenc József vizet még a hosszú idő óta fekvő
betegek is nagyon szivesen isszák és általánosan dicsérik.

és

Míívésszetí

A Nemzeti Színház igazgatója
a szabadféri játékokon
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Németh
Antal, a Nemzeti Szinház u j igazgatója, vasárnap
délután Szegedre érkezett, végignézte Az ember
tragédiája és a „Parasztbecsület" szabadtéri előadását. A Nemzeti Szinház fiatal igazgatója a déli
órákban felkereste hivatalában Bárányi Tibor főispánt, majd dr. Pálfy József polgármestert, akivel a párévelőtti szegedi színházi dolgokról beszélgetett. Németh Antal abban az időben még a
szegcdi színháznak volt a rendezője, Pálfy József
pedig intendánsa volt a házikezelésben tartott városi színháznak.
Németh Antal a Délmagyarország munkatársának a következőket mondotta:
— Debrecenből jöttem Szegedre, amely bizony
néhány év alatt előnyére nagyon megváltozott.
Akármerre megy az ember belföldön, vagy külföldön, mindenütt dicsérettel beszélnek a szegedi
szabadtéri előadásokról. Én sem akartam elmulasztani ezeket az előadásokat, ezért egyenesen
Debrecenből jöttem le Szegedre és majd csak innen utazom vissza Budapestre. Debrecenben a
nyári egyetemen adok elő.
— Mikor volt legutóbb Szegeden? — kérdeztük.
— Bizony már évekkel ezelőtt- Én már Szegeden
a féle „jövevénynek" számitok. Nem sok keresnivalóm van itt, meg azután nagyon el vagyok foglalva Pesten, a Nemzeti Színháznál.
Készülünk
már a jövő szezonra, amely nemsokára beköszönt...

Néhány szó Serly Tiborról
A Dóm-tér mai hangversenyének
karmesterét,
Serly Tibort szeretném bemutatni a szegedi közönségnek. Magam sem régen ismerem, csak az idei
tavasz óta, amikor egyszerre feltűnt a budapesti
zenei életben. Amerikából j ö t t
Magyar-Amerika
gyermeke Serly Tibor. Fia annak a Serly Lajos
nevü magyar muzsikusnak és dalköltőnek, a régi
Népszínház karmesterének,
aki a kilencszázas
évek elején népes családjával áthajózott az óceánon az Ujhazába. Négyéves volt akkor a mi Serly
Tiborunk. Szüleinek küzdelmes vándorélete közben nőtt fel és nevelkedett muzsikussá. Korán bimbózó tehetsége a newyorki orosz szimfonikus zenekari brácsás-pultja mellett virágzott ki. Húszéves korában hazajött Budapestre és Kodály /eneszerzési osztályán szívta magába a magyar zenei újjászületés érdes, üde levegőjét. Visszatérve
Amerikába, Beiner Frigyes, majd Stokowszky keze.
alatt fejlődött tovább. Jelenleg q philadelphiai
szimfonikus zenekar tagja és másodkarmestere.
Vérbeli zenész és egyéni utakon járó zeneköltő.
A budapesti szakértők előtt magántársaságban mutatta be dalait, néhány kamarazenei müvét és
brácsakoncertjét. Erős és őszinte tehetség megnyilvánulásai ezek az alkotások. Mély egyéni lira
és újromantikus képzeletvilág szólal meg bennük
a klasszikus formanyelv tisztaságával és szigorú
mértéktartásával. Zenekari koncertjén, amelyet
a filharmonikusok élén vezényelt, a brácsakoncertjén kivül nagy lendületű szimfóniáját hallottuk s
a mai koncert műsorán szereplő, rendkívül érdekes táncvázlatokat. A budapesti zenei közönség
szeretetébe fogadta, a kritika
felfedezte
Serly
Tibort, a zenekari paletta uj, káprázatos színekkel dolgozó festőjét, t
Szeged zeneértő közönsége is bizonyára meg
fogja érteni ennek a tiszta fejű, tüzes magyar
vérű fiatal muzsikusnak művészi szándékait. Saját müvén kívül Bartók, Kodály, Liszt és Berliozköltészetének ad hangot a Budapesti Hangversenyzenekar élén. És kisérni fogja Bárányi Lili,
a kiváló képességű szegedi zongoraművésznő játékát. A fiatalos lendület, a jövőbe törő akarás
külön ünnepe lesz ez a hangverseny a szegedi
ünnepi hetek díszes keretében.
Lányi Viktor.

Rádió
A budapesti rádió műsora
K e d d , a u g u s z t u s 13.
BUDAPEST I. 6.45: Torna. (Jtána hanglemezek.
10: Hirek. 10.20: Felolvasás. 11.10: Nemzetközi
vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi
templom'ból, időjárás jelentés. 12.05:
Szmirnov
Szergej balalajka zenekara. 12.30: Hirek. 13.20:
Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 13
óra 30: Hanglemezek. 14.40:
Hírek, élelmiszer
árak, piaci árak, árfoíyamhirek 16.10: Lajta Andor felolvsása. 16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17: Vásárhelyi Magda
zongorázik. 17.30: Munkateremtés
külföldön.
Káldor
György előadása. 18: Erőss István jazz zenekara.
19: Közvetítés a főiskolai világbajnokságról —
uszó és vizpolóbajnoki versenyék a Császárfürdőből. Beszélő Pluhár István. 20: Békái Miklós
hárfázik. 20.30: Egy párizsi színházban, Sangjáték
két részben. 22.30: Hirek, időjárásjelentés, ügetőversenyeredmények. 23: Csorba Dezső és cigányzenekara muzsikái'BUDAPEST I I . A földművelésügyi
minisztérium mezőgazdasági félórája. 18.55: Hanglemezek. 20.05: A telekkönyv. Nagy Valér előadása.
20.35: Melles Béla zenekara műsorának közvetítése.

Erűehes műsorszámok:
B E R L I N . 19: Közvetítés az olimpiai faluból.
W I E N . 19 Mozart: Figaró házassága, vezényel Wenigartner Félix, közvetítés —
Salzburgból.
HILVERSUM. 19.35: Zenekari
hangverseny, énekel Tito Schipa.

Töxsdp
Budapesti értéktőzsde zárlat. Kétnapos szünet
után ma barátságos irányzattal nyilt meg az értéktőzsde és a forgalom is kis6é megélénkült Az
országos eső az értéktőzsdére sem maradt hatás
nélkül. Bizakodó hangulat kerekedett felül és a
spekuláció ismét véleményes vásárlásokba fogott.
A magasabb kezdő árfolyamok a legtöbb értékben
az egész tőzsdeidő alatt érvényben maradtak, sőt
egyes papírokban további árnyereségeket értek el.
Magyar Nemzeti Bank 174.5, Magyar
Általános
Kőszén 296.75, Ganz 23.4, Egyesült Izzó 182.5, Szegedi kenderfonógyár 28.2. Az irányzat barátságos^
Ziiriehi devizazárlat. Páris 20.22, London 15.165
Newyork 305.25, Brüsszel 51.575, Milánó 25.10, Madrid 41.95, Amszterdam 206,50, Berlin 123 30, Schilling 58.20, Prága 12.70, Varsó 57.85, Belgrád 7.00,
Athén 2.91 egynegyed, Bukarest 2.50
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyama!:
Angol font 16.70—17.00, dán kor. 74.65—75.45, belga
56.90-57.50, cseh korona 14.15-14.35, dinár 7.80—
8.30, svéd kor. 86.25-87.15. dollár 336.10-340.10,
kanadai dollár 330.00—340.0o, francia frank 22.30
-22.50, hollandi forint 229.75—231.75, lengyel zloty
63.90-64.50, leu 2.90—3.10, leva
4.00-4.15, lira
29.90-30.25, német márka 136.00—137.60, norv. korona 83.80-84.70, osztrák
schilling
80.00-80.70,
svájci frank 110.70—111.65.
Bndapesti terménytőzsde hivatalos
jelentése.
Buza tiszai 77 kg-os 15.20-15.40, 78 kg-os 15.30—
15.50, 79 kg-os 15.45-15.70, 80 kg-os 15.60—15.80,
felisőtiszai 77 kg-os 14.90—15.10, 78 kg-os 15.05—
15.25. 79 kg-os 15.20—15.40, 80 kg-os 15.30-15.50,
dunatiszai, fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os 14.80—
14 95. 78 kg-os 14.95—15.10, 79 kg-os 15.10-15.25, 80
kg-os 15.25-15.35, Pestvidéki rozs 14.10-1430, takarmányárpa I. 16.25-16.75, zab II. 16.75-17.00.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza csendes.
Szept. 87 ötnyoícad—fél (—), dec. 89 hétnyolcad—
háromnegyed (—), máj. 91.25—egynyolcnd (—)•
Tengeri lanvha. Szept. 74.5 (—), dec. 55 hétnyolcad
(—1, máj. 56.5 (—). Zab csendes. Szept. 28 (—), decemberre 29 hétnyolcad (—), máj. 32.5 (—)'. Rozs
csendes. Szent. 41 hétnyolcad (—), dec. 44 ötnyolcad ( - ) , máj. 4825 (—).

Ki n e m

ludfa, n a g y o n

ritka,

PodyennH a szobás flfha.

Egyenruha és uri szabóság. 1 igyó n. 3. Fekateaas a
•árok.
Cserkészíelszerelések raktár*

