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ISKOLA-RUHA 
Intézeti Boy-kabátok. Tiroli nadrág. Diák sapka. 

Nagy választék — 

M A K Ó I H I R E K 
Két pengővel esett a vöröshagyma ára. A pén-

teki piac eseménye a vöröshagyma árának a meg-
torpanása volt, 4—4 és fél pengőrőí igen rövid 
idő alatt 11 és fél pengőre tornázta fel magát a 
hagyma s ezáltal valóságos rekordot ért el. A ke-
reskedők tekintélyes része tartózkodott a 11 pen-
gős áron való vásárlásoktól azzal az indokolás-
sal, hogy ez az ár a spekulációnak a mü^e s csak 
addig tartja magát, amig a spekuláció lebonyolít 
ja a felfokozott árakra épitett üzleti számitlrsai*. 
Ez a jóslat kezd valóra válni, amennyiben a pia-
con nemcsak teljesen ellanyhult a vöröshagyma, 
hanem egyben teljesen megszűnt a kereslet is A 
spekulánsok bevásáríói és felhajtói eltűntek a 
piacról, az exportőrök viszont ezen az áron nem 
vásároltak. Az ár megtorpanása nagy izgalmat 
keltett a kertészek körében, a piac vége felé már 
9 és félpengős áron is kínálták a tegnap még 11 
és fé! pengőért kelt árut. 

Kávémérők nem süthetnek fánkot. A makói 
mkrászok feljelentésére a kihágási biróság érzé-
keny pénzbüntetéssel sújtott néhány makói kávé-
mérőt, akik saját .sütésü fánkkal szolgálták fe? a 
kávét. Az Ítélet indokolása szerint a fánksütés a 
cukrászipar körébe vágó foglalkozás s igy a cuk-
résziparigazolvány nélkül dolgozó kávémérők sa-
ját sütésü fánkot nem hozhatnak forgalomba A 
kávémérőket érzékenyen sújtotta ugy az Ítélet, 
mint különösen a fánksütés eltiltása, mert a sa-
játsütésü fánk a legfontosabb és legjövedelme-
zőbb cikke a kávémérőknek. Kérelmükre a városi 
hatóság kérdést intézett a szegedi kereskedelmi 
és iparkamarához, hogy valóban a cukrászipar 
körébe vágó olyan foglalkozás-e a fánksütés, ame-
lyet csak képesítéssel biró cukrá«ziparos űzhet. A 
kérdésre ma jött meg a válasz azzal, hogv a fánk-
sütés cukrászipart tevékenység lévén, csak cuk-
rász által gyakorolható. 

103 és félszázalékos a pótadó. V á r i Lajos ma-
kói főszámvevő a képviselőtestület utasításainak 
megfelelően elkészült az átdolgozott Uj költségve-
téssel. amely a képviselőtestület által rendelt tör-
lések után az elsőizben kikalkulált 111 százalékos 
pótadó helyett 103 és fél százalékban állapította 
rap? Makó jövő évi pótodóját. 

Csanád vármegye közigazgatási bizottsága 
szeptemberi rendes ülését szombaton tartja. A 
közigazgatási bizottság ülését követőleg az albi-
zottságok üléseznek. 

A pénteki hetipiaeon az árak igv alakultak: bu-
zn 1480—15, árpa 15.50, kukorica 17—17.50. rozs 
15. lucernamag 105—110. korpa 13—13.50 penr*ő A 
b iromfipiacon á tvuk kilója 1 pengő, csirke 80— 
100. kacsa 100 105 fillér, n\-ul darabja 2 pengő, 
fogoly 40-50 és tojás 6 és fél fillér. 

— öngvilkossHgi kísérlet logkővel. Pénteken 
délután Újszegeden, Balfasor 43. szám alatli [ 
lakásáról a mentők a belgyógyászati k l in ikám 

»ilték E v i g e Margit lieiárónőt. Evige Margit 
eddig ismeretlen okból lugkőoldatot ivott, ál-
lapota sulvos, életveszélyes. 

x Gyakori jelenség a gyermekeknél az úgyne-
vezett zöld lepí-dék a fogakon. Ezokból szükséges, 
bogy a gyermekek fogait is alaposan és rendszere-
sen tisztítsák erre alkalmas fogkefével és fogpép-
pel. Az Odol-fogpép alaposan tisztit anélkül, hogy 
a fog zománcát megtámadná. 

— Ajtót lopott egy öttömösi gazda. Bite Istváti 
28 éves öttömösi gazda házat épitett és az ajtót 
a közeli iskoláról lopta el. A járásbíróságon az-
zal védekezett, hogy nem volt pénze ajtóra, vi-
szont az ajtónélküli házban nagyon fázott. A biró-
ság 8 napi fogházra itélte. 

Mélyen megrendült lélekkel, fájdal-
mas szívvel tudatjuk mindenkivel, 
hogy drága jó édesanyánk-

özy. Almádi mihdiynesz. szedian Julianna 
rövid szenvedés után elhunyt-

Temetése folyó hó 14én délután 1 
órakor lesz- Gyászolják gyermekei: 
Balogh lánosné sz- Alrmádi Rózsa-
Horváth Jánosné sz- Almádi Anna Má-
ria. két veje. egyetlen unokája. Attila 
és az ős-szes rokonok-

„KORDA" 
uri-szabóság 

FÖLDES IZSÓ 
KLA VT, X L TÉR 

FELÖLTŐ-RAGLAN 
Nüi és férfi gumi köpeny. Sport és divatnadrágok 
— Rendkívül olcsó árak. 

í s Müvésxetf 

Szinház Makón. Makóról jelenti tudósítónk: 
Tegnap este L e h o t a y Árpáddal Adám szerepé-
ben „Az ember tragédiáját" hozta színre Makón 
Radó László színtársulata. A vállalkozás merész, 
de az eredmény részben igazolta a társulatot, mert 
amit az adott — szük korlátok és a kevés lehető-
ségek között ki lehetett hozni, azzal nem maradt 
adós a szereplők gárdája. A szinpad — szintén 
az adott lehetőségek között — elég jó volt. Radó 
nem riadt vissza a kétségtelenül jelentős áldoza-
toktól. Dicséretre méltó az igyekezet is, amellyel 
Lehotay közelébe igyekeztek magukat tornázni a 
szereplők. A különbség azonban igy sem tűnt el és 
különösen szembetűnő volt ez azok számára, akik-
nek alkalmuk volt a szegedi szabadtéri játékoK 
müvészi tökéletességű előadásában gyönyörködni. 
Lucifer szerepében R a d ó ha nem is volt önálló, 
de jó volt. R a d o n é nagy készséggel és ügyeske-
déssel igyekezett pótolni Éva szerepében az.t, ami 
termetéuek és hangjának a hiányosságából szár-
mazott Mindent egybevetve azonban azt kell mon-
dani, hogy a szegedi szabadtéri előadások után 
Az ernbér tragédiája — kinőtt a színházi színpa-
dokról. 

A színházi iroda hírei 
Ma kezdődik a színházi bérletek jegyzése. 

S z i k l a i Jenő színigazgató színtársulata ok-
tóber első felében kezdi meg Szegeden az u j 
sziniévadot. A megnyitóelőadáson P i c c a v e r 
felléptével az A i d a kerül szinre. Pénteken 
Szegedre érkezett N e s z á r Zoltán, a szinház 
főtitkára, ak i ma megkezdi a bérletek gyűjté-
sét Mind a két csoport bérlői egyforma jogokat 
élveznek, m i nd a két bérlet 30—30 előadásra 
szól és havonkint egy-egy operaelőadásra ér-
vényes. A premiereket felváltva egyformán 
kapják a bérlők. A 30 előadásra érvényes bér-
let az egész sziniszezonra kiterjed. Az u j bér-
leti r cidszert a közönség nagv szimpátiával fo-
gadja. 

— A rókusi iparosifjuság műsoros estje. A. ró-
kusi iparosifjuság vasárnap este 8 órai kezdettel 
műsoros estet rendez a rókusi kultúrházban. Fel-
lép az este keretében S z á n t ó Imre, a népszerű 
dalköltő és dalénekes, a Máthé-házaspár, Tomaso-
Vics Bözsi és Lakatos Gyula. 

— Korniányzósértésére kétheti fogház. F a r-
k a s János csabai ácssegéd kormányzósértés vét-
sége miatt került pénteken a szegedi törvényszék 
V a d a y-tanácsa elé. Farkas március 16-án alapo-
san felöntött a garatra és dalolva indult lakása 
felé. Útközben egy rendőr csendre intette, mire 
Farkas haragra gerjedt, ordítozni kezdett, szidta 
a kormányzót. A rendőr bekísérte az ittas ácsse-
déget, de a rendőrségen sem juhászodott meg, 
ott is szidalmazta a kormányzót. A pénteki főtár-
gyaláson Farkas mindent beismert. Azzal véde-
kezett, hogyha ittas, „nagy benne a nyomás" olyan-
kor azt sem tudja, bogy mit beszél. Ezúttal is ez 
történt vele. Egyébként nem mlékszik semmire. A 
kihallgatott tanuk azt vallották, hogv Farkas nem 
volt olyan részeg, hogy ne tudta volna, mit csi-
nál. A biróság elitélte az áessegédet 14 napi fog-
házra. Az Ítélet jogerős. 

— A budapesti színházakban megkezdődött a 
szezon. Fedák Sári első fellépéséről Lengyel 
Menyhért irt cikket a Színházi filét uj számában. 
Hatvani Lili bárónő színházi levelében az An-
drássy-uti Szinház premierjével és a heti moziese-
ményekkel foglalkozik. Egved Zoltán Bárdos Ar-
túr jubileumáról irt, stb, stb. 

Be'- és külföldi férfi szövetek 
SELYMES BLAU.*r«h*. 

R á d i ó 
\ budapesti rádió műsora 
Szombat, szeptember 14 
BUDAPEST I. 6.45: Torna. Utána hanglemezek. 

10: Hírek. 10.20: Felolvasás. 1045: Felolvasás. 

11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli ha-

rangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelen-

tés. 12.05: Mándits szalonzenekar. 12.30: Hirek. 13 

óra 20: Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelen-

tés. 13.40: Marik Irén zongorázik. 14.40: Hirek, 

élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 16.10: 

Cserkészeiét, vig élet. Rába Leó előadása. 16.45: 

Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17: Mi-

lyen zavarszűrőkkel védekezhetünk az egyes erős 

áramu rádiózavarok elle. ötves Béla oki. gé-

pészmérnök előadása. 17.30: Bertha István sza-

i lonzenekara. 18: A rádió tárgysorsjáték húzása. 
1 19.05: Pátria hanglemezek. 10.45: Személyes meg-

támadtatás cimén.. . Zágom István csevegése. 20 

óra 15: Volt egyszer egy muzsikus... Zenei kép-

sorozat operettekből. Összeállította és vezényli 

j Don'ith Jenő. Közreműködik a Budapesti Hang-

verseny Zenekar, Orosz Júlia, Szedő Miklós dr. 

(ének) és Pongráez László (zongora). 21.50: Hi-

rek, időjárásjelentés, lóversenyeredmények. 2210: 

Horváth Gyula és cigányzenekara muzsikál. 23: 

A Bachmann szalonötös műsora. 0.05: Hirek. 

BUDAPEST II. 17.35: A kis kanász. Kiss Lajos 

néprajzi előadása.. 18.05: Bertha István és szalon-

zenekara. 19.10: A földmüvelésügyi minisztérium 

mezőgazdasági félórája. lí».50: Ihar Ferenc táro-

gatózik zongorakisérettel. 20.20: Mekkora volt Rá-

kóczi vagyona? Dr. Wellmann Imre előadása. 21: 

Hirek. 

Érdekes műsorszámon: 
ROMA. 20.40: Zandonai: Romeo és Julla. 
RADIO PARIS. 20.46: Flotov: Mártha, _ 
opera. 

HAMBURG. 21: Kreutzcr; Az alpesi kuny-
hó, opera. 

FRANKFURT. 24: Zenekari hangverseny. 

Használt Islcolahönvvek 
| féláron kaphatók. — Használt iskolakönyve-

j ketmagas dron ve*zek. Knuem érdeklő iskolák-
; bó> kiesett tankönyveket is vásárlók. 

ilojiütfria Anflquárlum 

Édes must 
kicsinyben' L © V Í t l g e r n é í , ^ 

• • 

meg ne feledkezzen 

a D t t m a é p r o r s z á g 
takarékossági bélyegeiről. 

3 - 5 százalékot 
megtakaríthat. 


