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M A K Ó I H Í R E K 
Makói szerkesztőség, fiókkiadóhivatni, hir-
detésfelvétel: Városi Bérpalota, telefon 270. 

Ttlkos szavazással vernelellenneK 
bizonyult az ellenzék 
a makói városhazán 

A belügyminiszter rendeletére Makó képvise-

lőtestülete újjáalakította a város központi választ-

mányát. A szavazás lajstromosan és titkosan tör-

tént. Két lajstrom futott, az egyiket az ellenzék 

nyújtotta be. A képviselőtestület tagjai összesen 

88 szavaz*itot adtak l e Ebből 45 esett a hivatalos 

listára és 43 az ellenzéki listára. Ennek folytán 

mindkét párt részéről 6—6 tag kerül a központi vá-

lasztmányba. Még pétiig az ellenzéki oldalról: dr. 

K ö n y v e s - K o l o n i c s József, N a g y Gy. Mi-

hály, dr. F r i e d Ármin, ifj. B i r ó Sándor, Kot-

r o c z ó József és dr. K i s s Károly. A hivatalos 

listáról: vitéz dr. Galamb Sándor. S. Bálint György, 

Károlyi Mihály, Tesziing József, vitéz Egressy 

Imre és dr. Bánffy József. 

Kiskorúakból ál ló bűnszövetkezetet leplezett le 
a rendőrség. A makói rendőrség ma leleplezett 
egy kiskorúakból ál ló bűnszövetkezetet, amely-
nek tagjai főleg biciiklilopásban specializálták ma-
gukat. Ök lopták el a Frankéi cég, a Paskesz és 
Király cég biciklijeát, ezenkívül sok más értékes 
műszert és holmit. A társaság tagjai fiatalkorú 
kereskedősegédekből rekrutálódtak 

Krnmár professzor előadása Makón. Va'Sár-
nap délután a vármegyeháza nagytermében szép 
közönség előtt tartott előadást dr K r a m á r Je-
nő orvostanár, a szegedi gyermekklinika igazgató-
ja, akinek előadása a Stefánia Szövetség által 
megrendezett Anyák Iskolája megnyitó előadása 
volt. Az előadást dr. C s é p r e g i Imre apátplé-
bános beszéde vezette be. Kramár professzor 
nagyérdekességü előadásában főképen azokkal a 
ma is élő babonákkal foglalkozott, amelyek a gyer-
mekágyas anyákat veszik körül A makói filhar-
monikusok kvartetlja — Donáth —Jedovszky— Vin-
cze Márton—dr. Tóth Aladár — egy Mozart-dara-
bot adott elő befejezésül. Este a Koronában tár-
sasvacsora volt Kramár professzor tiszteletére. 

A vasárnapi hetipiacon az árok. igy alakultak: 
buza 17.50—18.50, kukorica ó 17.50—18, kukorica uj 
16-16.50, kukorica csöves 12—12.50. Baromfipiac: 
tyúk 100—105, csirke 90—95, kacsa 100, liba 70— 
75, gyöngyös 100—105 fillér kilónkirat. Tojás da-
rabja 8 fillér. 

Modern gittertüll, csipkeszö-
vet, f iiggönymontir ozások 
MUSKÁTLI-BOLTBAN Kárász-u. 3 

— Ella Hbak táncestélve a Bárányi—Pálfy-
nkció javára. Jelentettük, hogy a Baranyí— 
Pálfy-akció javára november első hetében 
Ella 11 b a k, a kiváló eszt művésznő egy es-
télv keretében fellép Szegeden. Az estély meg-
rendezésére már javában folynak az előkészü-
lelek: előrelátható, hogy az eszt művésznő fel-
léptéből származó bevétel jelentős támogatást 
biztosit majd az akció javára. A Baranvi—Pál-
fy-akció rókusi fekvőcsarnokában ezidőszerint 
50 gyermeket gondoznak, rövidesen nyolcvan-
ra emelkedik ez a szám. Az Ella Ilbak-est ke-
retében az akció vezetősége beszámolót tart ar-
ról, hogy az eddigi hozzájárulásokat mire for-
dították! 

— Bál után. Beszámolt a Délmagyarország 
arról, hogy két héttel ezelőtt Zákányban, egy 
bál után holtan találták a kocsma küszöbén 
V a s István 26 esztendős gazdalegényt. Szive 
táján egy jelentéktelennek látszó szúrás volt 
látható. A boncolás megállapította, hogy a 
szúrás megsértette a legény szivét- A tanyai 
rendőrség azóta állandóan kereste a tettest. A 
bálhan közel kétszáz legénv volt és ezek között 
nyoma veszett a gyilkosnak. A Öauer-detektív-
csoportnak most sikerült kinyomozni a tettest 
Ö r d ö g Vince 22 esztendős legénv személvé-
bon. aki a szurkálást beismerte, ördög Vince 
elmondotta a rendőrségen, hogy a bálon ösz-
szetiizölt Vassal, aki erőszakos legény hírében 
állott. Vass a lányok előtt megpofozta őt. Ké-
sőbb a folyosón összetalálkozott Vassal, aki is-
mét rátámadt és uira többször megütötte. Szo-
rongatott helyzetében előkapta a kést és azzal 
Vass felé csapott. Nom is tudta, hocv talált-e. 
Vass otthagyta öt. elment a kapuig és ott össze-
esett. A gyilkos legényt letartóztatták, hétfőn 
átadták az ügyészséenek. 

A korzó 
d í s z e i 

a Széchenyi-téri 
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A kormányzóné 
inséqakciója 

A kormányzó feleségének az idén is meg-
induló inégakciójával kapcsolatban B a r a -
n y i Tibor fóipsán azon kérésének közlésé -
re kérte fel lapunkat, hogy miután az orszá-
gosan meginditott gyűjtés eredményeként mu • 
tatokzó segélyezésre szánt összegek — miként 
a múltban — ezúttal is a befizetés helyén ke-
rülnek szétosztásra. Szeged társadalma az 
akpióra szánt pénzadományait a Szeged-Cson-
grádi Kakarékpénztárban „vitéz nagybányai 
Horthy Miklósné inségakciója" címen nyitott 
folyószámlára fizesse be, természetbeni ado-
mányait pedig a rókusi elemi iskola igazgató-
ságához juttassa el- Szeged polgársága által 
befizetett minden egyes fillér tehát szegedi 
testvéreink szeméről szárítsa fel az inség, a 
hideg, a nélkülözés fakasztotta könnyeket. 

Érdeklődtünk ezzel kapcsolatban Bárányi 
Tibor főispánnál, hogy visszakapta-e a vá-
ros azokat a jelentősebb összegeket, amelyeket 
egyes szegedi adományozók közvetlenül Bu-
dapestre küldtek el. A főispán kijelentette, 
hogy a Budapesten befizetett adományokból 
Szeged nem kapott, a szegedi nyomorenyhí-
tésre csak azt az összeget használhatták fel, 
amelyet Szegeden fizettek be a kormányzóné 
akciójára. 

— „Hogyan világítsunk olcsón" Ezt a problé-
mát tárgyalja a Gázgyár által rendezett világítás-
technikai előadáson, amelyet f. hó 15-én, kedden 
c-ste 7 órakor tart György mérnök ur oki. gépész-
mérnök a rókusi róm. kath. kultúrház dísztermé-
ben (Orgona-ucca). Az előadás díjtalan és minden 
érdeklődőt szívesen lát a rendezőőség. 231 

— Elitéltek egy kfcrékpártolvajt. Szombaton a 
rendőrség elfogta B a k a c s i György borbélyse-
gédet, aki két nappaí ezelőtt a városháza slől ke-
rékpárt lopott. Bakacsit a járásbíróság hétfőn 
egyhónapi fogházra Ítélte 

— A volt szabadkai 86-os gyalogezred bajtársi 

szövetségének Csongrád megyei csoportja arra ké-

ri ugy a tiszti, mint a legénységbeli bajtársait, 

hogy 18-án este 8 órakor a Raffai-vendéglfl kü-

löntermében megjelenni szíveskedjenek, 

x Cserép Sándor szűcsmester Horváth M.-u. 7. 

D ivat M a r a d i k o k 
Árusítása 
megkezdődött 

Dugonics-tér 5 $i. alatt 
— Felmentették a gázoló soffőrt K a r s a i Ist-

ván battooyai soffőr ezév tavaszán a hattanyai 
piacon haladt át kocsijával és halálragázolta Sí-
p o s Tamás 72 esztendős gazdálkodót. A soffőr 
ellen emberölés miatt folyt eljárás. Hétfőn a sze-
gedi törvényszék felmentette a soffört, mert be-
igazolódott, hogy óvatosan haladt és az öreg gaz-
da megzavarodottságból egyenesen kocsija elé ug-
rott. 
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H E T I M C S O R : 

Kedden délután: Viki. Filléres helyárakkal. 
Kedden este: Aki mer, az nyer. 
Szerdán este: Százhuszas tempó. A prózai 

együttes bemutatkozása. Premierbérlet, páratl. 2 
Csütörtök délután: Nótás kapitány. Filléres 

helyárakkal. 

Csütörtökön este: Százhuszas tempó. Premier-
bérlet, páros 2 

Szombaton délután: Bizánc. Ifjúsági előadás. 
Szombaton este: Százhuszas tempó. 
Vasárnap este: Százhuszas tempó. 
Hétfőn este: Százhuszas tempó. 

Szeged 
és az országos Uszí-ünnep 

A L i s z t - é v nagy hullámokat ver az egész 
országban. Zenei testületek, sőt városok hivataio-
san veszik ki részüket abból a nagy felbuzdulás-
ból, amelynek oélja: méltó bizonyítékait adni, 
hogy Liszt elsősorban magyar zseni és szülőföld-
pén lehet megtalálni muzsikájának és emlékének 
legnagyszerűbb kultuszát. 

Szeged is ki óhajtja venni részét az országos 
akcióból; illő is, mint az ország második városa, 
hogy méreteiben, művészi színvonalában kimagas-
lót produkáljon. 

Az ünnepségeket megindító előzetes megbeszé-
lést hétfőn este tartották meg a városháza tanács-
termében, ahol a polgármester meghívására meg-
jelentek a városban szerepet játszó zenei egyesü-
letek és testületek vezetői. 

A megbeszélésen — amelyen a polgármester el-
nökölt — minden egyes muzsikus lelkes jószándé-
ka mellett mégsem tudott nagyszabású program, 
egységes és nagyvonalú koncepcióval biró pro-
dukció kialakulni, mivel t testületek önönfelelős-
ségükre nem vállalhattak költséges műsort. Az 
összejövetelen kiderült, hogy a város nem finan-
szirozh'itja még részben sem a Liszt-emlékünne-
peket, holott például európai hírű orgonánk pre-
desztinálva volna vezető szerepet játszani az or-
szágos Liszt-ünnepeken, tekintettel arra, hogy 
Liszt éppen miséiben és oratóriumaiban alkotta 
legnagyobb műveit. 

K o l l á r Pál néhány muzsikus tervét ismer-
tette és ez a terv, valamint kiviteli lehetősége 
volt jóformán az összejövetel egyedüli biztos ered-
ménye, Kollár Pál Lisztet mint zongoraművek 
költőjét monstre ingyenes hangversenyek kereté-
ben óhajtja bemutatni. A város legkiválóbb zon-
goristái szerepelnének, előadások hangzanának el 
a Belvárosi és a Korzó Moziban egyidejűleg. A 
terv nem újszerű, néhány év előtt a szegedi Fészek 
Klub tartott ilyen monstre előadásokat a képző-

művészet propagálására- Mindenesetre tiszteletre-
méltó, mert népszerűsíteni akarja a művészetet, 
Lisztet és önzetlenül szolgálja a célt. 

A városi zeneiskola február 6-án rendezi meg 
Lisz-ünnepélyét, jelentette be dr. B e 11 e Ferenc. 
Dr. K u n Izidor a Harmónia műsorai közé illeszt 
rendkívüli Liszt-hangversenyt, amelyre meghívja 
valamelyik még élő Liszt-tanítványt. A Kamara-
zenekor csatlakozik az ünneplőkhöz A n t o s Kál-
mán orgonahangversennyel adózik Liszt emléké-
nek. 

A bejelentéseket örömmel vette tudomásul a 
bizottság, de a valódi Liszt-emlékünnephez egyi-
ket sem tartotta olyan nagyarányúnak, hogy a vá-
rost az országos keretben kiemelje. C s o r n á k 
Elemér felszólalása szerint az „Esztergomi mise* 
kórus része betanítva készen áll, csupán a zene-
kar közreműködésével felmerülő esetleges kétszáz 
pengő kiadás okoz nehézségeket. Ez volna aa 
egyik reprezentatív, a fogadalmi templomban tar-
tott Liszt-ünnep, amely nélkül Szeged közreműkö-
dése el sem képzelhető. A másik, a „Krisztus-ora-
tórium", amelyet a szegedi Oratórium Egyesület 
adna elő Antos Kálmán vezénylete mellett ugyan-
csak a fogadalmi templomban. A kórus teljesen 
készen várja az előadást, a megvalósulás előtt 
azonban itt is áthidalhatatlannak látszó akadályt 
képez a zenekarral való együttműködéssel járó 
kiadás. 

Voltaképen bagatellek a kiadások, mégis meg-
feneklik rajtuk annak a lehetősége, hogy Szeged, 
mint kiváló zenei kulturával biró város mutat-
kozzon az ország szine előtt. Ennek az ódiumát 
a hivatalos város nem vállalhatja magára. Módot 
kell találnia, hogy Szeged az országos Liszt-ünoe-
peken is elsőrendű tényezőként lépjen elö. 

A színházi iroda hirei 
Ma délután: „Viki". Filléres helyárak. Zene, 

tánc, vidámság. Új szereposztás. 
„Aki mer, az nyer1' még ma este. Fellépnek: 

Erényi Böske, Eöry Klári, Tolnay Edith, Márinw 
Lajos, Vágó, Bibary, Veszely, Utassy, Mészároséi 
Pálóczy. 

A prózaegyüttes bemutatkozása holnap, szerdán 
este lesz a „120-as tempó'-ban. 

Minden humor, szerelem, fordulat, ötlet és ro-
mantika benne van a „120-as tempó"-ben. ölvedy 
Zsóka. játsza a „120-as tempó'* női főszerepét 

Nótáskapitány. Csütörtökön délután a legnép-
szerűbb magyar huszároperett a „Nótáskapltány" 
kerül szinre filléres helyárakkal. 

Herczeg Ferenc remeke, a ,.Bizánc" süombaton 
délután ifjúsági előadásként van műsoron uj sze-
reposztásban. Rendkívül olcsó helyárakkal. 

HARMÓNIA HSNGVERSENY 

Szigeti m», Tisza fél 9. 
Zsúfolt ház ünnepli a nagy magyar 


