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Szabadtéri belépőjegyek, 
féláru utazási igazolványok és vízumok 

a DÉLMAGYARORSZÁG kiadóhivatalában 
M A K Ó I H Í R E K 

Tovább emelkedik a hagyma ára. A szabadfor-
galomban olyan szép karriert befutott idei zöld-
hagyma diadala tovább tart. A régi külföldi hagy-
mapiacok, elsősorban Németország elzárkózása 

dacára az idei zöldhagymaexport máris páratlan 
sikerűnek mondható. A kiszállítás Makóról már 
jóval az 500 vagon fölött jár és még mindig zárt 
vonatokkal megy a diadalmas makói hagyma kül-
lőidre. A mára virraló éjszaka szinte példátlan tel-
•esitményként 50 vagont raktak be és indítottak 
is útnak a Szeged-Csanádi Vasút állomásáról. A 
siker titka kétségtelenül az, hogy két héttel hama-
rabb érett be az idén a makói hagyma, továbbá, 
'io«y a nagy élelmességgel uj piacokat kereső sza-
lindkereskedelem idejében megtalálta és biztosíta-
ni tudta uj piacként a zöldhagymának Angliát. Az 
irigliai export egyelőre még nem mutat nagyobb 
lanyhulást, de a beavatottak szerint már csak na-
pok kérdése lehet a konkurens zöldhagymák meg-
jelenése az angol piacon. Ez a „fenyegető" körül-
•nénv érthetően a legnagyobb erőkifejtésre és mun-
ká ra készteti a makói bagvmaexportőröket, hogy 
a még rendelkezésükre álló rövid idő exportlehe-
Iőségéit a legteljesebben kiaknázzák. Ebben a tö-
rekvésükben, amely nemcsak a kereskedőnek, ha-
nem kétségtelenül a termelőnek s az amúgy is nagy 
lermés alatt álló makói piacnak is érdeke, bizo-
nyos gátat jelent a termelőiknek az a magatartása, 
hogy nem siet még a jelenlegi megfelelő áron sem 
hagymája zölden való értékesítésével. A kereske-
kedők az eléggé nem kárhoztatható zsákmizériák 
miatt amugvis korlátozásokat szenvedtek, most 
\ î -zont a termelők további áremelkedésre irányu-
ló spekulációja miatt nem jut ki külföldre a ma-
uniális mennyisége annak a hagymának, amelyet 
.1 pillanatnyi versenyen kivül állásunk folytán 
ilyetén akadályok nélkül kiszállíthattunk volna. A 
pénteki különben forgalmas hagymapiacon 7 pen-
gős vöröshagyma- és 16—23 pengős fokhagyma-
árak ellenére alig tudta a szükségletét fedezni a 
kereskedelem. Amennyiben a makói kertészek 10-
v.'ibbra is kitartanak az emelkedő ártendencia mel-
lett, minden jel arra mutat, hogy a környékbeli 
hagymák felvásárlására kerit fort a kereskede-
lem. 

Leesett a kocsiról egv cigánygyerek. 

Nem lett belőle szenzáció. Az eaész ügy alia 
egy perciq tartott. A sátoros cigányfogat a 
hagyományos vaklóval és hátul a boaráccsal a 
rárosi bérpa'ota előtt baktatott, amikor az 
rnyő alól lecsúszott env cinánvaverek. Lehe-

tet' ugy env éves. Talán fel tudott tolna állni 
" kövezetről, de szemmel láthatóan jól érezte 
"'(inát ott, ahova sorsa vezérelte. Kíváncsian 
forgatta a fejét a bérpalota felé. majd a szob-
rot és a bérkocsikait kezdte bámulni. Nem sírt. 
"'"'< égett kétségbe, pedin a sátoros kocsi és 
relé egyiltt a család már a Kossuth-szobor felé 
iárt. A család semmit se vett észre s valószínű, 
hogy esak este, a purdék összeszámolásánál 
iöi. ele volna rá a hiányra. A részegekre, a gye-
r'lekre és a cigányokra igen ügyelnek az am-
analok. Küldtek ugyanis emu jószívű biciklis-
eit. bizonyos maszatos suszterinas képében, 
ah csak unv. le se szállva a bicikliről, hóna 
alá emelte a rajkót és utána biciklizett az egy 
torsiból álló karavánnak. Szenzáció ezután se 
I tt. Az apa nem döbbent meg. a mama nem 
y!öltözött. Sőt. a papa mén a gebét se állí-
tó'fa meg. Mindössze azt történt, hoay a fejé-
vek e.Qu mozdulatával értésére adta a suszter-
inasnak, hoay a rajkónak — hátul van a he-
lye. A suszterinas fellebbentette a gyékény-
bátort és a nyíláson át belódltmtt.a a rajkót a 
kocsi hátuljába. Az inas nem várt köszönetet, 
a rajkó nem sirt,, a mama nem hálákodott s a 
cigány mén a lovát sem állította meg. 

Előléptetések a vármegyén. A vármegye főis-
pánja M a eh a l ek Sámuel vármegyei irodaigaz-
gatót a Vi l i . fizetési osztályba léptette elő. Ugyan-
akkor T i l l i n g e r Péter, S z i l á g y i Sámuel, 
és F o d o r Elemér irodasegédtiszteket irodatisz-
tekké nevezte ki. 

Nikelszky polgármester szabadságon. D>r. Ni-
ke 1 s z k y Jenő polgármester pénteken nyári sza-
badságra utazott. Távollétében a polgármesteri 
teendőket dr. B é c s y Bertalan b. főjegyző látja 
ej. 

Névmagyarosítás Dr. M i h a 1 i k László gim-
náziumi tanár családi nevét a belügyminiszter 
engedélyéve ITarnai-ra változtatta. 

Anyakönyvi hirek. Elhaltak: Joó Jánosné Bőr-
csök Julianna 88 éves Szikszai-uoca 46. szám alatt, 
Gazdag Péter 73 éves fskola-ucca 17. szám alatt. 

A pénteki makói hetipiacon az árak igy alakul-
tak: buza 13.50, árpa 9.50, kukorica 13.80, széna 
2—4—5 pengő. A baromfipiacon a csirke kilója 
105-110. tvuk 110—115, liba 110. kacsa 100, tojás 
kilója 95—100. A kövérdisznópiacon a 100 kilón fe-
lüli 82—84 fül, 100 kilón aluli 72-76 fillér. Süldő 
88-90 fillér. 
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— A szegedi orvosknmara megkezdi műkö-
dését. A szegedi orvosi kamara közli, hogy a 
kamara működését augusztus 3-ával egyelőre 
a Hungária-szállóbeli Orvosotthonhan meg-
kezdi. Hivatalos óra naponta délelőtt 11—12 
óra között. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS- Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján: 1 borbély, 4 
hölgyfodrásznő, 4 cipész, 1 cipőfelsőrésztiizönő 
vidéken, 1 sofőr, 4 kádár vidéken, 4 bognár, 2 ko-
sárfonó, 5 kovács, 2 szabónő, 6 éttermi felszolgá-
lónő, 1 csapos, 2 szijjártó, 2 szobafestő, 1 festék-
kereskedő, 3 kocsis. Ííadirokkantak részére fenn-
tartott munkahelyek: 1 cipész vidéken, 1' kosárfo-
nó, 18 koppasztani tudó napszámosnő, 1 fűszer-
kereskedő, 1 kiszolgálónő. 

— Kettős agy. Londonból jelentik: Az ausz-
tráliai tudományos világ körében feltűnést 
keltett Wilkinson Stilina sydnei fiu kettős 
ágybéli teheütsége A diák egyszerre mindkét 
kezével különböző szöveget tud irni, vagy 
különböző ábrákat rajzolni, sőt egyszerre két-
féle számtani müveletet végez, a legbonyolul-
tabb összeadást, vagy szorzást és egyszersmind 
mindkét kezével oly hetüket is tud irni, amelye-

i ket csak tükörből lehet elolvasni. A ritka te-
hetségű diákot akkor fedezték fel véletlenül, 
amikor env tanária csínyje miatt 400 sor le-
írására ítélte és a fiu hihetetlen gyorsasáa-

: gal készítette el feladatát. A tanár azzal ava-
j nusiMta. hog<y barátai segítettek neki. de a 

fiu bebizonyította, hogy mindkét kezével irta. 
' Azóta fokozatosan fejlesztette ezt. a képessé-

gét. 

— Gyermeknap Dorozsmán, Augusztus 2-án 
gyermeknapot rendeznek Dorozsmán, az előkészí-
tés munkájában jóformán mindenki résztvesz a 
községben. Az ünnepély zenés ébresztővel kezdő-
dik, fél 10 órakor ünnepi istentisztelet lesz, 11 
órakor kezdődik az ünnepség, amelynek soráJi 
gyűjtenek a gyermekeik részére. Délután a Hősök 
szobránál tartanak ünnepélyt, majd a községháza 
udvarán műsoros előadást. Este a szeretet adomá-
ny okból közős vacsorát rendeznek. Az előadást és 
az egész ünnepséget a Stefánia-Szövetség rendezi. 
Ezúton is arra kérik a közönséget, hogy minél 
számosabban látogassák az ünnepséget és igyekez-
zenek a szegény gyermekek segitségére. 

x Siesta Szanatórium. Budapest. 1., Ráth 
György.ucca 5., a főváros egyik legideálisabban 
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerel« 
gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, 
szülészet, nőgyógyászat, arulogia. <th. Bóntgen. 
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektro-
cardiograph (szivvizsgáló) Krogh féle alapanyag-
cue'revízsgáló készülék. Entetocleaner (bélfür-
dő) Modern vízgyógyintézet! Orvosilag vezetett 
Villanyüzemü konyha! Elsőrendű ellátási 9700 
négyszögöles parki Olcsó árakl 

és hfüvés&eti 
R szegedi távsutai 

váratlanul befejezi 
győri vendégjátékát 

(A Délmagyarország munkatársától.') A sze-
gedi szinház társulata Győrben vendégszere-
pel idestova három hónap óta. Ezideig bemu-
tatta a Szegeden lejátszott műsorát, meglehe-
tősen szép siker mellett. Gvőr azonban ugy lát-
szik, nem bírja el a nagy szegedi társulatot, 
majdnem olyan hosszú ideig, mint amennyi 
ideig Szegeden szokott játszani. Ezt igazolja az, 
hogy Sziklai igazgató váratlanul elhatározta, 
hogy a győri szezont előbb befejezi, mint ere-
detileg tervezte. Eredetileg szeptemben jórészét 
is Győrben óhajtotta eltölteni és az volt a szán-
déka, hogy onnan Szolnokra, u j állomáshe-
lyére vonul, azután októberben jön Szegedre. 
Az utóbbi napokban azonban a szinház mene-
tele nem volt kielégítő. Premierek majdnem 
üres ház előtt zajlottak le, mint a legutóbb be-
mutatott Liszt-operett is. Sziklai máris hir-
deti a társulat utolsó háromhetét Győrben. Az 
a terve, hogy augusztus 17-én befejezi a győri 
szezont, azután elindul szervezkedési körútjá-
ra. Az a terve, hogy teljesen u j társulatot hos 
Szegedre, nyilatkozata szerint u j bonvivánt és 
u j szubretteket, naivákat hoz Szegedre a régiek 
helyébe. Addig is, amig a győri szezont befe-
jezi, több darabot mutat be, igy Shaw „Szent 
Johannáját" — Erényi Böskével a címszerep-
ben, azután „Az én lánvom nem olyan" c imü 
Csathó-vigjátékot és a legújabb operettet, a 
„Csavargólányt". Ezen a héten szegedi szer-
zők operettje van műsoron, Kaszó Elek és Ba-
kos Géza operettje, az „Asszonyom, majd el-
válik". A fiatal szerzők operettje iránt a győ-
ri közönség körében élénk érdeklődés nyilvá-
nult meg. 

Rádió 
Budapest I. 6.45: Torna, utána Hanglemezek. 

7.20: Étrend. 10: Hirek. 10.20: Somlay Károly elbe-
széléseiből. 10.45: Mit nézzünk meg? 11.10: Nem-
zetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó. 12.05: 
A József nádor 2. hongvédgyalogezred zenekara. 
Közben kb. 12.30: Hirek. 18.20: Pontos időjelzés, 
időjárás és vízállásjelentés. 13.30: Hanglemezek. 
14.40: Hirek. 16.15: Harsányi Gizi mesél. 16.45: 
Pontos időjelzés, hirek. 17: 1. Tengerparton, 2. Mi 
In dós felnőttek. 17.30: Mikrofonnal a ügeti Vurs-
tli-ban Közvetítés. 18.45: Schwalb Miklós zongo-
rázik. 19.20: Kedves látogatók. 19.50: Kik szere-
pelnék most a mikrofon előtt? 20.35: A paródia. 
Kőváry Gyula vidám estje. 21.30: Hirek. 21.50: 
Kácz Zsiga és cigányzenekara. Közben 22.10: Idő-
¡nrásjelentés. 22.45: A rádió szalonzenekara. 0.05: 
Hirek. 

Budapest n . 17: Hanglemezek. 18.45: Mező-
gazdasági félóra. 19.20: Vidák József és cigányze-
nekara. 20.05: Hirek. 20.25: Jazz-zenekar. 

Külföld. Wien. 20: Gyászünnep Dollfuss kancel-
lár második halálozási évfordulóján. — Milánó, 
Beográd és a svájci olasz adó. 30.45: Mascagni: 
Parasztbecsület c. operája. — Zagreb. 19.50: Ger-
gely János zongorázik. 

Fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk, hogy 

a legjobb anya és nagyanya 

özv. Heqyi KáSmánné 
életének TI ik évében elhunyt Drága halot-
tunkat. folyó h6 25-én, délután 4 érakor te-
metjuk a belvárosi temető halottasházából. 

Gyászoló csa lád . 


