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JHlakM hirjŰL. 
Szürke kisgyűlés lesz a vármegyén. A várme-

gye törvényhatóságának kisgyülése szombaton 
tartja novemberi ülését Fáy főispán elnöklésével, 
A kisgyűlés tárgysorozatán ugyan 80 ügy szere-
pel, mindmegannyi azonban lokális jelentőségű. 

Felrobbant a mákéi városi szeszfőzde kazánja. 
Az idei nagy gyümölcstermés folytán már hetek 
óta dolgozik a városi szeszfőzde, amelyben a gaz-
dák saját termésű gyümölcsükből főzik a kisüstit. 
A városi szeszfőzde üzemét váratlan és érthetet-
len baleset azonban most leállította. A főzftkazán 
munka közben felrobbant. Szerencsére a főzőhelyi-
ségben tartózkodóknak baja nem történt, azonban 
a hatalmas vöröskazán teljesen tönkrement, ugy, 
hogy a városnak uj kazánt kell beszereznie. Arra-
nérve, hogy a baleset oka mi volt, egyelőre csak 
találgatások vannak, valószínű, hogy a kazán fel-
töltésébe» történt hiba A vizsgálat a felelősség 
kérdésében megindult. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Nacsa Antal Bugyi Juliannával. Házasságot kötöt-
tek: Mágori Gyula Seres Juliannával. 

Közgyűlés a városnál. Makó képviselőtestülete 
hétfőn tartja novemberi rendes közgyűlését. A köz-
gyűlés tárgysorozatán szerepel G o r c s a Péter 
főjegyző nyugdíjazás iránti kérelme, az idei in-
ségakrió programja, a városházi lépcsőbázépités 
ügye. Az indítványok között Csomor Sándor a vá-
rosi téglagyár további foglalkoztatását, Bíró Sán-
<Ior a vásártérhez átjárók létesítését, Nagy Gy. 
Mihály a mértékhltelesités kérdésének végleges 
rendezését, Kotroczó József az átvonuló munká-
sok szállásának biztosítását, végül Vajda János 
Ferenc a Töltés-ucca 17. számú ház megvételét in-
dítványozza. 

Éjszakai kamratosrtogatás. özv. B ö r c s ö k 
Istvnnné Gyöngy-uecat lakos feljelentést tett ma a 
rendőrségen ismeretlen tettesek ellen, akik az ud-
varára bemásztak s a záratlan éléskamrát kifosz-
tották, különböző élelmiszereket vive magukkal. 

Temetés. Csütörtökön délután nagy részvét 
mellett temették a makói római katolikus temető 
ravatalozójából R á e z Tstván ny. számvevőségi 
főtanácsos feleségét, hráznóczi és szebegrácsi 
Chilkó Máriát. 

Siaksserfi szemflverek Klein Imre tátszerésznél. 

— Elfogták a tanvai kocsik fosztogató iát. A 
rendőrség letartóztatta N a g y István 25 esz-
tendős ál lásnélkül i napszámost, aki beteken 
keresztül fosztogatta a tanyai gazdák őrizetle-
nül hagyott kocsijait. 

— Cserép Sándor szűcsmester Horváth M.-ueea 7. 

momotevaia. 
A borbélymühely én a villany 

Igen tisztelt Szerkesztő url Tudom, hogy a 
Délmagyarország a kisemberek védelmezője, 
ezért bátorkodom sérelmemmel a lap nyilvános-
ságához fordulni. Engedje meg Szerkesztő ur, 
hogy ügyem előzményét is ismertessem. Uri 
és női fodrászmühelvem van, kisiparos vagyok 
és abból élek, amit az iizeletemben keresek. 
Hétfőn este fél 8 órakor történt, hogy abban a 
házban, ahol üzletem van, a villanyvezeték fő-
biztositéka. kiégett, sötétség lett az üzletben is. 
Mivel már üzletzárás volt. nem volt szükségem 
a villanyvilágításra, elhatároztam, hogy más-
nap kerán reggel kérek intézkedést a gyártól. 
Reggel aztán 7 órakor telefonáltam a gyárba, 
hogy javítsák kí a hibát. Fél 12 óráig hiába 
vártam, senki sem jelentkezett a villanygyár 
hói, ekkor újból felszólítottam a gvárat és 
kértem, hogy jöjjenek ki, mert nem tudok vil-
lany nélkül dolgozni. A telepről azt, a választ 
kaptam, hogy a szolgálat csak délután fél 5 
órakor kezdődik, addig nem történhetik a javí-
tásra intézkedés. Délután aztán, jóval fél 5 
óra után, ki is jöttek a hibát kiiavitani, én el-
lenben egész napomat elvesztettem, sulvos kár 
is ért, mert két tartós ondolálás is lett volna, 
de ezt nem tudtuk elkészíteni a villan váram 
hiánya miatt. Furcsának tartom, hogy a gyár 
'gv 135 ezer lakosú városban így szolgálja ki 
.tzokat a feleket-, akik pontosan fizetik szám-
lájukat. 

Soraim közléséért, köszönetet mondok és 
maradok mi ly tisztelettel: (Aláirás. 

Hfszinliáz és 
mtivémr • 

H E T I M Ű S O R : 

Pénteken este: Könnyű a férfiaknak Vigiáték 
Premierbérlet 7. 

Szombaton délután: Az ember tragédiája Ifjú-
sági előadás. Filléres helvárak. 

Szombaton este: Cigányprímás. Operett. Bérlet-
szünet. 

Vasárnap délután: Csavargólánv. Operett. Mér-
sékelt helyárak. 

Vasárnap este Cigányprímás. Bérletszünet. 
Hétfőn este: Traviata. Operaest. Pataky Kál-

mán, Zoltán Irén és Lendvay Andor felléptével. 
Premierbérlet 8. Felemelt helyérak. 

Szatmári Tibor zongoraestje 
(a filharmonikus zenekar közreműködésével) 

A csütörtöki hangversenyen ismét azt a Sza t-
m á r i Tibort hallottuk, akinek zongorajátéka egy 
fölényes tudásu, páratlan biztonságú művészt re-
velál. Ha lehet zongorán a lepkék könnyedségé-
vel, valami különös déli derűvel játszani, ezt 
Szatmári Tibor fölényesen bizonyítja. Itt már tul 
vagyunk az ujjtechnika, a felkészültség, a kivitel 
problémáin, — itt egy dervis művész könnyed va-
rázslata jelentkezik, amely a maga sugaraival 
fonja be a müvet és a termet. A játék öröme és a 
kivitel játéka röpköd billentyűin olvan tempó-
val, ahogy tiszta patakok játszanak tiszta nyári 
reggeleken. A játéknak ezt a könnyed örömét — 
öröm hallani és megismétlődő élmény újra talál-
kozni vele. A terem a lelkesülés tiszta mosolygá-
sával tapsolta és kisérte végig ezt a világos és jő 
estét. 

Szatmári fölényes kulturáját és derűs egyéni-
ségét elsősorban K o d á l y n á l éreztük, akinek 
Háry-szvitjéből három pompás változatot szelle-
mesen irt át zongorára és dinamikus lendülettel 
szólaltatott meg, még a par excellance zenekarra 
érett frázisokban is. L i s z t megrázó Funérail-
les-e mellett zenekari kísérettel szólaltatta meg 
B e e t h o v e n fiatalkori, magával ragadó C-dur 
versenyét és Mozart C-moll koncertjét Felfogását, 
muzikális biztonságát, szellemes kivitelét elsősor-
ban Beethovennél érezhettük az átélés teljes in-
tenzitásával. A kedvvel szóló, megismétlődő tap-
sokra egyéniségének et»ész közvetlenségével ült le 
újra és újra a zongorához és Schubert. Bartók 
megszólaltatásával tette teljessé a sikerült este 
változatos programját. 

A filharmonikusok F r i c s a y Ferenc vezeté-
sével két önálló számmal is szerepeltek, M o z a r t 
Figaró-nyitányával és a VII. szimfónia második 
tételével, amelynek magasztosságában a közel-
múltban elköltözött Kun doktor visszajáró emléke 
kisértett. — A zenekar dinamikáiéval nem volt 
egészen arányban a Tisza terme és néihány hang-
szert szeretnénk biztonságosabban hallani. — A 
csütörtök esti hangverseny nem volt méltatlan az 

i idei élményekben gazda«* zenei szezonhoz. 

Harmónia hangversenyek 
November 14-én 

Róth-Quartett. 
Harmónia I I . mesterbérlet. 

A színházi iroda hirei 
Pataky Kálmán szegedi operaestje hétfőn este, 

Verdi legszebb dalmüvében a „Traviata'-ban. Vio-
' lettát Zoltán Irén, az apát Lendvai Andor énekli. 
I Ma este nagy kacagó est a színházban Szin-

rekerül „Könnyű a férfiaknak" című szellemes 
vígjáték. A nöii főszerepeket Balogh Klári és Há-
morv Lili játszák. Preraierbértet. 

Á „Cigányprímás" Kálmán Imre legszebb ze-
néjü operettje szombaton és vasárnap este van 
műsoron. 

„AB ember tragédiája' szombaton délután ifju-
jusági előadásban. 

A „Csavargólánv" vasárnap délután mérsékelt 
helyárakkal. Jegyek csak kis számban kSphatók. 

„Gróf Figaro!" — premier mához egy hétre! 

őszi bőrkesztyűk 
nagy választékban legolcsóbban 

höfle kssztyiisi?! ^ u z 4 H Í r 

r i 

Budapest I. 11 10: Nemzetközi vizjelzöszolgálat. 
12: Déli harangszó. 12.05: Hanglemezek. 13.30: 
Szénássy Guszti és cigányzenekara. 16.15: A rá-
dió diákfélórája. 17: Nagy Tibor előadása. 17.30: 
A rádió szalonzenekara. 17.55: Sportközlemények. 
18.30: Márkus László csevegése. 19: Lugossy Ist-
ván tárogatózik zongorakísérettel. 19.30: Az Ope-
raház előadásának közvetítése. Tosca. Melodrá-
ma 3 felvonásban Zenéjét szerezte Puccini. Ve-
zényel Fleischer Antal. Rendezte Nádasdy Kál-
mán. Hirek. 21.10: A rádió külügyi negyedórája. 
22.10: Heínemann Ede jazz zenekara játszik, Dó-
bis Vilmos énekel. 23: Hirek. 23.05: Pertis Pali 
és cigányzenekara. 0.05: Hirek. 

Budapest I I . 18.05: Gyorsírótanfolyam. (Szlabey 
Géza.) 18.35: Sdiwalb Miklós zongorázik. 19.4Ói 
Dénesné Boga Janka elbeszélése. 20.05: Hangle-
mezek. 2120: Hirek. 

Kiiföld. Beromünstcr. 21: Kovács Dezső énekel. 
— Frankfurt. 24: Verdi: Othello. — Kassa. 17 40i 
Fischer K. énekel. 

g u m m i f ü z ö t 
_ _ _ _ _ készen és mérték után kapható 

A f l A kesztyűsnél s z e g e d , 
B B M l I « klauzál-lér 3. M, 8« 

P.uh^r — mikrofon nélkül 
Először a Lágymányoson láttuk, amikor a 

BEAC-ban rúgta a labdát és eljegyezte magát 
a sporttal, amelynek örök hűséget esküdött. 
P1 u h á r Istvánt, a közönség rádióhullámain 
keresztül ismerte meg. 

A rádió kedvenc spor'szpikere, az elkesere-
dett sportcsaták hü tolmác>o!ója, aki a rá-
dióhallgató elé mindig oda tudta varázsolni a 
küzdőteret, visszaadta a tömeghangulatot, csü-
törtökön személyesen is megjc'ent a szegedi 
közönség előtt. Utoljára 1924-ben láttuk az 
ujszegedi pályán a fürge jobbszélső't a 2-3 a i 
SzAK-vereségnél és most a Belvárosi Mozi-
ban vetített képes előidás keretében beszélt a 
berlini olimpiászról, amely olyan sok őrömet 
szerzett Magyarországnak és arról — amit 
annakidején az idegőrlő küzdelmek hevében 
nem mondhatott be a mikrofonba. Elsírta az 
atlétikai vereségeket, méltatta, a kolosszális 
stadiont és beszélt az olimpiai faluról, ahol 
összegyűlt a világ ifjúsága és paradicsomi 
életet élt — „Éva és alma nélkül . . 

Most tisztábban hallatszott Pluhár hangja, 
nem zavarta öt a százezres tömeg babiloni 
hangzavara és beszélt újból, meg ujWül a ber-
lini magyar diadalokról és a tebbi sporcso-
dáról: a néger Owensről Metcalfról, a japán 
Sonról és Kabosról, Csikről és újra Csikről, 
a tatárképü Harangi véresen szép győzelmé-
ről, Kárpáti, Lőríncz, Zombory pompás telje-
sítményéről, Elek Ilonáról és Csák Ibolyáról. 
Visszaidézte azokat a pillanatokat, amelyeket 
a vizipólébajnokságért kellett kiállani: a ma-
gyar—német meccsen nvolcszoi találták el a 
magyar csatárok a keskeny kapufát ée csak 
kétszer a széles há ló t . . . 

Pluhár István felelevenitette az arénában 
lejátszódott eseményeket és a szegedi közönség 
leikes tapssal fejezte ki elismerését. 

Legközelebb december 2-án Londonból fog-
juk hallani Pluhár Istvánt. 

Boroshordók 
egyszer használtak 6 és 7 hl. 
között jutányos áron kaphatók 

» » | Kossuth L.s.-ut 21. Bortmin-
l % V J C I K 9 l l a l l ) den mennvis«eben veszek.io» 

A Tiszában tartandó nov, 45-iki 

d íszhangverseny 
I jegyei a Délmaayarorszáa jegyirodáidban. 


