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Valahol olvastam,
bogy -a tangó huszonöt esztendővel ezelőtt
kezdte meg európai diadalutját. E z a tánc.
amely meg ma is báltermek,
parkettek és
színpadi kangulalfénybcn uszó,
másodikfelvonásbeli slágerszámok kedvenc tánca, Délamerikából jött át hozzánk, a vén Európába,
tjpgy tüzes ritmusával s egy kicsit felkorbácsolja a dekadens kedélyeket . . .
Néhány hónappal a világháború
kitörése
előtt történt, hogy Londonban,
az elegáns
higgadtság fővárosában megjelent az óceánontuli, uj, egzotikus tánc, a tangó. G a b y
D e s 1 y s mutatta bc a londoni Falacc.szinházban és békeidők
legnépszerűbb,
szőke
primadonnája messzehangzó,
forró
sikert
aratott az uj tánccal. Még a higgadtfejü, hidtgvcrünek kikiáltóit angolok is megperzselödtek a délamerikai latin népek forró vérének lüktető ritmusát sugárzó tánctól és b á r
Európa többi országában még javában uralkodott a furiana. Angliában és a kontinens
nyugati partjain már mindenütt tangót táncoltak.
A tangó akkor még nem volt a mai parkettek kifinomult, elegáns szalonlánca, valami vad, szertelen és bóditó-rilmusu
lánc
volt. ami markánsan szimbolizálta a háború
előtti hónapok
magafeledt
tobzódását . . .
Zenei szaktekintélytől
hallottam
egyszer,
hogy a tangó őse a „habanera" volt, a szilaj,
tüzes, magávalragadó, bűbájos spanyo: éne,
nz, amelynek
bűvöleténél
felejtkezik
bele
Don Jósé, a hűséges, kötelességtudó
katona
Carmen-boszorkánv lidércfénvü. éjsötét szemébe . . ,
A tangó tehát huszonöt évvel ezelőtt megkezdte diadalutját
az európai
kontinensen.
Utána a történelem legszörnyűbb
boszorkánytánca, a Nagy Haláltánc következett- . .
Kitaposott uton járnék, ha a történelem
ismert
táncőrületeit
követő
apokaliptikus
eseményekre utalnék, a X I V . század borzalmas pestisjárványát megelőző tánchóbortra,
vagy a nagy francia forradalom előtt X V I .
Lajos udvarát megejtő divatos táncokra. Azt
sem merem állítani, bogy Európában
most
táncőrület járja s ha már az Amerikából importált divathóbort elterjedésére, a „Csak
táncolj!" jelsző varázsigéjére gondolok, nem
bocsájtkozom
jóslásokba,
inkább
hozzáteszem, hogy a tangó negyedszázados uralmát
most egy u j tánc igyekszik megbontani. E z
az uj tánc a Lambetb-Walk, amit Angliában
és Franciaországban talán „nomen est ompe"
alapon ,.békrfánc"_nak neveztek el! Most már
csak az a kérdés, hogy az u j ..béketánc" átveszi-e a tangó uralmát a sok
történelmi
,.tánc"-ot látott ,vén Európa felett . .
(cs. p.)
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— Kassai főtt csontos sódar Márkusnál.
- A N Y A K Ö N Y V I H I R E K . Születés: 23 fiu, 12
leány. Házasságot kötöttek: Szekeres
Imre és
Tombácz Rózsa. Kocsis Ferenc és Bartolics Erzsébet, Borbély János és Sebők Mária, Szalav Illés és Dunai Róza, Batancs János és Kéri Mária. Márki Béla és Sutus Gizella, Korláth Lajos
és Lakatos Mária, Vig László és Nagv
Margit,
Bajusz József és Német Hermina, Osváth István
és Sudaics Melánia, Bölönyi László dr és Barabás Erzsébet dr. Halálozás: özv. Laszfer Jánosré. 78, Szalai Andrásné 20. Balkó József 65, Tóth
Maria 17. Farkas Mihálvné 68. Joó István 51, Mihalovics Márton 85, Ferenc J á n o s 75, Griitzi Jánosné 60. Szarvak Antal 17. Führ István 83. özv.
Kaiser Edéné 70, Nagy Ferenc 64. Boger Péterné
11 Pávián Lajos 61, özv. L ő w y
Jakabné 85,
Ötott Kovács Ferenc 64, Rózsa Ferenc 66. Bakos
Julinna 64. Barabás Lajos 50. özv. Kocsis Ferencné 65. Hamza Ilona 30. Lengyel
József 80.
Gottliel) Dániel 87. Leszi Péter 60, Marion János
78, Kotroczó Gergely 81. Bokei .Tánosné 52. Szleptovics Béla 51. özv. Brájkó Józsefné 78, H a l á r *
Gvörgv 46. Kuosora Tátios 61, özv. Daka Antalné
85, Sehreier József 73. özv. Horváth János 63,
Horváth Mihályné 72. Gvőrffv Mátyás 64, özv.
Brauner .Tánosné 63. Tóth Péter 70 éves korábeü.
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— A budapesti Pannónia szálló (Rákóczi-ut 5)
télikertjében minden este a rádióból is köz'srnert Bura Sándor cigányprímás elsőrangú, hirneves zenekara muzsikál. Az uccai étteremben zene nincs, úgyhogy ott a csendes beszélgetést kedvelök zavartalanul társa'oghatnak. Éttermeiben az
uri köz Ínség találkozik. Konyhája elismerten egyike Budapest legkiválóbb konyháinak. Árai polgáriak. szinház után kedvelt szórakozóhely.
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INAKQ ii. 12.
A vágóhid és az uj köztisztasági szabályrendelet lesz a februári makói közgyűlés két legfontosabb tárgya. Makó képviselő tcstülele
hétfőn
délután tartja februári ülését. A közgyűlés legfontosabb tárgya a vágóhid. Arról van szó, hogv
uj vágóhidat épittessen-e a város, avagy a régi
vágóhid reparálásával oldja meg a súlyos problémát. Az c célra kiküldött bizottság többizben
folytatott beható tanácskozásokat ebben nz ügyben s e tanácskozások során egyre inkább az a
felfogás kerekedik felül, hogv a makói mezőgazdaság igénveit és fejlődésének feltételeit csak egy
u j vágóhíddal lehet giztositani. Nevezetes tárgva
a közgyűlésnek az u j köztisztasági szabályrendelet is. A z u j szabályrendelet egvctlen módosítással ment keresztül a bizottságok szűrőjén. A bizottságok a nyáriut használatára
vonatkozólag
ugy döntöttek, hogy csak az autókat és motorkerékpárokat tiltják el a nváriut használatától. A
kocsik számára azonban továbbra is megengedik.
Anvakönyvi hírek. Házasságot kötöttek: Horváth Károly B á l ó Máriával. Molnár István János
Nagy Juliannával. Török Sándor Naesa Juliannával. Erdei Sándor Nagv Juliannával.
Elhaltak:
Obelko Anna 02 éves Batthvánv-ucea 52. a kórházban. Juhász János 90 éves Jókai-utca 27. sz
alatt. Baiusz Erzsébet 1 napos apátfalvai lakosa
kórházban.
A makói hegyközségek
alakuló
közgyűléséi
19-ére hivta össze a polgármester. A gazdasági
hivatal elkészült az alakulást megelőző munkálatokkal Eszerint a város egész területén összesen
919 hold és 1173 n. öl szöllővel és gyümölccsel geültefett terület van. A tiszta szöllővel
beültetett
terület 91 hold és 1486 n. ölet tesz ki. Ebből direkt termő 1 hold és 640 n. öl. amit a törvénv értelmében haladéktalanul ki kell irtani. Az uj hegyközségben 778 szavazó tesz.
Ingatlanforgalom Makón. Kocsis Bálint és neje
megvették Bálint Sándor és társai Szerecsen-ulca
3 sz. házát 1300 pengőért, Balog István és neje
Erdei Sámuel és társai Brassói 14. sz. házát 2418
pengőért Szabó József és társai Engedi György
és társai Szigeti 16. sz. házát 1600 pengőért, Lengyel Lídia özv. Lengyel Bálintné Verebes u. 2.
sz. házát 800 pengőért, Putnoki János Papp János 659 n. öl ujkojtyogói földjét 1100 pengőért,
Börcsök Ferenc Börcsök Bozália 2 hold halrongyosi földjét 3-ezer pengőért, Bcnczc Sámuel és
neje Bíró Ferenc 1 hold 77 n. ö l ókortyogói földjét 2210 pengőért, Erdei Antal Nagy Mihály 1 tehénjárását 500 pengőért, Szirbik Sándor és neje
O'áh J á n o s Sovány u. 1. számú házát 2800 pengőért, Siket Károly és neje Kállai István és neje
Nagycsillag 67. sz. házát 2000 pengőért, Szirbik
Sándor és neje Péter Mátyás Lónyai 18 számú
házát 2600 pengőért, Diós Márton és neje a makói
ref. egyház 1 hold 626 n. öl mikocsai járandóiát
4 ezer pengőért. Vigh József és neje Szenes Erzsébet 1500 n. öl.szegedi utmenti járandóját 2200
pengőért. Hcncz Kálmán és neje Tamasi János és
társai 1 tehénjárását 460 pengőért, Androvics Ibolya és társai Kocsis Bálint 779 n. öl vitahalmi
földjét 1100 pengőért,
Czirbus
Sándor és neje
Barta Ferenc Tükör-utca 3. sz. házát 5 ezer pengőért, K. Nagv Imre Kádár Imréné 1888 n. öl mikocsai járandóját 2200 pengőért. Horváth Antal
és neie Vér Gizella 1 hold 1304 n. ö l semlvéki földjét 3240 pengőért, Varga György és neje Bódi Etei
1 hold 1399 n. öl ioási járandóiát 2650 pengőért,
Szabó Istvánná Kovács Sándor Perce 11. sz. házát ezer pengőért. Kerekes András és neje IIuszlig Magda 1 tehénjárását 500 pengőért, Csertus
Sámuel és neje makói ref. egyház 1 hold 586 n.
öl Rákosi iárandóiát 4 ezer pengőért. Tamási János és neje Szilágyi Sándor és társai 110 n. öl
mikocsai járandóját 2 ezer pengőért.
Gera János és neie Dán János 189 n. ö l gerizdesi földjét
160 pengőért. Bartal Mária Dán János 200 n. öl
bánomi földiét 440 pengőért, végül Péli Mibálv
és neje Takács Jánosné Zrinvi u. 23. sz. félházát
3 ezer pengőért.
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Budapesti értéktőzsde zárlat. Az u j üzleti hét
első napján kedvetlen hangulatban. iizletteJenül
nyitott a 'őzsde. Mivel vételi érdeklődés nem mu
tatkozott, az árfolyamok sülyedtck.
Később etecsonyabb árfolyamokon vevők
jelentkeztek, az
árfolyamok
i g y emelkedtek. Magvar Nrvuc'.i
Bank 158.50 ex. Kőszén 276, Ganz 13.85, Izzó —,
Szegedi kenderfonógyár 36.
Zürichi dcvizazárlat. Páris 11.68
egvnegved.
London 20.68, Newyork 441.31. Brüsszel 74 35. Milánó 23.225, Amszterdam 237.35. Berlin 177. Prága 15.15. Varsó 83.50. Belgrád 10. Athén 3.90. Bukarest 3.37.
A Magyar Nemzett Bank hivatalos valutaárfolyamai. Angol font 15 95-16.15, belga 57 50 -58.10,
cseh korona 7.50—10 00. dán kor. 70.95—71 75. dinár
0 00-7 50 (500 és 1000 din. címletek kivételével!,
U S A dollár 340.25—314.25, francia R á n k 8.95—
915. kanadai dollár 332.00-337.00, hollandi forint
183.80—185.80. lengyel zlolv 60 00—61 10, tea 2.10—
3.45. lova 3.00-3.60. Ura 16.90-17 90, (az 500 és
1000 lirás bankje.gvek kivételével*, német
márka
—.—, norv. kor.' 79.90—80.80, svéd kor. 81.90- 82 80,
svájci frank 7715—78.05.
Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru piacon a malmok érdeklődése következtében jól tartott volt az irányzat és a buza ára 5 fillérrel
emelkedett. A haláridős piac irányzata j ó l tartott volt, a rozs 5—6. a tengeri 5 fillérrel emelkedett.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése,
Buza tiszai 77 kg-os 2010—20.50. 78 kg-os 2060 —
20 65. 79 kg-os 20 75-20.85. 80 kg-os 20 85--20.95,
fe]sötis7ai. dunaliszai. dunántuli 77 kg-os 20 25—<
20.35. 78 kg-os 20.45-20.55, 79 kg-os 20.65-20.75,
80 kg-os 20 75—20 85. Rozs pestvidéki 13 90-14.00,
takarmányárpa I. 16.60—16.30,. sörárpa L lO.Oo—.
19.50, zab I. 19.30—19.50, tengeri tisznátuli 14.15—"
15 30.
*
Csikágói terménytőzsde zárlat.
Bnz.a tartott.
•Májusra 07 ötnyolcad—háromnegyed, juliusra 67
ötnyolcad—háromnegyed, szept. 68.5. Rozs tartett.
Mái. 48 háromnyolcad, juliusra 49 ötnyolcad, szép-"
temberre 50. Tengeri tartott. Máj. 41 hétnyolcad,
juliusra 45.75, szept. 46 háromnyolcad.
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