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M f l t : C i H8R EK 
Ar ármentesilő társulat nem ad tovább munkát 

a makói munkásoknak? Annakidején a jpakói in-
sé^fronton őrömmel fogadták azt a munkaalkalma-
kat, amelyet a Kőrös—Tisza—Maros Armentesitő 
Társulat a tiszatorkolati töltésmagasítást munká-
latoknál makói munkások szántóra juttatott. Egész 
tavaszig terjedő munkaalkalomról, mintegy száz 
ember foglalkoztatásáról beszéltek s három hete 
dolgoznak is a makói munkások. Ezldőszerint 70 
munkás dolgozik, akiket, amikor hétfőn újból 
munkába fogtak, nagy meglepetés érte. Mint a 
munkavezető jelentette a városházán, arról van 
szó, hogy a társulat mérnökei jelölnek ki ujabb 
munkaszelvényeket a makói munkások részére, 
akik a legnagyobb elkeseredéssel várják sorsuk for-
dulását. A munkavezető panasza alapján a polgár-
mester kérdést intézett a társulathoz és közbenjár 
aziránt, hogy továbbra is, az eredeti tervnek meg-
felelően, legalább hatvan makói munkásnak bizto-
sítsanak munkát. 

Németországban piacot talál a makói zöldség. 
Csömör Sándor. Bnfik Péter, Szabó János, Diós 
Imre, Köteles Sándor és Erdei Ferenc tegnap a 
makói kertészek nevében és megbízásából küldött-
ségben jártak Grün Imre szindikátusi igazgató előtt, 
akit arra kértek, hogy a makói zöldség exportálá-
sát is illessze be a szindikátus programjába. Hivat-
koztak arra, hogy bár a zöldség ára a budapesti 
és külföldi piacokon állandóan emelkedőben van, 
a makói piacon ennek ellenére ősz óta közel 50 
százalékos áresés következett be. Grün igazgató 
•neSértéssel fogadta a kertészek kívánságát s ki-
elentette, hogy az áraknak ezt a különös alakulá-
sit maga is figyelemmel kisérte s németországi 
.ltja alkalmávnl külön tanulmányozta ezt a kér-
dést s arra a következtetésre jutott, a németországi 
készletek legkésőbb február közepére teljesen ki-
'ogynak s akkor teljes reménységgel Indulhat meg 
i magyarországi zöldségexport ígérte Grün igaz-
í t ó , hogy az eseményeket állandóan figyelemmel 
'ogja kísérni s amint lehetőség nyilik az exportra, 
ivómban megkezdi vásárlásait 

Szegeden keresik az eltűnt makói leányt. Tegnap 
nirt adott a Dél magyar ország M. Júlia makói fiatal 
leány rejtélyes eltűnéséről. A (fiatal leány, aki 
"gyík makói vendéglőben volt alkalmazásban, hét-
'őn hajnalban bucsu nélkül távozott szülei laká-
járól. Egy fiatalember régebben bejáratos volt a 
eány családjához, most azonban kiderült, ho?v 
íamis nevet hasmáit s az is megállapítást nyert, 
íogy nős ember, akinek felesége Makón éL Az első 
'eltevés, hogy M. Júlia ennek a férfinek a társa-
iágában távozhatott ismeretlen helyre, azzal is 
negerősitést nyert, hogy az illetőt sem találják 
Uakón, felesége sem tud semmiféle felvilágosítást 

adni hollétéről. Az eltűnt leány szülei szerdán 
délelőtt tettek jelentést a rendőrségen leányuk el-
tűnéséről, a megindult rendőri nyomozás iránya 
Szeged felé vezet. 

— Két öngyilkosság. B a r d ó c z k y András-
né 40 éves, Dnbó-ucca 19. szám alatti lakos, aki 
egy munkanélküli péksegéd felesége, szerdán 
délután két deci lugkőoldatial megmérgezte 
magát. A mentők beszállították a belgyógyá-
szati klinikára, ahol ápolás alá vették. Állapo-
ta sulvos, életveszélyes. — K o v á c s György 
csizmadia a mult heten öngyilkossági szándék-
ból dikiccsel mellbesrarta magát. A sebészeti 
klinikán ápolták, de megmenteni nem lehe-
tett: szerdán délelőtt meghalt. 

— Elloptál: a gyermekkocsit a klinika elől. 
Szerdán délelőtt kellemetlen meglepetésben 
volt része if j. M á t h é Istvánné szegedi lakos-
nak. Csecsemőjét a gyermekklinikára vitte 
megvizsgálás végett. A vadonatúj gyermekko-
csit nem vihette be az épületbe, künn hagyta 
a klinika előtti kerítéssel körülzárt téren. Kö-
rülbelül egy félórái« volt benn az épületben, 
majd eltávozott, hc?v a kocsit a gyerek szá-
mára rendbehozza, legnagyobb meglepetésére, 
a kocsit már nem találta. Amig a gvermeké-
vel a vizsgálatra várakozott, valaki ellopta a 
kocsit. Ifj. Máthéné feljelentést tett a rendőrsé-
gen. 

— A fenséges asszonyt A fenséges asszony! 

— Négy nap alatt — nyolc ebmarás. Az utób-
bi időben tömeges ebmarásról tettek jelentést a 
városi előljárósagi hivatalnál. Az elmúlt három 
nap alatt hat ebmarás történt, tegnap pedig a 
Csongrádi-sugárulon egy veszettnek látszó 

macska megmart egy kilenc éves kisleányt. 
Ugyanebben az időben az Uj-Somogyi-telepeii 
kóborkutya mart meg egy fiatalembert. Mind-
kettőjüket a délutáni vonattal felszállították a 
Pasteur-intézetbe. A napokban egy fiatal leányt 
mart meg egy kóborló kutya. A tiszti orvos a 
vizsgálat után azt javasolta, hogy a leányt f eI 
kell küldeni a Pasteur-intézetbe, a leány azon-
ban erről hallani sem akart. Saját felelőssé-

f ére a lakásán hagyták, de orvosi megfigyelés-
en részesül. Még érdekesebb eset történt nem-

régiben. Az elöljáróság hivatalban jelentkezett 
egy férfi, hogy a lábikráját megharapta vala-
melyik kóborló eb és kérte, hogy azonnal küld-
jék fel a Pasteur-intézetbe. A harapás nyoma 
azonban meglehetős gyanús volt és később ki 
is tünt. hogy a fiatalember — saját maga ej-
tette a lábán a sérüléseket, csak azért, hogv a 
város költségén Budapestre utazhasson. Megin-
dult ellene az eljárás. 
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H E T I M Ű S O R 
Az orvos. Filléres hely-Csütörlök délután: 

árak. 
Csütörtök este: A tenségiss asszony. Bemutató 

főpróba. Premierbérlet 11. A szerző vezényel. 
Pénteken este: A fenséges asszony. Díszbemu-

tató előadás. A. bérlet 3. 
A FENSÉG ES ASSZONY minden este. 

A színházt iroda hirei 
„A FENSÉGES ASSZONY'' előadási főpróbája 

KRASZNAY KRAUSZ MIHÁLY világhirü zene-
szerző személyes vezényletével, Szeged és a fővá-
ros irodalmi, zenei és szinházi előkelőségeinek je-
lenlétében ma, csütörtökön eete. 

„A FENSÉGES ASSZONY" tegnap esti sajtó 
bemutatója óriási sikert aratott. 

MA DÉLUTÁN „AZ ORVOS'' cimü szenzáció? 
színmű utoljára kerül színre a szezonban. Filléres 
hely árak! 

„A FENSÉGES ASSZONY" díszletei a buda-
pesti vendégszereplésre készüllek, egészen nagy-
stílű remekei a színpadi dekoráció művészetének. 

16 slágerből áll „A fenséges asszony" partitú-
rája. 

„A FENSÉGES ASSZONY" előadásai iráni 
Igen nasrv az érdeklődés. 

A „NÁPOLYI KALAND" szombaton délután 
mérsékelt helyárakkal megy. Főszereplő: MAJOB 
KATÓ. 

„A FENSÉGES ASSZONY" mától kezdve min-
den este és vasárnap délután. 

Xössstle 
Budapesti értéktőzsde zárlat. A mai értéktőzs-

de csendes forgalommal nyitott, de már az első 
kötések kialakulása arra mutatott, hogy az elmull 
napok kedvetlen hangulatát ujabb bizakodás vál-
totta fel. Az ultimátumra szóló üzleteket nagyrészt 
már Lebonyolították és így az erős árukínálat nem 
nyomta a piacot. A spekuláció a hosszperiodus 
alatt felgyülemlett kötelezettségeit rendezve, u j 
üzletekbe bocsátkozott és véleményes vásárlások 
nyomán fokozatosan emelkedő árfolyamok kerültek 
felszínre, ösztönző hatást gyakorolt a piacra a 
belföldi politikai helyzet megnyugvása is, mert et-
től a tőzsde közönsége az egész gazdasági életre is 
kedvező hatást remél. Legélénkebb üzlet a bánya-
piac papírjaiban fejlődött ki és a Kőszén, Baudit, 
Urikányi és Bima részvények jelentékeny árnye-
reségre tettek szert, de a legtöbb helyi papír is 
számottevő mértékben megjavította árfolyamát 

Színarany: 6120, Napoleonarany: 3540—3560. 
Zürichi devizazárlat Páris 20 38, London 15.56 

Newyork 311.25. Brüsszel 72.075, Milánó 2638, Mad-
rid 42.225, Amszterdam 209.05, Berlin 124.05, Schil-
ling 57.60, Prága 12.915, Varsó 58.35, Belgrád 7.02, 
Athén 2.92, Bukarest 3.05. 

A Magyar Nemzeti Bnnk hivatalos árfolyamai: 
Angol font 16.90-17.20. dán kor 75.40—76.20, belga 
frank 79.10-7980 cseh korona 14 02-14 20. svéd 
korona 87.10-88.00, dollár 316.10—350.10, kanadai 
dollár 340.00—350 00. dinár 7.80-8.3o. francia frank 
22.30-22 50, hollandi forint 233 40-235 40. lengyel 
zlotv 64 95-6555. leu 342-3.46, leva 4.00-4.15, 
lira" 29 90—30 25. német márka 136 00—137.60. nor-
vég korona 84 85- 85 75, osztrák schilling 80.00-
80 70. svájci frank; 11070—111.65. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolvamje-
lentése. Buza tiszai 77 kg-os 17.25—17 55, 78 kg-os 
17.45-17.75. 79 kg-os 17.60-17 90, 80 kg-os 17.70 
—1810. felsőtiszai 77 kg-os 17.15—1730, 78 kg-os 
17.30-17 45. 79 kg-os 17.45-17.60, 80 kg-os 17.30 
17.50. dunatisz.ai. fej.érmegyei, dunántúli 77 kg-os 
16.85-16 95. 78 ke-os 16 95-17.05. 79 kg-os 1710-
1725. 80 kg-os 17 25-17.35 Pestvidéki rozs 13 2 5 -
13.35. egvéb 13.70-1385, sörárpa I 1950-21 00. ta. 
karmánvárpa I 15.75-1625. zab I 15.50-1560 
tenfrerí tiszántúli 1310—13.35 ecvéh 13.00—13.10 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott 
Máj. 96 egvnyolcad—egvnegyed (95 egvnyolcad— 
95), j"l. 88 háromnyolcad—egvnejrved (87.5—há-
romneírved). szept. 86 hétnvolcart (86—85), Tengeri 
szilí-d. Máj 83 ötnvolcad C82.5), jul. 79 hétnyolcad 
(78 25), szept. 76 hétnyolcad (75 háromnyolcad) 
Zab tartolt Máj. 49.5 (48 5). jul. 42 hétnvolcad (42 
egynyolcad), szept. 41 (40 háromnyolcad). Rozs 
tartott. Máj. 66 ötnyolcad (66), jul. 65 hétnyolcad 
(65). szeDt. 65.5 f—). 


