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M A K O I H Í R E K 
Makói szerkesztőség, fiókkiadóhivatal. biir-
detésfelvétel: Városi Bérpalota. (plcton 270. 
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ÜO-án döntés lesz a makói lőgondnokválagztás 
ügyében. A református egyházkerületi bíróság 
20-ra tárgyalásra tűzte ki a makói főgondnokvá-
laactáa ügyében beérkezett fellebbezéseket. Emlé-
kezetes, hogy a legutóbbi főgondnok választás al-
kalmával vitéz dr. G a l a m b Sándor eddigi fő-
gondnok helyett H e g e d ű s Kálmán vármegyei 
árvaszéki elnököt választották meg a reformátu-
sok. A választás ellon Galamb választói fellebbe-
zéssel éltek az egyházmegyei bírósághoz, amely 
részben helytadott a fellebbezésnek és a választást 
olyan hibákból, amelyeket Galamb Sándor hívei 
követtek el, megsemmisítette Az ítélet ellen vi-
szont Hegedűs Kálmán választói nyújtottak be fel 
lebbezrésrt közel ezer aláirássil. Ez a fellebbezés 
kerül most az egyházkerületi bíróság eJé, amely-
nek ítélete elé igen nagy érdeklődéssel tekintenek 
a makói reformátusok 

Anyakönyvi hírek Elhaltak; Stemát Józsefné 
Bőrcsők Eszter 30 éves korában, Lutfcer-ucca 28. 
szám alatt. Weisz Bem-iné Friedmann Marké 40 
éves koráiban. Deák Ferenc-ueca 24. sz. alatt és 
Horosi László Pál 53 éves korában. Batthyány-
uoca 52. S7iám alatt 

Névnapmegváltá*. Vajda Jenő ny. vármegyei 
főjegyző névnapmegváltás címén 10 pengőt adott 
n városi Inségakció javára. 

Kijavítják és rendben tartják a toronyórát. A 
polgármester előterjesztést tett a makói belvárosi 
református templom órájának a kijavítására és 
állandó karbantartására. A karbantartás költsé-
geire évi 120 pengő előirányzást kér. 

évtizedek óta nem volt ilyen forgalmas vására 
Makónak. fivek óta állandóan a vásárok forgal-
mának a csökkenéséről írunk. A most lezajlott er-
zsébeti vásár etekintetben örvendetes változási 
jelent Nagy volt az állatvásár forgalma is, de 
még -nagyobb és a régi híres vásárokra emlékez-
tető forgalommal és hangossággal zajlott le a ki-
rakodó vásár. A forgalom ós az élénkség ezúttal 
nem m a haszontalan vásári áruk körül fejlődött 
ki. Különösen nagy volt a forgalom a ruhások bó-
déi körül, a remekbe szabott lábbelik kőzött és a 
subások sátrai között. De nem panaszkodhatnak 
a textilárusok és a háziszőttesek árulói se. Volt 
is portékákból olyan mennyiség hogy az egyes 
cikkek kirakásai valóságos uccákat képeztek 
Mindennél többet mondanak azonban a számok, 
amelyek igazolják' a vásár forgalmúnak gyarapo 
dását. A mnlt erzsébeti vásáron befolyt helypénz 
hen 1380, a mostani vásáron 1785 pengő 16 fillér 
A városinak is jó vására volt 

üirek a rendőrségről. Néme t Ferenc, Szege-
di-ueoai vendéglős bejelentette a rendőrségen, hogy 
az elmúlt héten Igen sok értékes holmija: ruha ne 
tnfiefk és háztartási cikkek tűntek el lakájából. — 
V a g y Sámuel, a gazdasági egyesület háznagya 
bejelentette a rendőrségen, hogy az elmúlt éjjel 
ellopták az egyesület ablakáról a védő ráosot. — 
G e r a Ferencné Mészános-uccai asszonynak a zse-
béből a vasárnapi vásár forgalmában kilopták a 
pénztárcáját — Fodor István pincérnek a Korona 
kapuja alól ellopták a biciklijét. — Kovács Sán-
dor Fő-téri kereskedő üzlete elöl elvittek egy vég 
vásznat. Ezek is a vásár forgalmához tartoznak 

— Törvényszéki birák az ínségesekért. A 
szegedi törvényszék bírái minden évben je-
lentős adománnyal járulnak hozzá a nyomor 
enyhítéséhez fizetésüknek bizonyos százalé-

kát ajánlják fel az inségenvhités céljaira. Hét-
főn délben a törvényszéken teljes ülés volt, 
amelyen arról tanácskoztak, hogy az idén mi-
lyen mértékben járuljanak hozzá az Ínségesek 
megsegítéséhez. 

— ,,A táncoló város" szerdától minden nap a 
színházban. 
— KI/ÖAPASOK. Dr. Baoh Imre egyetejtii magán-

tanár „A hormonkutatás ujabb eredményei" cím-
mel 20-án, szerdán este fél 9-kor a MIEFHOE 
helyiségében (Kárász-ucoa 6.) előadást tart. Be-
lépődíj nincs. 

— Kitűnt egy fiatal varróleány. Pár nappal 
rzelőtt egy fiatal csongrádi varróléány eltű-
nését jelentették l>e a rendörségen. A nyomo-
zás megindult és megállapították, hogy a fia-
tal leány egyik régi udvarlójával szökött meg. 
Elhatározták, hogy Szegeden házasságot köt-
nek. A leány szülei ellenezték a fiatalok há-
zasságát, ezért szökött meg a leány. A szülők 
Szegeden is érdeklődtek a fiatalok iránt, de 
ínég nem jelentkeztek az anyakönyvi hivatal-
nál. Most azután a környéki városokban nyo-
moznak utánuk és lehet, hogy amire feltalál-
ják a kél szökevényt, már hivatolosan is há-
zaspár lesz belőlük. 

és fttüvésszef 
8 ET I M Ű S O R : 

Kedden délután: Szépségkirálynő. Filléres 
hely árak. 

Kedden este: Nincs előadás. 
Szerdán este: A táncoló váró*. Operettbemuta-

tó Páratlan bérlet 11. 
Csütörtökön délután: Aki mer, a z nyer. Fillé-

res helyárak. 
Csütörtök este: A táncoló város. Díszelőadás. 

Páros bérlet 11. 
Pénteken este: A táncoló város. Bérletszünet 
Szombaton délután: Bánk hán. Ifjúsági előadás. 

Filléres helyárak. 
Szombaton este: A táncoló város. Bérletszünet. 
Vasárnap délután: A táncoló város. Bendes 

esti helyárak Délutáni bérlet 8. 
Vasárnap este: A táncoló város. Bérletszünet. 

Aida 
A hétfői Aida-előadásban nagyon sok kvali-

tást, művészi kiteljesedést találtunk, H u s z k a 
Rózsi hangja remekül kifejlődött, érces csengés-
sel töltötte be a színházat. Játéka talán nem oly 
temperamentumos, de éneke mindennél többet ér. 
Gere Lola remekelt Amneris szerepében. Hang-
jának nagy vivőereje és játékának meggyőző 
készsége elragadtatta a közönséget. H a l m o s 
kitűnő diszpozícióban művészete javát nyújtotta, 
É r d y meleg hangú Amonasroja, Ve rmes fő-
papja, A r a n y kitűnő királya mind hozzájárult a 
sikerült operaelőadáshoz. M á r k u s é-nekeltc a 
hírhozót ós jól illeszkedett a zenei együtteshez. 'A 
rendezés persze hagyott kívánnivalót, a diszletezés 
is túlzsúfolt volt, a zenekar olykor parttalanni 
keresett támaszpontokat, T ö r ö k karmester sze-
rencsére mégis közös plattformira hozta a zene-
kart az énekesekkel. A közönség a szólistákban 
kiváló művészeket kapott és ielkes«n ünnepelt. 

S T A Ö F F E R - B E L L E F L E Ü R 

és s z a l á m i s a j t v i l á g m á r k a . 

Filharmonikus hang vessen v 
A filharmonikusok első idei hangversenye tel-

jes nézőtéri siker mellett zajlott le. S á m y Zol-
tán volt a vendégdirigens Ha a Coriolan-nyitány-
ban nem is találtuk meg a n^gy hevületet, L i s z t 
Tassójában pedig a költői lendületet kellett nél-
külöznünk, D o h n á n, y i: Ruralia Hung. ríca-

jában annál tüzesebben bontakozott ki a mű szép-
sége. Liszt Il.-ik Rapszódiájának gyors tételét a 
kitörő tapsviharban meg kellett ismételni. Másik 
vendége a hangversenynek R é t h y Eszter, az 
Operaház fiatal tehetséges énekesnője volt. Külö-
nösen Tosca imájának hatásos, érzéssel telt elő-
adásával és egy Faust-áriával aratott őszinte si-
kert. A zenekarban örömmel láttuk játszani a vá-
ros el ite-ama tőrjei t, ismert jó muzsikusokat. 

A református énekkar jubileuma. A Szegedi 
Református Énekkar vasárnap ünnepelte 
fennállásának tízéves fordulóját. Az ünnepség 
értekezlettel kezdődött. A jubileumi díszköz-
gyűlést az egyházközség tanácstermében tar-
tották meg, ahol a megnyitó beszédet B a k ó 
László lelkész mondotta. T e l e k i Sándor lel-
kész ismertette az énekkar tizéves történetét. 
Ezután a különböző testületek és dalárdák kép-
viselői üdvözölték a jubiláló énekkart. A dísz-
közgyűlést B a k ó László szavai zárták be. Es-
te az ipartestület nagytermében díszhangver-
seny volt, amelyen a Somogyi-telepi Dalkör, a 
Szegedi Visszhang Dalkör, a Szegedi Reformá-
tus Énekkar, a Szegedi Dalárda és Oratórium 
Egyesület és a Szegedi Vasutasok Hazánk Dal-
és Olvasóköre vett részt egy-egy énekszámmal. 
A jólsikerült díszhangverseny utám bankett 
volt a Stefániái kioszkban. 

4 színházi iroda hírei 
Ma délután a .,Se*p«égMrá1vn/!i". «Bére» hely-

árakkal. 
Nem lesz előadás ma este, mert „A táncoló vá-

ros" eredeti opercttbemutató nagyarányú előkészü-
letei a sziinpadat ás azegésjf személyzetet lefoglal-
ják. 

Az igazgatóság kéri a t. közönséget, hogy „A 
táncoló város'' szerdaesti díszelőadására előjegy-
zett jegyeit ma délután 5 óráig váltsa ki, mert a 
rendkívüli érdeklődés miatt a pénztár tovább nem 
tarthatja fenn azokat. 

A Schönbmnn és a bécsi Práter pompája és 
élete elevenedik meg „A táncoló városban". 

Csütörtökön délután katonaelőadás. ,,Aki mer, 
az nver''. Rendkiviil olrsó hely árak. 

„A táncoló város"' szerdától minden este és va-
sárnap délután. 

Rádió, film 
Kedd: 

Budapest 1. 6.45: Torna. Hanglemezei 1020: A 
maharadzsák élete közelről. Irta Zalai Fodor Gy. 
11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli ha-
rangszó az Egyetemi templomból. 13: Állástalan 
Zenészek Szimfonikus Zenekara. Vezényel Melles 
Béla. 18.20: Kurina Simi és cigányzenekara. 20.10 
perc: Közvetítés a Városi Színháziból. „Bécsi ta-
vasz". Operett 3 felvonásban, elő- és utójátékkal, 
8 képben. 

Budapest II. 17.56: Kurina Simi éis cigányze-
nekara 19.05: Tánclemezek. 2010: Pertis Pali és 
cigányzenekara muzsikál. 

Külföld. Strassburg 21.30: Muszorgszkij: Go-
duuov Boris, opera. Paris. 22: Hangverseny 

Két asszonyt á'tettek 
a szerbek a határon 

(A Délm ipyarország munkatársától ) Vasár-
nap este a horgosí vonat újból hoar>tt Jugoszlá-
viából kiutasított magyarakait- Ezalkalommal 
két nőt toüoncoltak ki a szerbeik- az egyik 
Stente Béláné. akit párhónapos csecsemőjével 
együtt utasítottak ki. A férjét két héttel ezeiőtt 
toloncolták ki Jugoszláviából, most őt utasítot-
ták ki. azzal az indokolással hogy nem ju-
goszláv állampolgár-

A másik kiutasított nő Korhes Györgyné-
akit a mult héten egyszer már kiutasítottak Jtr 
goszláviából. de azután .megengedték neki a 
visszatérést bizonytalan ideig- Ez az idő szom-
bat este hirtelen lejárt; az asszony felszélitást 
kaipott, hogy 24 órán béliül hagyja el Jusroszfó-
viát- Vasárnap azután áttették a határon, úgy-
szólván minden podgyász nélkül- A két kiutasí-
tott asszonyt a város vette egyelőre gondo-
zásba-

Egymillió amerikai 
reviziós aláírása 

A polgármester levele egy amerikai 
laphoz 

(A Délmagyarország munkatársától ) Az ame-
rikai »Szabadság" timü magyar újság nagy-
arányú mozgalmat kezdeményezett Magyaror-
szág reviziós törekvéseinek előmozdítása cél-
jából- Beadványt Intéz a Népszövetséghez-hogy 
sürgesse a trianoni békeszerződés revíziójának 
napirendire tűzését- Az a terve, hogy erre a be-
adványra egymillió amerikai állampolgár alá-
írását szerzi meg- Az aláírások nagy 
sikerrel már meg te indult és eddig nem keve-
sebb, minit 275 000 aláírás gyűlt össze- tehát a 
programba vett aláírásoknak közel egyharmad-
része- A mozgalomról ós annak eddigi eredmé-
nyeiről a ..Szabadság" legutóbbi száma részle-
tes beszámolót kőzöl- Ezt a la^zr'imot egy sze-
gedi származású ¡amerikai álfamrpofgár elkül-
dette dr- Pálfy József polgármesternek, aki a 
következő levelet intézte az amerikai Szabad-
ság szerkesztőségéhez: 

dOOOclllgyajrma snrdlu etaofh cnrfyp nrrFu fw 
„Mély meghatódottsággal értesültem az 

amerikai magyar polgárok körében 
megindult arról a ragyaránvu mozgalom-
ról. amelynek oélja milliós aláírással sürgetni 
a trianoni békeszerződés alkotmányos nton 
történő rexizióiát Az óhazából az ujhazába 
vándorolt magyar testvéreinknek ez a me-
leg együttérzése a magvar nemzet és faji 
összetartás ékes bizonyítékai amely két-
ségtelenül mély hatást gyakorol mindazok-
ra- akik a trianoni 1,-atárok következtében 
gyászosra for.dult magyar sorsot ós annak 
kihatásait eilfoguJatlart tárgyilagossággal 
vizsgálják- Köszönöm a m r — i d e g e n b e 
sízakadt véreink jóleső együttérzésének 

megnyilatkozását ós adja Isten- hogy meg-
mozdulásuk eredményesen szolgálja nem-
zeti érdekeinket: a belátó, bölcs, gyűlölet 
és elfogultságtól mentes- megnyugvást kettő-
békés revíziót• Fogad ja Szerkesztő ur kivá-
ló tiszteletem megnyilvánulását: dr- PáUy 
Jrvzs-erf polaánnesiter-" 


