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M A K Ó I H Í R E K 
Makói szerkesztőség, flókkíadóhlvatal, hir-
detésfelvétel: Váró«i Bérpalota, telefon 27a 

Az Actio Katholiea makói előadássorozata. Az 
elmúlt évben nagy sikerrel rendezett előadásait 
ebben az évben is megismétli az Actio Ca.tho'.ica 
makói vezetősége. Az első előadás 10-én, kedden 
este 6 órakor lesz a katolikus körben, amikor is 
társadalmi, családvédelmi, ethikai, művészeti és 
világnézeti kérdésekről fognak értekezni helyi és 
vidéki neves előadók és szónokok. 

Klöljáróváfasztás a makói izraelita egyházban. 
Vasárnap előljáró választás volt a makói izraeli-
ta egyházban. Elnökké njból dr D ó z s a Feren-
cet, alelnökké dr. P o l i t z e r Jenőt, elöljárókká: 
Tr i tz Miksát, R ó t h Jenőt és L ő w e n b a c h 
Benedeket, pénztárnokká V é s z i Dezsőt válasz-
tották 

Anyakönyvi hir. Házasságot kötött: Kieta 
Sándor Kenéz Etelkával. 

— Adomány. A Szegedi Kende.rfomógyár rt. a 
kormányzómé nyomorenyhitő akciójára, a főispáni 
hivatalban 200 pengőt adományozott. 

— Ki ölte meg a Lindbcrc-hébit. Newyorki 
jelentés szerint az amerikai lapok biztosra ve-
szik, bofjy H a u p t m a n n Bruno, a Lind-
berg-bébi állítólagos gyilkosa megmenekül a 
villany szék tői.. Feltevéseiket arra alapítják, 
hogy Trentonban letartóztattak egy férfit, akit 
a Llndberg-bébi meggyilkolásával gvanusita-
nak. 

— Péntektől „Sonja''. 

— Gyakorlati fotóelőadások. December 10 én 
délután 7 órakor az iparostanonciskola III. e. 2a. 
Szalay József: Fényképezögéptipusok ismertetése ég 
bemutatása. December 13-án: 7 órakor az iparos-
lanoncuskola III e. 2a. dr. Tóbiás I>énes: Helyei 
beállítás és megvilágítás. December 15-én reggel 
8 óre: Fotóséta, Tájfelvétel, téli felvételek. Veze-
tő: Lázy Lajos. Találkozó Hull£ám-szállónál. Ma-
gnsérzékenységS, fényudvarmentes negativ és sár-
ga szűrő feltétlen hozandó. Az előadások nyilvá-
nosak (azokra jóbarátaíkat és ismerőseiket mi-
nél nagyobb számban hívják meg). 

Sszinöás 
és Miívé&szetf 

B 1 9 I M 0 8 0 R : 
Kedden délután; AB ezfist sirály. Filéres hely-

árak. 

Kedden este: Katz bácsi. Énekes bohózat. Pá-
ros bérlet 14. 

Szerdán este: Katz bácsi. Éneke« bohózat. Pá-
ratlan bérlet 14. 

Csütörtök délután: Szépségkirálynő. Filléres 
helyárak. Katonaelőadás. 

Csütörtökön este: Nincs előadás a Somja előké-
születei miatt. 

Pénteken este: Sonja. Operettősbemutató. Páros 
bérlet 15. Mérsékelten felemelt helyárak. 

Szombaton este- Sonja. Díszelőadás. Páratlan 
bérlet 1«. 

Adventi knlturdélntán. A szegedi Katolikus Kör 
vasárnap remdkivűl népes és nagysikerű adventi 
kulturdélutént rendezett. A műsorban elsősorban 
kifejezésre jutott, hogy L i s z t-é v e t ül a magyar-
ság Túlnyom órészben Liszt-müvek szerepeltek. 
Nagyon költői és magasszárayalásu előadást tar-
tott dr. H a l a m ke Gyula budapesti kegyesrendi 
főiskolai tanár. Az advent liturgiája cimmel. Az 
előadást a Hittudományi Főiskola énekkarának 
fenséges Rorate collije kisérte. Feltűnt a délutá-
non a Zeneművészeti Főiskola egyik nagyon te-
hetséges, ifjú Ígérete, K o v á c s Jolán, aki kitű-
nő hanganyaggal és máris nagy színészi és elő-
adói készséggel rendelkezik. Kellemes mezzoszop-
ránjával sok tapsot aratott. Ugyancsak remekelt 
S i m k ó Mária poétikus, finom és technikailag be-
fejezett zongorajátékával. LAszit két zongorada-
rabját adta elő és produkcióját nagy elismerés, 
taps honorálta. K i s s Árpád szépen szavalta Vö-
rösmartynak Liszthez irott költeményét. A Krisz-
tus-oratórium egyik legszebb részét, A n y o l c 
b o l d o g s á g o t a Szegedi Dalárda és Oratórium 
Egyesület adta elő művészi betanításban. A bari-
tonszólót K a p o s s y Gyula énekelte nagy áhí-
tattal. A n t o s Kálmán dirigálása pedig elmélyül-
ten, ihletetten tolmácsolta a grandiózus mű rész-
letét. Az Oratórium Egyesület előadásában hal-
lottuk a Krisztus-oratórium egy másik részletét, 
a Krisztus születését is, amelynek szólóit De ák 
Pálma és W e l l e r Károly énekelték. Antos eb-
ben a részben is bravúrosan szólaltatta meg a mű 
szépségeit. 

Felolvasás. A MIEFHOE kulturelőadásainak 
sorozatában vasárnap délután S zeke r e s Erzsi 
tartott előadást. Verseit és novelláit olvasta fel. 
Ujseerü versformáival, novelláinak érdekes té. 
máival, meseszövésével vonta magára a szép 
számban megjelent érdeklődők figyelmét. Szeke-
res Erzsi jó előadó is, aki kellemes előadási mo-
dorával csak fokozta az érdeklődést. Előadásának 
vígén hallgatóság» meleg tapssal fejezte ki elis-
merését. 

A MIEFHOE jubiláris knlturestje. December 
15-én ünnepli a MIEFHOE megalakulásának 15. 
évfordulóját. Az- egyesület ez alkalomra meghívta 
Asche r Oszkárt és T a k á c s Margitot, hogy a 
két országoshirü szavalómfivész interpretálásában 
a legkiválóbb magyar és külföldi költők műveivel 
ünnepelje meg legméltóbban ezt az évfordulót. A 
műsoron szerepeinek: Petőfi, Arany, Ady, Sala-
mon király, (Énekek éneke), Villom, Szabó Lő-
rinc, Sik Sándor, Kosztolányi Dezső, Szép Ernő, 
Radnai Miklós, stb költeményei, valamint székely 
népballadák. Művészi szempontból érdekes újdon-
sága lesz az estnek a kétszólamú szavalatok bemu-
tatása. Jegyeket 0.60 P—2 P.-ős árban, a Délma-
gyarország kiodóhivatalában és a MIEFHOE he 
lyiségében, Kárász-ucca 8., II., elővételben Is kap-
hatók. 

4 színházi Iroda hírei 
Gyémánt hohózat premierje less ma este a 

színházban. ..Katz bácsi'' kerül színre, amelynek 
minden jelenete könnyekig kacagtató humorral 
van tele. Ráadásul a címszerepet H*rcz«g Vilmos, 
a tnbbi három remek komikus szerepét Vágó, Ve-
szély és Zilahy játszák. A „Katz bácsi" még szer. 
dán is miisoron van. 

TT. Miklós eár a színpadon. A „Sonja" H a r m a , h 
—.Buday nagyoperettben, amelynek pénteken lesz 
a világbemutatója, szerepel II. Miklós cár, az 
orosz birodalom szerencsétlen véget ért utolsó 
uralkodója is. A szenzációs operett közvetlenül az 
orosz forradalom előtt játszódik Moszkvában, a 
rári udvarban, az Operában és az összeesküvők 
tanyáján. 

Ma délután ,.Az ezüst sirály'4 Buttykay Akos 
legsnebb operettje filléres helyárakkal kerül szín-

re. Főszereplők; Erényi Böske, Toliuty Edith, Már-
kus, Vágó és Veszely. 

A „Sonja" szereposztása; A cár Sonja Petrovna 
— Sz. Patkós Irma, Szergej nagyherceg — Már-
kus, Nazimlrov balettmester — Veszely, Nadja 
ha Herma — Tolnay Edith, Mária Feodorovna 
nagyhercegnő — Mindszeaithy Magda, Az Ochraua 
vezetője — Vágó, Francia nagykövet — Pálóczy. 
Rendező Sziklai Jenő. Karmester — Beck Miklós. 

Csütörtökön délután a „Szépségkirálynő" ka-
tonaelőadására ajánlatos jegyről még ma gondos-
kodni 

„Sonja" 18 sláger. Nagy felvonulások! Cári 
kosztümök. Káprázatos di»zletek. RádiókJVzveti-
tésf Premier pénteken! 

Rasputtn megölése is szerepel a „SonJA"-»««. 

Péntektől: 

S O N J A 

Rádió 
Kedden. 

Budapest I. 6.45: Torna Hanglemezek. 10.20. 
„A vasálarcos fogoly'' Irta Fazekas István. 11 
óra 10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli 
harangszó az Egyetemi templomból, időjélrásje-
leütés. 12.06: Állástalan Zenészek Szimfónikui 

Zenekara. 13.40: Sonkoly István hegedűi. 17j 
Hlnicziky László jazz zenekarának műsora. 18.30; 
„Négy naigy név: Galli-Curci, Giannini, Caruso, 
Saljapin." 20.10: Erő®s—Sovinszky szalonzene-
kara. 21.35: Pertis Pali és dgányznekara mu-
kál. 23.25; Guttentoerg György jazz zenekarénak 
műsora. 

Budapst II. 17.30: Francia nyelcoktatás. 20.45; 
Hangéi mezek. 21.35: Hírek. 

Külföld. Svájci olasz adó. 21: Hangverseny 
Pá.ris. 21.30; Fasut-hangverseny. Strassburg. 5tt 

óra 30; Nagy hangverseny Párisból. 

Tiíssde 
Budapesti értéktőzsde zárlat. Az elmúlt napok 

szilárd irányzata és élénk forgalma után az érték-
tőzsde ma nyugodt hangulatban és üzlettelenül 
nyitott. A külföldi események tartózkodóbbá tet-
ték a spekulációt és mivel vételi ajánlások alig 
szerepeltek a piacon, a nyitási tartott árfolyamok 
árukínálat következtében lemorzsolódtak. A tőzs-
deidő második felében ismét jobb megítélés kere-
kedett felül és megélénkült véleményes vásárlások 
nyomán a napi árveszteségek egy része megté-
rült, sőt egyes speciális értékek árnyereségre is 
tettek szert. A tőzsde egyenetlen irányzattal zárt. 
Nemzeti Bank 194.5, Kőszén 318, Ganz 21.1, Tzzd 
189, Szogedi kenderfonógyár 34.1. 

Zürichi devizi zárlat. Páris 20.365, Lomdon 15.21, 
Newyork 308.5, Brüsszel 51.925. Madrid 42.20, Am-
szterdam 209.10, Berlin 124.10, Schilling 57.00, Prá-
ga 12 78. Varsó 58.20. Belgrád 7.02.. Athén 2.90, Bu-
karest 2.50. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai: 
Angol font 1665—1695, dán kor. 74 35—75.15, belga 
56 90 57 50. cseh korona 14 1 5-14 35. dinár 7 80-
7.95, svéd kor. 85 85-86.75, dollár 337.30-34130 
kanadai dollár 328 00-338 00. francia frank 22.30 
22 50, hollandi forint 229 65-23165. lengyel zloty 
63.75-64 35, leu 280—3.00, leva 400-4.15, líra 
29 90-30 25 (az 500 é>s 100 lirás bankjegyek kivé-
telével), német márka . , norvég 
korona 83 45—8435, osztrák schilling 8000—8070. 
sváiri frank 110 70-11165. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzései: 
Rnza tiszai 77 kg-os 17.95—18.15, 78 kg-os 18.10— 
18 25, 79 kg-os 18.20-18 40, 80 kg-os 18.35-1850. 
feleőtiszai 77 kg-os 17 85-18 05, 80 kg-os 1795-
18.15, fejérmegyei. dunántuli 77 kg-os 17.50—17.65. 
78 kg-os 17.65-17 80. 79 kg-os 17.80-17.95. 80 kg-os 
17.90-18 05. Pestvidéki rozs 1620-16.30, egyéb 
16 25-16.45, sörárpa I. 19.00-2000, takarmányár-
pa T. 16 90-1710, zab T. 17.55-17 70, ujtenser? 
13.60-1370. 

Csikácói terménytőzsde zárlat. Tránvzat alig 
tartott. Buza dee. 91 hétnyolcad 95. máj. 94 hét-
nyolcad—95, jul. 89—89 effynvolcad Tengeri dec. 
58, máj. 58 hétnyolcad, jul. 00 eevnvolcad. Zab 
dec. 24 hétnyolcad, máj. 265. jul. 27 háromnyolcad. 
Rozs dec. 47 egvnyolcetd, máj. 50 ogynyoüead. fai. 
50.5. 


