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sa keretében buosuzík a prózai együttes. 
Május 1—2 Alpár Gitta felléptével „Dubarry" 
Alpár Gitta, Dubarry, Alpár Gitta, Alpár, Du. 

barry, Alpár, Alpár és Alpár nevétől hangos ai 
egész város, mindenki csak ezt a világszenzáció* 
tárgyalja. 

Rádió 
Budapest I. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat 

12: Déli harangszó. 12.05: A m. kir. Mária Terézia 
1. honvédgyalogezred zenekara. Vezényel Figedy 
Sándor. 13.30: Akom Lajos énekötöse. 1615: Víz-
váry Mariska előadása. 17: A földművelésügyi 
minisztérium rádióelőadássorozata. 17 30: A rá-
dió szalonzenekara. 18.10: Szendy Károly dr. pol-
gármester, a Budapesti Nemzetközi Vásár elnö. 
kének előadása. 18.10: Paul Tibor és Revere Gyu-
la klarinét hárfaszámai. 10.10: Japán Est. össze 
állította és bevezeti Mészöly Tibor. 19.15: Hilde 
gard Hennecke énekel zongorakiséretel. 20.15: A 
ráytió külügyi negyedórája. 20.35: Fantasztikus 
zeneszámok. A Budapesti Hangverseny Zenekai 
műsora. Vezényel Rajter Lajos. 22: Hirek. 22.20 
Kiss Béla és cigányzenekara muzsikál. 23: Guil 
leaume Árpád szemelvényeket mutat be a „ Zrí-
nyi á®z" német fordításából. 23.20: Tánclemezek. 

Budapest TI. 17: A rádió szalonzenekara. 18.45 
Angol nyelvoktatás. ÍJ. TV. Thompson.) 19.45 
Nagy Dénes dr. előadása. 20.15: Hanglemezek. 2C 
óra 40: Hirek. 

Külföld. Wien. 17.15: Markos Béla előadása. -
Droitwioh. 20.05: Verdi: Aida, opera a Covent 
Cardenből. — Róma. 20.35: Ponchielli: Cioc.onda, 
opera. 

Tözs&de 
Budapesti értéktőzsde zárlat Gyengébb irány-

zattal, élénk forgalommal nyitott a szerdai tőzsde. 
A magánközönség részéről beérkezett vételi meg-
bízások teljesítése következtében sok áru került a 
piacra ugy, hogy a tegnapi kedvetlen hangulat ma 
folytatódott és az eladások nyomán az árak gyen-
gén alakultak. A tőzsdeidő későbbi folyamán a 
hangulat megjavult, alacsony árfolyamok mellett 
véleményes vásárlások jöttek létre és mivel a spe. 
kuláció is kijátszottaknak találta a legutóbbi na-
pok idegesítő hireit, vásárlásokba kezdett ugy. 
hogy a vételkedv a tőzsde egész területére átter-
jedt, az árfolyamok emelkedtek s a részvények 
nagy részénél zárlatkor nemcsak a kezdeti árvesz 
teségefe térültek meg, hanem számottevő árnyere 
ségek is mutatkoznak. A tőzsde barátságos irány-
zattal zári. Magyar Nemzeti Bank 171.8, Magyai 
Altalános Kőszén 405.5, Egyesült Izzó 188, Ganz 
21.2, Szegedi kenderfonógyár 43. 

Zürichi devizazárlat. Paris 20.22 egynegyed 
London 15.16 háromnegyed Newvork 307 egy nyol-
cad, Brüsszel 51.90, Madrid 41.90, Milánó 24.15. Am 
szterdam 208 375, Berlin 123.40, Schilling 56.10 
Prága 12.60. Varsó 57.75. Belgrád 7.00, Athén 2.90 
Bukarest 2.50. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai 
Angol font 16,65-16.95, dán kor. 74.40-75.20, belga 
50.90-57.50, cseh kor. 14.15—15 35, dinár 7 80-
7 95, dollár 337.30-341.30. svéd kor. 86.00-86.90 
kanadai dollár 329 00—339.00, francia frank 22.30-
22.50, hollandi forint 229 45-231.45, lengyel zloty 
63.85—64.25, leva 4.00-4.15, leu 2.80-300. líra 
29.90—30.25 (500 és 1000 lírás bankjegyek kivéte-
lével), német márka . , norvég korona 
83 75—84.65, osztrák schilling 80.00-80.70, svájci 
frank 110.70-111.65. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai: 
Buza tiszai 77 kg-os 15.80-16.05, 78 kg-os 15.95-
16.20, 79 kg-os 16.10-16.35, 80 kg-os 16.30—16.55, 
felsőtiszai 77 kg-os 15.35-15.60. 78 kg-os -15.50-
15.75, 78 kg-os 15.65—15.90, 80 kg-os 15.80-16.05, 
dunatiszaL fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os 15.25— 
15.50, 78 kg-os 15.45—15.65, 79 kg-os 15.60-15.80 
80 kg-os 15.75—15.95, Pestvidéki rozs 13.65—13.75, 
törárpa I. 19.00—20.00. takarmányárpa I. 14.50 
15.25, zab T. 16.15—16.45, tengeri 12.15-12.30, 

Csikágói terménytőzsdo zárlat. Buza lanyhuló 
Mái. 97 hétnyolcad—háromnegyed (98.75—hctnyol-
adc), jul. 80.5—ötnyolcad (87 egvnyolcad—egvne-
gyed), szept. 84.5— ötnvolcad (85.5—ötnyolcad) Ten-
geri szilárd. Máj. 03 "(62.5), jul. 61 háromnyolcad 
(60 ötnvolcad), szept. 59.75 (59.25). Zab alig tartott 
Máj 25.25 (25.75). jul 25.75 (26.25), szept 26.25 (26 
háromnegyed). Rozs alig tartott. Máj. 51 (51.5), 
jul. .50 hétnyolcad (51 háromnyolcad), szept. 51 há-
romnyolcad (51 hétnyolcad). 

J A K O I H I R E K 
A vármegye ideiglenesen beszüntette a hadi se-

gélyeket. A háború második évében Csanádmegye 
törvényhatóságának felterjesztésére a törvényho-
zá* felhatalmazást adott a vármegyéknek hadse. 
gélyző alapok létesítésére, amely alapokból a had-
bavonultak, illetve elesettek hozzátartozóit segé-
lyezték. A háború titán Csanád vármegye törvény-
hatósága nem «Tüntette meg a hadsegélyzö alapot, 
hanem annal». bevételeiből továbbra is rendszeres 
segélyezésben részesítette a különös méltánylást 
érdemlő és az állami badsegélyezés keretein kívül 
maradt egyéneket. Ezideig 85-en, kőztük 58 makói 
kapott 5—16 pengő''g terjedő havi segéJyt. Ezzel a 
segéllyel jelentős szociális munkát végzett a vár-
megye, elsősorban is Makó város szociális és sze-
génysegélyezés: terhein könnyítve. Az érdekeltek 
köréiben nagy riadalmat keltett az a hir, hogy a 
vármegye most beszüntette az eddigi hadi segélye-
ket. A makói segélyesek tömegesen jelentkeztek en-
nek folytán a városnál további segélyezésért. Tar-
nay alispán érdeklődésünkre elmondotta, hogy a 
hadi segélyezések beszüntetése nem végleges, hanem 
eppen a segélyezettek érdekében csak október el-
sejéig tart. Ha ugyanis a segélyezéseket megsza-
kítás nélkül folytatnák, az aiap októberre kime-
i ülne s akkor, a mostaninál súlyosabb időben kel-
lene beszüntetni. így a nyári Időszakban szünetel-
tetik a segélyezéseket, hogy októberben újból fo-
lyósíthassák ezt a szociális szempontból nagyon is 
indokolt támogatást az arra reászorulóknak. 

Návay Lajos halálának évfordulója. Návav La-
jos vértanúhalálának évfordulóján, szerdán, a vár-
megyei szoborbizottság koszorút helyezett a Ná-
vny-szoborra, ameúyet az est folyamán ki is vilá-
gítottak. 

Osztják a selyemhernyókat. Az idei selyemgubó. 
termeléshez a selyemhernyó szétosztás szombaton 
lesz a Tátra-ucca 5. szám alatt és a Bajza-ucca 32. 
szám alatt. 

83 lovat vásároltak a németek Makón. Szerdán 
délelölt német lóvásárló bizottság járt Makón, 
amely az állatvásártérre felhajtott lónllományt 
megvizsgálva, 83 lovat választott ki és vásárolt 
meg. A vásárra nemcsak a makói, de a környék-
beli tenyésztők is felhajtották állataikat. A meg-
vásárolt lovakért 4.50—650 pengő közötti árakat 
fizettük A megvásároll lovak átvételekor egy állal | 
kötőfékét elszakítva, vad vágtával elmenekült s 
cs:tk hosszú autós üldözés után sikerült elfogni. 

összeírják a vetésterületeket. A vetésterületek 
szokásos összeírása az Idén a cséplőgépek össze-
írásával kapcsolatosan május 2—11-lg tart a vá-
rosházán. A tanyai központokban az összeírás sor-
rendje a következő: Május 5-én délelőtt békési ol-
vasókör. délután igási csárda, május 7. délelőtt Kom-
lósi-utféli olvasókör, délután rákosi szövetkezet, 
május 9 Szfnholvák iskola. 

Hnlifnzoft n bicska a kovácsházai koesmázás 
ntán. Rrndkivül súlyos sérüléssel szállították ma 
be a makói közkórháxha K o c s i s Mihály 42 éves 
mezökovácsházai gazdát, aki sérüléseire vonatko-
zólag elmondotta, hogy vasárnap az ottani kocs-
mában borozgatott, miközben beleavatkozott a 
Z s o m b a György és Pa s o k György közötti vi-
tába. A vita persze nz ő bcleavatkozásával sem ju-
tóit diilőre, de a kocsma után két két ember és pe-
dig G a j d o s és Va jda , az uccán kileste és utá-
na iramodott. A fenyegető veszély elől bemenekült 
Cse.h Lajos házába, a két ember azonban ide is 
utána ment és ugy összeszurkálták, hogrv eszméle-
tét vesztve maradt a helyszínen. A sebeit, amelyek 
főként a fejét és nvakát bontják el, előbb Mező-
kovácsházán kötözték be, tekintettel azonban arra. 
hogy állapota közben válságosra fordult, beszállí-
tották a makói közkórházba 

F.sty deszki biciklista szerencsétlensége. Szeke-
res Ferenc, deszki földműves tegnap biciklivel jött 
Makóra és itt a Fő-tér kellős közepén olvan sze-
rencsétlenül esett le kerékpárjáról, hogy testén 
több zu/ott sebei szenvedett. Az eszméletét vesztett 
embert a mentők szállították el. 

Testnevelési szemle Makón Vitéz R a p a l e s 
Itichárd. az Országos Testnevelési Tanács társel-
nöke, meglátogatta a makói levente-alakulatokat s 
n megtartott szemle során dicsérő elismerését nyil-
vánította ugy az oktatók, mint a leventék munká-
ját illetőleg. Több oktatót és leventét elismerése je-
léül meg is ajándékozott. 

Ülések a vármegyén. Szerdán délelőtt a várme-
gyeházán ülést tartott a központi választmány, a 
testnevelési bizottság és hadsegélyzö bizottság. 

A szerdal hetipiac nagy kínálat mellett forgal-
mas. vevőkben azonban gyenge volt Arnk: buza 
15.20 -15.10. árpa 11.00. tenceri 13.80. R^romfipíac: 
csirke 110-110. tyúk 110-115. kacsa 105-110. liba 
105 110 fillér klíónkint. tojás darabja 6.5 fillér. 

H E T I M Ű S O R : 
Csütörtök délután: Úrilány. Filléres helyárak-

kal. 
Csütörtök este: Csodahajó. 25-ször. Eöry Klári, 

Vágó Artúr és Bihari Nándor bucsufelléptével. 
Pénteken este: Dubarry. Alpár Gitta felléptével. 
Szombaton este: Dnbarry. Alpár Gitta fellépté-

vel. 
Vasárnap este: Mágnás Miska. Erödi Kálmán 

felléptével. Utolsó előadás. 

A szegedi kemarakóms sikere Budapesten. Nagy 
és kiemelkedő sikerrel szerepelt a szegedi Tanár-
képző Főiskola „Kamarakórusa" Budapesten B á r -
d o s Lajos szerzői estjén, amelyen résztvettek az 
ország legelső kórusai: a budapesti „Palesztina", a 
budai „Szent Cecília Kórus", a zuglói „Szent An-
tal Kórus" és a Szent Benedek gimnázium ének-
kara. A szegedi „Kamarakórus" a nagy létszám-
mal megjelenő karok mellett ugy az egyházi, mint 
a világi dalokban kitűnt finom bangzásu árnyalá-
saival. S z ö g i Endre vezette a főiskolásokat.'Ugy 
a karmestert, mint a szerzőket nagy lelkesedéssel 
ünnepelte a zeneművészeti főiskola közönsége. 

Alapiék Makón. Makóról irja tudósítónk: A l a -
p i Nándor kamaratársulatát igaz örömmel várja 
Makó színházlátogató közönsége. A 16 napos ta-
vaszi ciklus iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. 
Szombaton Jerome K. Jerome nagyhatásai, csodás 
misztériumával nyílik a szinház, a Valaki járt Itt 
el mii darabbal, amely előadását ugy Budapesten, 
mint Kecskeméten osztatlan nagy siker koronázta. 
Egyébként az Alapi-gárda, mint mindig, most is el-
sőrendű erőkből áll. de azért néhány fővárosi hí-
resség vendégszerepeltetését is tervezik. A bérle-
tekel igen szép eredménnyel gyűjtik. Itt emiitjük 
meg, hogy junius másodikán Szegeden kezd rövi-
debb időre szóló nyári szezont a társulat, Szeged 
után pedig a nagyobb alföldi városokat látogatja 
meg. 

Irodain)? est a Hungáriában. Az Egyetemi Belli, 
len Gábor Kör május 2-án este 8 órakor irodalmi 
estet rendez a Hungária-szálló nagytermében, ame-
lyen közreműködik S z a b ó Lőrinc költő, S z a b ó 
Ilonka operaénekesnő. F é j a Géza iró, dr. N é -
m e t h Imre országgyűlési képviselő. B á n Sándor 
zongoraművész, B a 11 a Péter hegedűművész, T i-
m á r Lia zongoraművésznő és P a p Béla a Ma-
gyar Ut szerkesztője. 

^ színházt iroda hirei 
Utolsó 4 nap!! 
Ma délután az „Úrilány" előadására még né-

hány jegy kapható. A szezon legjobb előadása Fil-
léres helvárak. 

„Csodahajó" Eőrv Klári, Bihary Nándor és Vá-
gó Arthur bucsufelléptével, ma este 25-ödsör kerül 
színre. Telt ház lesz. 

Pénteken — Alpár Gitta — „Dubarry". Szom-
baton — Alpár Gitta — „Dubarry". Ma siessen je-
gyet váltani. 

„Mágnás Miska" Erdődy Kálmánnal a címsze-
repben vasárnap este mint a szezon utolsó elő-
adása kerül színre. Mérsékelt helyárak. 

„Ártatlan a feleségem". Szombaton és vasárnap 
délután filléres helyárakkal. 

A Városi Zeneiskola „Hangász" énektanszakos 
növendékeinek vizsgaelőadása hétfőn este lesz. Ez 
lesz a szezonzáró utolsó előadás! Jegyek a szinház 
pénztáránál kaphatók. 

Ma este filléres helyárakkal! 
EÖRV KLÁRI, VAGÓ ARTÚR 

és BIHARY NÁNDOR buesufelléptével 

Csodahajó 
25-ik jubiláris előadása 

* szerző, MÁRKUS ALFRÉD vezényletével 
Péntek, szombat este 

Alpár Gitta DUBORRY 
Vasárnap délután az „Ártatlan a feleségem" c. 

operettujdonságban is fellép Erdődy Kálmán, a Ki-
rály Szimház kitűnő táncoskomikusa. Filléres hely-
árak. 

Ma délelőtti fél 11 órás gyorsvonattal érkezik 
Alpár Gitta, a világhírű énekesnő, akit ünnepélye-
sen fogadnak. 

•Az „Úrilány" címszerepét Bulla Elma helyett 
Keresztessy Mária alakitja Az „Úrilány" előadá-


