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MAKÓ II. is. 
Tizenegy szellemi szükségmunkást elbocsiitot-

fok a várostól. A városházán foglalkoztatott szel-
lemi inségmunkások körében nagy izgalmat kelteit 
az a polgármesteri intézkedés, amely február tizen-
ötödikével tizenegyet elbocsát közülük. Az elbocsá-
tások Indoka az, hogy a szellemi szükségmunkások 
fizetésére szolgáló alap már kél harmadrészben ki-
merült. Az elbocsátott szellemi szükségmunkások 
között vannak olyanok, akik évek óta dolgoztak a 
vároeházán, mint ideiglenesek, szükségmunkások 
6 időnkint pedig, mint díjtalanok is. Az elbocsá-
tásoknál — értesülésünk szerint — vizsgálat tár-
gyává lette a polgármester az összes szükségmun-
kások anyagi, illetve családjuk vagyoni hely-
zetét. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Simon Jónás Grünwald Fánival, Brutyó János Kiss 
Juliannával, Bolygó Elek Sántha Etel'el. Elhaltak: 
Barla Sándor 22 éves (Báró Erdélyi-ucca 38.), Ta-
ttnás Antal 94 éves (Bárány-ucca 22.). 

Rendőri hirek. K a s z t n e r Ferencné Attila-
ueca 5. szám alatti lakos házához vasárnap éjszaka 
betörtek s a hambárból 50 kiló lisztet elvittek. — 
Takács Lajos fodrászmester fe'je'.entette Farkas 
István Alma-uccai lakost, mert a Pilsudszky-uccá-
ban levő üzletének keritését megrongálta. — 
A d o r j á n Ernő szállító Megyeház-ucca 13. szám 
alatti lakásának uccai ablakait hétfőn hajnalban 
beverték. Adorján Ernő az ablakbaverés zajára ki-
sietett az uccára s megállapította, hogy a garáz-
dálkodó társaság hat tagból állott s közöttük egy 
egyenruhás férfi is volt. 

— A Városi Zálogházban 900 pengö kölcsön 
mellett 10.157. sz. alatt elhelyezett ékszerek tulaj-
donosa a folyó hó 16-iki árverés miatt feltétlenül 
jelentkezzen. Igazgatóság. 

Előadás a Katolikus Körben. Dr. Rohály Fe-
renc szentszéki tanácsos, a makói görög katolikus 
egyház parochusa kedden este 6 órai kezdettel a 
Katolikus Körben „Az egyház keleti kérdése" cím-
mel előadást tart. 

Választás a Kaszinóban. A makói Kaszinó va-
sárnap tartotta vitéz P u r g l y Emil elnöklésével 
lisztujitó közgyűlését, amelyen alelnökké dr. Ga-
l a m b o s Emilt, ügyvezető alelnökké pedig vitéz 
Csongor Árpádot választtató. 

Mély fájdalommal és megtört szívvel, 

de Isten szent akaratában megnyugodva 

.tudatjuk, hogy kedves jó Testvérünk, 

Szögi Irénke 
a haldoklók szentsége által megerősítve, 
18-án, vasárnap hosszú szenvedés után 
éleiének 28-ik évében, jóságos lelkét visz-
szaadta Teremtőjének., 

Szeretett halottunkat 15-én délután 4 

órakor temetjük a Szeged-felsővárosi 

gyevi temető halottasházából a római 

kath. egyház szertartása szerint. 

Az engesztelő szentmiseáldozatot lő-én 

reggel 8 órakor mutatjuk be a felsővá-

rosi minorita templomban az Egek Urá-

nak, 

Emléke örökké cl szivünkben! 

SZÖGI SÁNDOR ÉS TESTVÉREI. 

1 szinház és 
művészet • 

H E T I M Ű S O R : 
Kedden délután: Egyetlen éjszakára. Filléres 

helyárakkal. 
Kedden este: Kck róka. Premierbérlet. 29. 
Szerdán este: Kck róka. Páratlanbérlet 26. 
Csütörtökön délután: Kati gyere ki. Filléres 

helyárak. 
Csütörtökön este: Mezei pacsirta. 25-ik jubilá-

ris előadás. Filléres helyárak. 
Pénteken este: Macskazene. 25-ik jubiláris elő-

adás. Filléres helyárak. 
Szombaton délután: Jézusfaragó ember. Filléres 

helyárak. Ifjúsági előadás. 
Szombaton esic: Yasa. Eredeti opcrcttbcmu-

tató. Premierbérlet 30. 
Vasárnap délután: Yasa. Rendes helyárak. Dél-

utáni bérlet 24. 
Vasárnap este: Yasa. Páratlanbérlet 27. 
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A Madarász reprize. Vasárnap este ujitotta fel 
a szegedi szinház Ziehrer örökszépségü operett-
jét, © Madarászt, amelyet évek óta nem játszottak 
Szegeden. Az igazi zenét szeretők töltötték meg a 
s/inházat és gyönyörködtek a melódiákban és az 
ódon mese fordulataiban. A szinház készült elő 
adásban prezentálta a kevésszámú közönscgr.ek a 
klasszikus operettet. P a t k ó s Irma énekel'e Pos-
tás Milka szerepét a tőle megszokott hanggal és 
kedvvel; a fejedelemasszonyt Eö ry K'árl, a ma-
darászt D. Kov á c s József alakította Mind-
aunyioknak nagy sikere volt. Rajtok kivül S z í-
gc t h y Irén, V á g ó Artúr, II á m o r y Lili, Her-
czegh Vilmos, R ó n a i Imre és még mások vet-
tek részt a jól pergő előadásban. A közönség a 
szereplőket egész este melegen ünnepelte és több 
szőr a függöny elé szólitotla. 

—oOo— 
Nótadélután. Vasárnap délután az ipartes-

tület nagytermében tartotta meg B i t t ó János 
nagysikerű nótadélutánját. A stílusosan diszitett 
termet a közönség megtöltötte. A bevezetőt dr. 
S z é cheny i István közjegyző tartotta, beszédé-
ben rámutatott arra, hogy az ilyen magyar nóta-
délutánok napjaink egyik jellegzetességét képezik, 
ebben a nemzet egyik önkénytelcn védekező moz-
dulatát látja a beözönlő idegen hatások ellen, ame-
lyek a törzsökös magyar viselet, tánc és zene el-
sorvadásához vezetnének. A bevezető után meg-
kezdődött a nótadélután gazdag műsora. B i t t ó 
Jánoson kivül, aki igen szépen és nagy lelkese-
déssel énekelte © legszebb régi és uj masrvar dalo-
kat, — szép sikerrel szerepeltek még W a g n e r 
Ica és S z a 1 a y József, akik Kállai-kellőst tán-
coltak, valamint az egyetemi énekkar pompásan 
összehangolt egviittese, amelv dalokat adott elő 
és a minden számot nagv beleéléssel kisérö K o n-
s t a n t i n F'lsta és zenekara. A meleg sikerű dél-
után a szereplők ünneplésével ért veget. 

— o O — 

A február 24-1 filharmonikus liaiigverseTJre 
az első 10 sorba már az összes jegy elfogyott. 
1.30-tól 5 pengőig még kaphatók a Délmagyar-
ország jegyirodájában. 

FILHARMONIKUS HANGVERSENY 
Február 24. Tisza 8 óra. 

Vezényel; 

Fricsay Ferenc 
Közreműködik: Baráthi György (gordonka). 

Műsoron: Mozart, Beethoven, Boceherini müvek 
Jegyek: Délmugyarországnál, 
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4 színházi froila hfrel 
„Kék róka" Herczeg Ferenc örökéletű remek-

müve ma keriil bemutatóra. Az irodalmi remekmű 
szerepeit Balogh Klári, Fülöp Viola, Forgács Sán-
dor, Sármássy Miklós és Pető Endre alakitják. „A 
kék róka" kedden és szerdán este van műsoron. 

Két esti filléres előadásban két 25-ik jubiláris 
előadást ünnepel a szinház e héten. Csütörtökön es-
te 25-ödször kerül szinre Sz. Patkós Irmával a 
főszerepben © „Mezei pacsirta", mig pénteken este 
a „Macskazene" ér cl a jubileum első állomásához. 
Mindkét estére, tekintettel a filléres helyárakra, 
igen nagy az érdeklődés, ezért ajánlatos jegyekről 
idejében gondoskodni. 

„Yasa". Az eredeti bemutatók szenzációja lesz 
a szombaton este szinre kerülő „Yasa" operett, 
amelynek szövegét a Sonja kitűnő szerzője, Ilar-
math Imre, mig zenéjét a Csodahajó zeneszerzője, 
Márkus Alfréd szerezte. 

Ma délután „Egyetlen éjszakára", a legkacagta-
tóbb vig játék van műsoron filléres helyárakkal. 

„Jézusfaragó ember" szombaton délután ifjú-
sági előadás keretében kerül szinre filléres hclv 
árakkal. 

—oOo— 

Harmónia hanqversenyek 

Pénteken 
este pontosan fel 9-kor a Belvárosi Moziban 

Kleiber 
vezényli a 

Budapesti Hangversenyzenekart 
Jegyek 1.50 pengőtől Harmóniánál, Déimagyaf. 

ország jegyirodában és Belvárosi Mozinál. 
Figyelem! A hangverseny pontosan fél 9 kor 

kezdődik. Az ajtók bezáratnak! 

RÁDIÓ 
K e d d . f e b r u A r 1 5 

— — — — BUDAPEST I. 
Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 

6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli ha-
rangszó, időjárásjelentés. 12.40: Hírek. 13.20: Idő-
jelzés, ídöjárásjelentés 14.40: Hirek, étrend, élel-
miszerárak. 16.15: Időjelzés, időjárásjelentés. 

10.20: Mátyás-mondák. Irta Milkó Endréné. 12 
óra 05: Forrai Miklós énekegyüttese. 13: Beszkárt-
zenekar. 17: A rádió szalonzenekara. 17.30: Elő-
adás az ökölvívásról. 17.55: Fazekas Mária éne-
kel cigányzenekarral. 19.15: Régi magyar indulók. 
20: Erdélyi József versei. 20.30: Hanglemezek. 21 
óra 45: Hangverseny. 23.20: Közvetítés a Vadász-
kiirt-szállóbóL 

BUDAPEST II. 

17.35: Szalonzenekar. 19.35: Magyar nóták. 19 
óra 15: Felolvasás hanglemezekkel. 20: Polonyj 
Elemér zongorázik. 

KÜLFÖLD. 

Bécs. 14: Pataky Kálmán lemezei. 20.55: Mo-
zart, Schubert, Wolf, Bruckner az osztrák al-
kotók sorozatban. Berlin. 21: Olasz és ma-
gyar katonazene. Bukarest. 19.30: Rádiózenc-
kar. Firenze. 20.30: Fali: Pompadour. Droit-
wich. 20: Palotai Vilmos csellózik. Hamburg. 
16: Klasszikus zene Köln. 19.30: Wcstfálini 
farsang, helyszíni közvetítés. Lipcse. 19.30: 
Masscnet: Manón, opera a drezdai operaház-
ból. London Reg. 24.30: Grieg: Szimfónikps 
táncok. Luxemburg. 22.13: Közvetítés a párisi 
Abc színházból. Milánó. 21: Roeca: Dlbuk, 
opera a trieszti Verdi-szinházból. Pozsony. 
18; Magyar műsor. Radio Parts. 17: Hangver-
seny. Róma. 20.30: Vonószenekar. Strassburg. 
21.30: Közvetítés a párisi Vigoperából. Varsó. 
21: Szimfonikus zene. 


