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Vasutas—SzÁK és KAC—UTC bajnoki mérkőzések jegyei elő-
vétben a Délmagyar ország jegyirodájában válthatók. 

— Béla napján. A tavaszi hónapok a nívnapok 
szempontjából nagyon bőségesek. Márciusban volt a 
Sándorok ét a Józsefek napja, április pedig a Béláké 
fis Györgyöké. Szegeden valahogy ez a két név a leg-
használtabb, a legkeresettebb és igy március és ápri-
lis hava bátran nevezhető a névnapUM. havának, Pén-
tekén a Bélák napja volt. A városi tanács a polgár-
mester vezetésével testületileg látogatta meg Breizach 
Béla rókusi kanonok-plébánost, akinél a város társa-
dalmának minden rendű és rangú tagja megjelent jó-
kívánságaival. Sokan keresték fel dr. Kelemen Bélát és 
és Bárdoss Bélát is. A törvényszéken Dudás Béla és 
Tarajossy Béla törvényszéki tanácselnököket, valamint 
Klein Béla törvényszéki jegyzőt finepelték. A névnap-
köszöntök egyébként pénteken már a szombati György-
nap megünneplésére készültek és igy a Béla-nap tu-
lajdonképen csak tréning a Györgyhöz, mint ahogy a 
Sándor is csak a József tréning-napja volt. 

— Evangélikus lelkészek kcnferenclája. 
Szarvasrúl jeientik: A magyar evangélikus leiké 
szek egyesülete ez évi konferenciáját április hó 
27—29 ig tartja meg Szarvason. Az evangélikus 
egyháznak mintegy 120 lelkésze jön össze, hogy 
püspökeikkel élükön tanácskozzanak az evangélikus 
egyház és a lelkészség fontos ügyeiről. 

— Zászlószentelés. A magyar állami altisztek, 
valamim hasomó köz- és egyéb alkalmazottak 
Országos Nyugdijpótlő és Segélyező Egyesületének 
szegedi csoportja május 9 én délelőtt 9 órakor a 
fogadalmi templomban, ezt követőieg az ágostai 
evangélikus templomban s végül az ev. református 
templomban megszentelteti az uj egyesületi zászlót, 
azulán pedig a városháza közgyűlési termében 
díszközgyűlést tart. A kartársi és felebaráti szereset 
ápolására, özvegyek és árvák segélyezésére és 
ezzel kapcsolatosan a jótékonyság munkájának 
segítségére alakult egyesület igaz szeretettel hívja 
meg erre az ünnepségre az összes kartársakat, a 
pártfogókat és mindazokat, akik az egyesület nemes 
céljai iránt érdeklődnek. 

— A romant ic izmus ellen — a romant i -
cizmus srt. Az egyetemi francia philologiai 
intézet vezetőjének, Zelnat Béla professzornak 
meghívására Saavageot Aurelltn, a párisi 
Ecoie Normál v. fagji és Carrere Jean, a buda-
pesti franci« követség sajtófőnöke e'őadást tar-
tanak francia nyelven a nagyközönség részére. 
Az első előadás szombaton délután 5 órakor 
kezdődik és arról a nagy kritikai és politikai 
harcról fog szólni, amely néhány éve folyik 
Franciaorsiágban a romantika világnézete ellen. 
A modern francia irók egyrésze ugyanis vissza 
akar térni a francia klasszicizmus és tiszta 
latin szellem hagyományaihoz. A második elő-
adás vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik és 
az előadó tédelmébs veszi az üldözött roman-
tikát és az erkölcstelenség és dekadencia vád-
jával siemben rámutat a romantikában meg-
nyilatkozó francia nemzeti értékekre. Érdekes 
irodaimi csemege lesz tehát a két előadás a 
hallgatóság részére, mert a klassziczmus és 
romanticiimus nagy harcában az arra hivatoti 
előadók merőben ellenté es álláspontokat fejte-
nek ki. Az előadások helye a Kereskedelmi és 
Iparkamara előadóterme, meghivő ára az elő-
adás rövid magyar szövegével előadásonként 
20.000 korona, mindkét előadásra egyszerre 
megváltva 30 000 koron*. Kapható a központi 
egyeiem poriásánál (Dugonics tér) és az elő-
adás súnneiyén. 

x Fehér ÍB ajonr hímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen tanitja meg vevőit a Singer 
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász uc ca. l m 

— Humorban, tréfában, karrikatnrában hetven 
esztendő óta veretlenül vezet a Borsszem Jankó. Ennek 
a páratlanul népszerű szatirikus lapnak legfrissebb 
száma Molnár Jenő szellemes írássln kivül Szenes 
Béla egyik pompás karcolatát, Hesz Ferenc kacagtató 
persiifiázsát, GSmöri Imre és Madarász László találó 
helyzetképeit hozza. A szinesnyomasu Borsszem Jankó 
előfizetése: negyedévre 65.'.;0ü korona, egyes szám ára 
50U0 korona. (Kapható a Délmagyarország kiadó-
hivatalában). 

x Poloskát, svábot, molyt kiirtani házilag 
csakis a Löcherer Cimexinnei lehet, mert nemcsak 
az élő rovarokat, de azok petéit is nyomban elpusz-
títja Mindenütt kapható. 

— A siegedi kamara a tanoncoktatás reform -
jáért. A szegedi kereskedelmi és iparkamara hosz-
szabfe felterjesztéssel fordult a vallás- és köz-
oktatásügyi és kereskedelemügy] miniszterekhez, 
melyben a tanoncoktatás szervezeti szabályzatának 
olyértelmü módosítását kérte, hogy mindazok a 
tanoncok, akik a középiskola négy osztályát elvé-
gezték, a tanonciskola közismereti tárgyainak láto-
gatása alól mentesittessenek. A kamarát e javas-
latának a megtételénél az a tapasztalat vezette, 
hogy az ilyen nagyobb előképzettséggel biró ta-
noncok a közismereti órákon, ahol a tanitók a 
többi növendékekkel kénytelenek küzdeni, úgy-
szólván hiába töltik az időt, ezzel szemben az 
ilyen tanoncok felmentésének kétségtelenül meg-
volna az a jó hatása, hogy a mesterek igyekez-
nének ilyen tanoncokat tartani, akiknek az ideje 
nincsen az Iskola által túlságosan igénybe véve, 
ami viszont azt eredményezné, hogy a szülők már 
arra törekednének, hogy iparospályára szánt gyer-
mekeikkel legalább ezt az előképzettséget meg-
szereztessék. Ha ugyanis, amikor a tanonciskolái 
oktatási rend úgyszólván nem fesz különbséget, 
hogy valaki mint analfabéta került a tanoncisko-
lába, vagy négy középiskolai osztály elvégzése 
után, nincs meg, ami az érdekelteket ennek a ma-
gasab előképzettségnek a megszerzésére sarkalná. 

— Egy blcsérdysts gyászjelentés. Gyergyó-
szentmiklósi jelentés szerint a bicsérdysfa 
Makkot Béla családja a gyászjelentésben azt 
mondja, bogy Makkai a kwuzslással szabadon 
szédelgő Bictérdf egyik áldozata lett. 
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— Megtagadták az n j r s fe lvé alt; a h a d ' 
seregsiállitók ügyében. A Délmogyarorszdg 
már jelsntette, hogy a szegedi hadseregszállítók 
ügyében a szegedi törvényszék M/d-tanácsa 
március 24-én megkezdte az érdemi főtárgya-
lást, amidőn a tanács egyik tagjának, Molnár 
István szavazó birónak hírtelen megbetegedése 
folytán a főtárgyalást félbesxaki:ották. A pén-
teki folytatólagos főtárgyaláson az alapp árbeli 
itélei védelmében Hordnszky Miklós ügyészségi 
alelnök jelent meg, mig az újrafelvételi kérel-
met dr. Szivessy Lehel, dr. Szász János és dr. 
Fülöp Zsigmond indokolták meg. Az újrafelvé-
teli kérelmet a törvényszék megtagadta és az 
ahppörbeli Üélet jogosságát mondotta ki. A 
kihirdetett határozat ellen a felek felfolyamoddit 
jelentettek be. 

x JűmlnŐBégfi here, széna la szalma 
minden mennyiségben k»pha ó a Damjanich 
uccai szé ia'elepen. Tel fon 3—35. | 1 ( 

— Fegyver a raktárban. Hódmezővásárhely-
ről jelenük: Deutsch Zoltán jinossaélifüszerkeres-
kedésérck raktárhelyiségében egy fiatalkorú segéd 
forgópisztollyal jítazva, viletlenül lelőtte Farkas 
Péter 14 éves kereskedőtanoncot. A golyó halánté-
kán találta a fiu', aki rövid szenvedés után meg-
halt A fiatalkorú gyilkost őrizetbe vették. 

x Selyem dlv«;msilények,Zwickl-kötőde, Festő u.4. 

| Igyekezzék bi£*ni C O N R A D V i S i P T «'6iff \ 

x Varrógép Javításokat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép részv.-társ. Szeged, 
Kárász ucca 1. sz. u 

— Rsínitz J a k a b életfogytiglani büntetése 
jogerős. Bukarestből jelenük: A legfelsőbb 
8emmilőszék csütörtökön tárgyalta a többszöri 
gyilkosság miatt életfogytiglani kényszermun-
kára ítélt Reinilz Jakab szatmári kereskedő 
ügyét, akinek a védője Varjas Lajos aradi 
ügyvéd volt. A semmitőszék helybenhagyta a 
nagyváradi Tábla döntését, ugy, hogy az élet-
fogytiglani kényszermunkára szóló iié-'et jtgerős. 
Reinitx Jakabot az iratok beérkezése után 
büntetésének letöltésére a vízaknai bátyába 
viszik. 

x Szép prágai sonkát, finom fölvágottat, ta-
vaszi liptóit, legjobb teavajat, sajtféléket Glücfenél 
vásároljunk. Telefon 901. 5 
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Szombaton: Sarkadi Aladár vendégfelléptével: A 28 as. 
Bérlet A. 7. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Terezina. 
Vasárnap este félnyolc órai kezdettel: A királyné 

rózsája. Bérletsztinet. 
Vasárnap este 13 órai kezdettel: Sarkadi Aladár 

vendégfelléptével: A 28as. 
Hétfőn: Dr. Szabó Juci. Bérletszünet. 
Kedden: Feinhals Frigyes vendégfelléptével: Tosca, 

Operabérlet 15. 
.Színházjegyét a D E L M A G Y A R O R S Z A Ö jegy-

irodájában telefonon is ncgrexdelbcti. ( te le -
fonszám 306). 

* Sarkadi Aladár vendégjátéka. A 28-as, 
operet t? Színdarab? Nehéz eligazodni, mivé 
indulhatott ez a munka és ha már elindult, 
miért állt meg végérvényesen a „fettételesnél", 
Aki végignézte és végighallgatta ezt a mókát, 
nem lett ezzel a kérdéssel okosabb, de maguk 
a szerzők sem és Fekete László nevéhez talán 
éppen ennél a műalkotásnál tapadt oda a Bús 
etőnév. Zirkovltz, hát az csak keverte a jó 
zenei kását, amely olykor régi maradék dalla-
mokon le-le kozmásodoit, de maradlak ép„ 
érintetlen részleiek is, amiket edzett ízlésű 
gyomrok egész jól be tudlak venni. A darabka, 
a szindarafcka, illetőleg a darabka szinelőadása 
itt Szegeden, ugy látszik, egy fiziologiai (ör-
vény demonstrálására szolgált. T. i. minden 
darab annyit vészit a súlyából, mint amennyi az 
általa kiszorított tehetségek súlya, jobban mondva 
minden darab annyit nyer a súlyában, mint 
amennyit a benne dolgozó színészek ki tudnak 
szorítani belőle. Hát ennél az esetnél az utóbbi 
törvényt keli ráhúzni a meztelenül hagyott 
tóiábrs, amely egy mérföldnjire kilóg ebből az 
ugyneWaett darabból, vagy amitaksrtokból. 
Sarkadi Alídár állt ki egyedül a siker kellős 
közepére. Őnélküle nem lett volna és nincs is 
28-as, ami ugyan nem lelt volna éppen pótol-
hatatlanul nagy vesztesége a szegedi szinház-
nik , különösen most nem, áprilisban, a szezon 
javakorában, amikor a múzsa vasban és vírtben 
még mindig győii anélkül, bogy át kellene 
adnia a meghódított terepet a lenge konkuren -
ciának. Dshát a közönség, az valamit mégis 
nyert. Egy kacagó, tréfás estét, sok kedves 
humorral, egy közvelen őstehetség éreti zamat' 
iával, amitől jókedvre kerekedik az ember. 
Sarkadi sz Creg hordár kabaré-alakját gyutt i , 
formálta betétenkel, viccekkel, míg elérte a 
színházi tréfa „spannkraftjái". A harsogó 
kic«gás volt a honoráriuma, ezt Sirkadi pedig 
úgyis, mint ssinész és úgyis, mint hordár 
teljesen megtarthatta magin«k anélkül, bogy a 
társulat többi résztvevő tagjával osz tozkoadi 
kdlett volns. I. v. 

Metró-film! „JOLANDA" Marion D a v i e s f ^ i 


