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Március 15. 
Istentisztelet • görögheti templomban Saom-

öaton, március 15-én, a görögkeleti templomban, 
délelőtt 10 órakor lesz az Istentisztelet 

A Bethlen Gábor KOr márciusi ünnepélye. A 
Kolozsvár—Szegedi Egyetemi és Főiskolai Ha"ga-
tók Bethlen Gábor Kőre március 16 án. vas rnap 
délután 6 órai kezdettel a szegedi református 
templomban rendezendő ünnepség keretében áldoz 
március idusa emlékének. Az ünnepély gazdag 
műsorán emlékbeszédet tart dr. B u d a у Árpád 
egyetemi tanár, Bak ó László református lelkész 
bibliát magyaráz, S z a b ó Mihály joghallgató meg-
nyitó beszédet mond. Ezeken kivül T é l i Erzsé-
bet orvostanhallgató J u h á s z Gyula két versét 
•zavalja. N y á r i Szeréna, Á r o k s z á l l á s ? János 
karnagy és a szegedi Református Énekkar művészi 
ének- és zeneszámokkal. B a j i János joghallgató 
pedig szavalattal gazdagítják az érdekesnek Ígér-
kező ünnepély műsorát. Belépti dij nincs, min-
den érdeklődőt szívesen Iát a Bethlen Gábor Kör 
elnöksége. 

A városi nyugdijatok kulturbizottsága és vegyes 
énekkara vasárnap este 8 órai kezdettel a Hági 
különtermében műsoros ünnepélyt rendez. Be-
léptidij nincs Műsor darabonkint 50 fillér. A 
ulturbizottság felkéri az összes nyugdíjasokat és 

érdeklődőket, hogy az ünnepélyen minél tömege-
ebben, családtagjaikkal együtt megjelenni szíves-

kedjenek. 
А II. knrűIcU függetlenségi kör szombaton este 

nyolc órai kezdettel tartja hagvomán os márciusi 
acsoráját a kör hivatalos helyiségében a Brűsz-

szeli-kóruton lévő Bóröcz-féle vendéglőben. 
A móravárosrészi U eé-1 elemi Iskola fiu ifjú-

sági vöröskereszt csoportja március 16-án, dél-
után 5 órakor rendezi meg ünnepélyét az alábbi 
programmal: 1. Talpra magyar... énekli az V—VI. 
fiúosztály. 2- Panaszkodnak a magyar szelek. Irta 
Gyula diák. Szavalták: Hódi litván, Szalóki Géza 

Komáromi Imre 3 ősi rögök. Irta Sándor Pál 
Szereplők: Komáromi Imre, Csejtei Mihály. Hódi 
István, ürbán Ilonka. Budanovits Árpád. Bors Ist-
ván, Pálinkás Margit Virágh István, Titz István, 
."ziráki Ferenc. 4. Mi nem felejtünk. Énekli az 
V-VI. osztály 5.. Bereczky Pistika. Irta: B. Mol 
ná" Mária Szavalja: Kiss László. 6. Hazafias 
Lö'.temény Irta: Kozma Andor. Szavalja: Hódi 
István. 7 Magyar zászló. Irta: Kozma Imre. Sze 
replők: Tóth Ármapd, Kahn Ferenc, Nagy József, 
Mison Nándor, Ferencz Vilmos. Kulcsár Gizi. Fo 
dor Попа. 8. Imádkozzunk a hazáért, finekli az 
V—VI. fiúosztály. 9. Körmagyar, táncolják: Gomb-
kötő Попа-Hódi István. Urbán Ilona—Kuhr. Fe-
renc, Pálinkás Margit—Titz István, Heim Ilona— 
Budanovics Árpád. 

Március 15~Ike & munkásoknál 
A szegedi szervezett munkásság csütörtök 

este áldozott a 48-as idők emlékének. A ben-
sőséges, szép ünnepségre az otthon díszterme 
zsúfolásig megtelt a szabadság ünnepét ürí-
neplő munkásokkal. A műsort 7 órakor nyi-
totta meg a munkásdalárda férfikara, majd 
a munkászenekar játszotta el Ringéi: Ünnepi 
nvitányát. Stern Dóri Petőfi: A nép nevében 
cimü költeményét szavalta el ezután. Eleven, 
hatásos interpretálásával mély hatást keltett. 
Lájer Dezső 'tartotta meg ezulán ünnepi be-
szédét. Bevezelésképen ismertette Mngynror-
s ág társadalmi, gazdasági, politikai beren-
dezkedését évszázadokra visszamenőleg. A kü-
lönböző felkelésekről beszélt, amelyek hol i!t. 
hol olt ütötték fel fejüket, dc mindig a job" Afj\< 
s;ig felszabadítását célozták. Ilyen voit a Dó-
zsa-féle parasztlázadás, amelyet kegyetlenül 
megbosszultak és leverelése után míg jobban 
elnjnomták a jobbágyságot. Ilyen állapotban 
érte az országot 1526-ban a török invázió és a 
minden erejétől megfosztott job' 'igycá- nem 
tfdta elhárítani a mohácsi vészt. A 48-ns 
'•'őket megelőzte a nyugati szellem térhódí-
tása. Ez érlelte meg 1818 nagy fellobbaná-
sát, amelyen azonban szintén elbukott a nem-
zet. Ha azt a harcot nem veszti el a magyar-
ság, nem Jön akkor 1914 ts 1918. Mindebből 
yz a tanulság, hogy a mai munkásság egye-
nes utódja a régi idők jobbágyainak. Telje-
sifenie kell a munkásságnak történelmi hiva-
tását és nem szabad nyugodnia addig, mig 
• munkásosztály fel nem szabadul. 

Az ünnepséget a munkásdalárda vegveskarn 
fejezte be. 

X Autótaxi telefonszáma 34t. 793 

x Baeh tüzelőanyagja az elismert kvalitás. 
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— Xl'afá&M patkány hetet rendelnek el Buda-
pest«,. Budapestről jelentik. A rendőrség és a 
közegészségügyi hatóságok a hivatalos jelentések-
ben állandóan panaszkodnak, hogy Budapesten 
;agyon megszaporodtak a patkányok. A Rókus-

kórház ügye teljesen előtérbe állította ezt a kér-
dést, bár a hivatalos vizsgálat megállapította, 
hogy * Szent Rókus-kórházban nincsenek patkány-
fészkek, hanem a kórház alatt futó régi csatornák-
ból kerültek a kórház különböző helyiségeibe ezek 
a kártékony állatok. A főváros közegészségügyi 
ügyosztálya és a tiszti főorvosi hivatal közösen 
készíti elő a nagy patkányháboru terveit. A ter-
vek szerint még a tavasszal, előreláthatóan má-
jusban Sipőcz polgármester rendeletet ad ki a 
patkányirtásra vonatkozóan. A rendelettel egy-
idejűen falragaszok jelennek meg a fővíros uccá'n 
s a lapokban közleményeket helyeznek el, amelyek-
ben az egész lakosság figyelmét fe'hivják a pat-
kányháborura A polgármester elrendeli az "álta-
lános patkányhetet Ezen a héten a főváros min-
den intézményénél, kórházakban, vásárcsarnokai-
ban, üzemekben és piacokon kiméletlen irtóhad-
járatot indit a patkányok ellen. A rendelet kötelezi 
a háztulajdonosokat, hogy a »patkányhétben« ők 
is gondoskodjanak az irtásról Azt a háztulajdo-
nost, aki a rendelet intézkedéseit nem hajtatja 
végre, közegészségügyi kihágásért megbüntetik. A 
polgármesteri rendelet kiadásával egyidejűen a 
pestkörnyéki városokat és községeket is felszólít-
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Sziklai Jenő 
25 éves színészi jubileuma 

Csütörtökön este ünnepelték Sziklai Jenő, a 
Városi Színház főrendezője színészi működésének 
25 éves jubileumát Az érdemes és népszerű fő-
rendező ünnenlése a függöny mögött, a színpadon 
kezdődött, ahol a hatóság és testületek kiküldöttei, 
jóoarátok, kartáisak meleg sz< r tete vette körül 
Sziklai Jenőt. Dr. Pálfy József polgármesterbe-
Ivettes, intendáns a város nevél>en üdvözölte Szik-
lait, majd felolvasta a kultuszminiszternek Szik 
Iáihoz intézett levelét, átadta a város babérboszo 
ruját és a szinügyi bizottság ezüst babérágát. 
Tairaay Ernő igazgató azzal végezte hatásos be-
szédét, hogy minden igazgató ugy legyen megelé-
gedve Sziklaival, ahogy ő. Az Országos Szinész-
egvesület üdvözletét Gécsy István tolmácsolta, dr. 
Tóth I ászló a színházba járó közönségét, könnyes, 
megható köszöntőben Herczeg Vilmos a kollégá-
két Vitéz Papp Ferenc a Bástya nevében fidvő 
zölte Sziklai Jenőt, a Szegedi Fészek Klub nevé-
ben Vér György. Dr. Firbás Oszkár »az ifjú és 
bohém közönségnek, a diákoknak« nevében kö-
szöntötte a jubilánst. Gratulált a műszaki személy-
zet és a zenekar, majd felgördült a függöny és a 
megtelt nézőtér perceken át ünnepelte és tapsolta 
a jubilánst, aki meghatottan állt a rengeteg ko-
szorú. virág és ajándék között, percekig szóhoz 
-em jutva. Sziklai Jenő el-elcsukló köszönő sza-
vai után újból percekig zúgott a taps, 

• 

Ünnepi szereposztásban kerfllt ezután színre Kál-
mán Imre maradandó sikerű operettje, a Cigány-
prímás, amelynek címszerepét a jubiláns Sziklai 
Jenő I f ̂ álta A közönség elragadtatással fogadta a 
lágy éc andalgó zenéjö operettet, amelynek me-
lódiái most sem téves te! ték el hatásukat. Sziklai 
Jenőt most mint kiváló színészt is megismerhette 
a szeged] Kő'önsétr Sári szerepéből tűzről pat-
tr.nt leányzót fönnáll Harmalh Hilda. Patkós 
Irma csengő hangja és bájos játéka is nagy sikert 
aratott. Nagy örömmel látta viszont a színpadon 
a közönség dr Oeskav Kornélt a kitűnő tenoris-
tát, aki sokszor méltatott képe« égéinek teliével 
arato't megérdemelt babé okát Pompás kabinet-
figu.&t nlakitott Herereg Vilmos hóditó király volt 
Tolnav Andor és széphangu vén cigány Arany. 
A közönség a felvonásközökben ki nem fogyott a 
tapsokból és ünneplésekből, amolvből közben ki 
jutott a lendületesen vezénylő Beck karnagy-
nak is. 

Előadás után a Tiszában bankett fejezte be 
a jubileumi ünnepséget, amel. en számos köszön 
tőben méltatiák Sziklai érdemeit. Cg. a.) 
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ják a budapestivel egvidőben történő patkány-
irtásra. A főváros a »patkányhét« elrendelésén ki-
vül további intézkedéseket is foganatosít. A régi 
csatornákat fokozatosan átépítik, hogy a patkány-
búvóhelyeket megszüntessék. 

x A márciusi harmincnapos Del-Ka-rlpflvásár 
páratlan eífinvöket nyújt. Fiók: Kárász-u. 14. 731 

— A dunai A'ra'iásl fo galom dijszbáslervezeto. 
A Máv igazgatósága hozzászólás végett megküldte 
a szegedi kereskedelmi és iparkamarának az uj 
dunai átrakási forgalom dijszabástervezetét. A ter-
vezet az érdeklődő feleknek a hivatalos órákban 
a kamarában rendelkezésükre áll és arra 17-ig 
észrevételeiket — lehetőleg Írásban — megtehetik, 
hogy ezek az észrevételek a végleges megszöve-
gezés alkalmával figyelembevehetők legyenek. 

' S í C f svéd golyöscsapágyak kaphatók Ka-

cses és Magay, Szeged, Kölcsey u. 1. 915 

— Erdőket kécnek a baláslval k. A balástyai 
csordagazdaság beadványt intézett a városhoz és 
azt kéri, hogy a balástyai kőzlegelőkőn a város 
telepíttessen szárnvékerdőket. A lege őkön lévő er-
dőket már évekkel ezelőtt kiirtották és így a 
jószág a nyári hőségben nem talál árnyékos, de-
lelésre alkalmas helyet A polgármester utasította 
a gazdasági hivatalt a kérdés tanulmányozásira ét 
a szükséges előterjesztés megtételére. 

r Legszebb virágok Kigyó-ucea 4. Tel. 2176. 

4 színházi Iroda hirel 
Ma este. Madarász. _ Ma délután: Szökik as 

asszony. — Szombat délután: Aranylakodalom. — 
Szombat este: I. A költő és a halát. H. Égő v*. 
ros. — Vasárnap délután: Matylka szinésraő sz«-
retne lenni. — Vasárnap este: A cigányprímás. 
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BUDAPEST. 9.15: A m. kir. 1. honvédgyalof-
ezred zenekarának hangversenye. Vezényel Frlesay 
Richárd zeneügyi igazgató. 11.10: Nemzetközi viz-
jelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és néme-
tül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, 
időjárásjelentés. 12.05: A rádió házikvartettjének 
hangversenye. 4: Kortsák Jenő novellái: Felol-
vassa Harsányi Gizi. 5: Meister Ferenc dr. elő-
adása: »Kossuth Lajos farkaskalandja«. 5.30: A 
Fejes-szalonzenekar hangversenye. 6.40: Jónás Ká-
roly felolvasása: »Beöthy Zsolt látogatása Kossuth 
Lajosnál.« 7: Békeffy László vidám estje. 8: A 
Melles magyar vonósnégyes hangversenye. Közre-
működik: Dohnányi Ernő dr. Utána kb. 9.30: 
Sovánka Nándor és cigányzenekarának hangver-
senye a Baross-kávéházból. 10.30: Pontos időjelzés 
időjárásjelentés, hirek. Majd: Gramofonhangver-
seny. — BEOGRAD. 1240: Zen«. 17.05: Jazz. 
20: Opera a belgrádi operából, vagy Barlovác zon-
goraművésznő előadása. 22.15: Balalajka-zene. — 
BEBLIN. 2010: Az ucca zenéje. Zenei egybeállítás 
Lother Rudolf bevezető és összekötő szavaival. 
22 30: Fuvósz/me. — BUKAREST. 16: Könnyű 
zene. 16.30: Könnyű és román zene. 20: Román 
est — MILANO. 1915: Vacsorai zene. 20.30: 
Szimfonikus hangverseny. — PRAGA. 11.15: Gra-
mofon. 16 30: Rádiózenekar. 19: Weber »Oberon« 
cimü háromfelvonásos operája a prágai nemzeti 
színházból. 22.20: A mai zene XI. hangversenye. 
— RÓMA. 17.15: Parisini énekesnő. Térni bariton-
énekes és Chiarappa csellómüvész hangversenye. 
21.02: Kálmán: »Tatárjárás cimü operett — 
STUTTGART. 20: A filharmonikusok hangverse-
nye. 21.15: Közvetítés Londonból. Utána gramofon-
tánczene. — WARSO. 16.15: Gramofon. 17.45: A 
Dau-énekkar kilenc számból álló hangversenye. 
19.25: Gramofon. 20.15: A filharmonikusok hang-
versenye. — WIEN. 11: A Silvíng-zenekar. 15.15: 
A Bauer-zenekar játéka. 20: Bécsi Dalok estje 
21: EmlékünneD Wolí Hugó 70-ik születésnapja 
alkalmából. 

KosmeíiRai inlésselem 
a z egyént k e z e l é s i blxioslífa. 
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H . Cenayel Grete, Vár ucca 7. 


