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A Stefánia Szövetség szociális munkája. A ma-
kói Stefánia Szövetség gazdag szociális progra-
mot dolgozott ki az idei téli időszakra. A szövet-
ség szociális bizottságának tagjai lelkes propagan-
dával saólositik ki azt a mozgalmat, amely sze-
génysoron anyáik ebédeltetésével végez áldásos se-
gítő munkát, meleg alsóruhák és kötött holmik ké-
saitésón is sorényen dolgoanak s tervbevettek Mi-
kulás-mesedélutánok tartását is. Tegnop nagy er-
kölosi és szép anyagi siker mellett zajlott le a 
szociális bizottság első műsoros délutánja a Ka-
tolikus Körben. A műsoros délután bevezetőjét dr 
F e I i e t á r József mondotta, egy kedves és bájos 
gyermek tündérjáték és egy műkedvelő szinda rab-
előadás mellett Sziebig Béla szavalata, Korcsmá-
ros Panni és Endreffy Rózsi zongorajátéka, Dor 
esifc László opera áriéi és végül irredenta élőké-
pek tették teljessé a gazdag műsort. 

Anyakönyvi hírek. Házaisságra jelentkeztek: 
Kerekes András és Tamás Ilona. Házasságot kö-
tött: Savanya György Czavalingn Erzsébettel. El-
halt Fodor Sán<íor 61 áves korában. Bárány-u. 6. 
szám alatt 

Hírek a rendőrségről. T ó t h Sándor gazda be-
jelentette a rendőrségen, hogy az éjjel egész ba-
romfiállományát ellopták. — F a r a g ó Antal Haj-
nal-uccai vendéglősnek beverték az ablakait. — 
S í a l á r d i István szijgyártónak ellopták a ke-
rékpárját. — H o r v á t h Piros, Rákosl-uoea 12. 
szám alatti munkásleány tegnap öngyilkossági 
szándékkal zsirszódát ivott Beszállították a ma-
kói közkórházha Állapota életveszélyes, mert a 
maró folyadék összeégette a nyelőcsövét és gyo-
norfalát. 

— Elfogtuk egy három év előtti gyilkosság 
lettesét. Budapestről jelentik: Három évvel ez-
előtt Pestszentlőrincen egy orvostanhallgató 
észrevette, hogy két ember egy motorkerékpárt 
nkar ellopni. Meg akarta akadályozni a lopást, 
de »z egyik betörő revolvert rántott és agyon-
lőne az orvostanhallgatót, majd elmenekültek. 
Vasárnap egy őrszemes rendőr meglátta Bo 11 a 
István betörőt, akiről tudta, hogy körözik. 
Üldözőbe vette, de Bollának sikerült egérutat 
nyerni. Később mégis elfogta és bekísérte a fő-
kapitányságra. ahol kihallgatása során beis-
merte, hogy eddig ismeretlen társával egyiitl ; 

követte el a pestszentlőrinci gyilkosságot. Le-
tartóztatták és társa kézrekeritésére megindí-
tották a nyomozást. 

— Az összetöri üvegajtó megsebesített egy 
gyógyszerészhallgatót. Szombatról vasárnapra 
virradó hajnalhan zajos események játszódtak 
le a Turul Bajtársi Egyesület Gizella-téren le-
vő klubhelyiségében. A Turul a szokásos szom-
batcsti mulatságát tartotta és azon résztvett 
több gyógyszerészhallgató is. Hajnali 3 óra 
felé a vendégek hangos csörömpölésre riadtak 
fel. Kiderült, hogy az egyik gvógvszerészhall-
gató egy másik gyógyszerészt, aki különben a 
barát ja volt. hozzá lökte az üvega jtóhoz, mely 
hangos csörömpöléssel izzé-porrá zúzódott. Á 
gyógyszerészhallgató a szerterepülő üvegszi-
lánkoktól az arcán és a szemén sulvos sérülé-
seket szenvedett. A szerencsétlenül járt fiatal-
embert a klinikán ápol ják. 

— A sikkasztó poslaellpnőrnő büntetése. Bu-
dapestről jelentik: Az Ítélőtábla ma tárgyal la 
K á l m á n 1a josné postaellenőr ügyét, aki kö-
ze] 20.000 pengőt sikkasztott el a postapénzlár-
tól. Vele egviitt vonták felelősségre K o c s i s 
Zoltán posla felügyelót Is. aki elmulasztotta a 
köteles ellenőrzést A perbeszédek elhangzása 
után a tábla Kálmán Lajosnét, az elsőfokú egy 
évi és 8 hónapi börtönre szóló Ítélettel szemben 
2 és félévi fegyházbüntetéssel sújtotta, mig 
Kocsis Zoltán felmentését helvben hagyta. Kál-
mánné és védője fellebbezett. Kocsis Zoltán fel-
mentése pedig jogerőre emelkedett. 

Az M é 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 5.8, a legalacsonyabb 2.4 C. A barometer 
adata null fokra és tengerszintre redukálva 
reggel 760.3. este 763.6 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 100. délben 100 százalék. A 
szól iránya északnyugati, erőssége 2—4. A le- , 
hullott csapadók mennyisége 17.8 mm. . ; 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Északnyugati szél, eső. ! 
vagy havaseső, esetleg hó az ország vzélső _ 
délkeleti és keleli szélein még lehetséges. 
Éjjel, főként az ország nyugati felében wős 
fagv. A nappali hőmérséklet kissé emelke- j 

A „ketten egy jeggyel44 

óriási sikere 
Kedden megismétli a Délmagyarország az akciós színházi előadási 

*'Ketten egy Jeggyer cimmel akciót indított a 
halma,gyarország- hogy a ..Táncol a város" 
cimű operettet és azon keresztül a szegedi 
színházat népszierüsitse- Az. akció lényeire az 
volt- hosry mindegyik ,előfizetőnk, aki jegyiro-
dánkban egy jegyet vásárolt a hétfő esti elő-
adásra. másodmagával mehetett a színházba- Az 
akciónak óndsi sikere volt A délutáni úrákban 
óriási érdeklődés nyilvánult meg a jegyek iránt 
és este telt ház nézte végig a biibájos operettet 
A nézőteret a Délmagyarország előfizetői tá-
bora töltötte meg. valóságos premier-h<ansrulat 
uralkodott a nézőtéren és a színpadon egyaránt-
Hans May melodikus zenéje. Kellér Dezső szel-
lemes szövege és a ragyogó kiállítás, valamint 
a szereplők: Patkós Irma- Föry Klári. Márkus 
Lajoí;. Veszély Pál. Vágó Arthur. Biharv Nán-
dor. Pálóczy László játéka biztosította a si-
kert- A közönség egész este jól mulatott, sokat 
és lelkesen tapsolt és újrázott- A nagy sikerre 
való tekintettel és mivel előfizetőink jelenté-
keny része már nem juthatott jegyhez, a Dél-
magyarország elhatározta, hogy kedden cste 
megismétli az akcióéi öadást- A kedd esti elő-
adásra reggel 9 órától kezdve árusítja kiadó-
hivatalunk a jegyeket-

* 

Patkós Irma szenzációs toalettjei Ecker Nő-
vérek szalonjában készültek-

H E T I M Ű S O R . 

Kedden délután: 3 ember a hóban. Filléres hely-
árak. 

Kedden este: A táncoló város. 
Szerdán este: A táncoló város. 
Csütörtökön délután: Nem ismerlek többé. Fil-

léres helyárak. 
Csütörtökön este: A táncoló város 
Pénteken este: A táncoló város. (Az előadást a 

rádió közvetíti) 

Szombaton délután: 3 ember a hóban. Filléres 
helyárak. 

Szombaton este: A táneoló város. 
Vasárnap délután: T|t a szerelem. Mérsékelt 

helvárak. Délutáni bérlet 9. 

Vasárnap este- A táncoló város. 

Aa esti előadások 8 órakor kezdődnek. 

Anderson Maron 
Valamikor afrikai nap ragyogott őseire, Afrika 

félelme borzongatta, Afrika öröme mosolyogtatta. 
Egy messzi vi lág tüzét sugározita egyik lélekből a 
másikba és egyetlen fájdalmas feljajdulásától 
lángba boni! t ezer hallgató szive A n d e r s o n 
Marionért. A kecses párducok hajlékony büszke 
járása, a sivatagok királynőjének öntudatos hódí-
tása ott ragyogott mélyen szürke, okos, átszelle-
mült szemében De hozott még valamit Anderson 
Marion, amit európai művészek aligha tudnak 
ajándékozná: ae afrikai szivnek vallásosságban 
szinte meggörnyedt alázatát, ahogy zokogva bo-
rul Krisztusa keresztjére és érzi, elsírja fehér 
embereik között villámsujtott fajtájának bánatos 
keresztjét. Sokszor azon vettftk észre magunkat, 
hogy köny csúszik ki a szemünkből és hallottunk 
itt is, ott is összeszorult torkokból előtörő gör-
csös köhögéseket.. . 

Ez a csodálatos énekesnő a lelkét szórta széj-
jel és költői énekének sikere; nagy őszántesége. 
A dal nem is férkőzhetne hozzánk, ha émekese lel-
ki álarcot visel. Anderson Marion pedig eltemetett 
és soha ki neim mondott titkoknak lett dalos szó-
szólója. Valami nagy tisztaság, üdvözítő szépség-
imádat, az ős, örök, áldott muzsika, hatást és kül-
sőséget elfelejtő hódolata lesz úrrá művészetén. 

Ez a lényege óriási s zuggeszti vitásának. Hang-
ja, kulturája, előadása más és sok' énekesnőnek 
van, Andersonnál azonban láthatatlan könyek iz-
zó gördülése marja fel a hallgató szivét. 

Hagszine már magában véve különös drámai-
ságot hordo Bíborokat és árnyakat befüggöny-
zöt' szenvedélyeket. A osoda nála; hogy a contra 
alt és szoprán érdekes találkozása folytán, szop-
ránjának alteseagése, altjának szoprán, sőt kolo-
ratur könnyedsége van. Előadása utolérhetetlen 

M o n t e v e r d i áriájában nehéz bánatban fuldo-
kolt, S c h u b e r t dalaiban martirium és életöröm, 
bit és gyötrelem zengett felénk. G l u c k ; A1 ceste 
áriája, néhány svéd és finn dal finom elragadó 
előadása után az énekesnő legszebb dalai a néger 
„spirituál, song"-ak következtek. Ezeket a dalokat, 
aki egyszer hallotta, többé elfelejteni nem tudja. 

Az élet bus és fekete lesz, megialázottságában 
porig omlik az E m b e r . Nagyszerű énekes-
nő Anderson Marion és nagyszerű kisérője a fe-
hérbőrű, szőke finn zongoraművész. Kosti V e h a -
n e n. 

A Belvárosi Mozi zsúfolásig telt közönsége 
e.pész eksztázisban tapsolt az énekescsodának. 

L v. 

Színházi kartell. Bécsből jelentik: Az öster-
reichische Zeitung am Abend értesülése sze-
rint az olasz—osztrák színpadi kartell mintá-
jára küszöbön áll a magyar—osztrák kartell 
megkötése. Célja, hogy megvédjék az osztrák 
színművészet érdekeit Magyarországon és vi-
szont a magyar színművészét érdekeit Ausz 
triában. 

X színházi iroda hírei. 
Olcsóbb lett a diákhely. A sadnház Igazgatósága 

közli a mélyen tisztelt közönséggel, hogy a diák-
és állóhelyek árát leszállította. Mától kezdve a i 
esti előadásokon a földszinti ál ló és & I I . emeleti 
állóhely 40 fillér, a I I I . emeleti állóhely 32 ffl-
lér, a IV. emeleti állóhely 24 fillér. 

„A táneoló város" estéről estére aratja diada-
lait. Mindenki nézze meg mert soha ilyen szépet, 
hangulatos és mulattató operettet nem lótott. 

Ma délután „8 ember a hóban" filléres hely-
árakkal, a legjobb szereposztásban 

„Nem ismerlek többé" a szezon legjobb vigjá-
lékujdonsága csütörtökön délután filléres hely-
árakkal kerül szinre. 

Rádiót fflm 
Kedd: 

Budapest I. 12: Déli harangszó. 12.05: Hangle-
mezek. 13.30: Szmirnov Szergej balalajka-zeneka-
ra. 17: Schöpflin Aladár beszél Babits Mihá ly : 
„Tímár Virgil f ia" cimü regényéről. 17.20: Ditrói-
Csiby József zongorázik. 17.55: Francia nyelvok-
tatás 18.20: Teleky Sándor magyar nótákat éne-
kel, kíséri Bura Sándor és cigányzenekara. 19.25: 
Renenr Sándorné előadása. 19.55: Zenés részletek 
Reinhardt: „A Szentivánéji álom" c. hangosfilm-
jéből. 20.20: Szinmüelőadús a Stúdióban. „Mac-
beth." Tragédia 5 felvonásban. Irta Shakespeare. 
22.10: Hírek, időjárásjelentés. 22 35: Tánclemezek. 
23: Budapesti Hangverseny Zenekar. Vezényel 
Polgár Tibor. 0.05: Hírek. 

Budapest I I . 17.55: Hanglemezek. 18.20: Mező-
gazdasági félóra. 19.30: Kestner Jenő dr. előadá-
sa 20: Heilig Jósé jazz zenekara 2105: Hircfc 
21.30: Leidenfrost Ica énekel zongorakísérettel. 

Külföld. Pozsony. 17.40: Liszt Ferenc hangjáték 
Breslau. 20.10: Kuhlenkampf György hegedül. Mi-
alno. 20.50: Kálmán: Csikágói hercegnő, operett. 
Strasbourg. 22: Hangverseny Toscanini vezényle 
tével 

Az erdélyi nyelvvizsga 
Bukarest, november 25. A felügyelő vizsgáló 

bizottság megkezdte az elbocsátott temesvári 
kisebbségi városi alkalmazottak ügyének tár-
gyalását. Jelenleg 23 tisztviselőről van szó. 
Ezeket ujább nyelvvizsgára bocsájtották és 15 
közülük megállta a nyelvvizsgát, elbocsájtásuk 
tehát teljesen indokolatlan volt. Ennek követ-
keztében a bizottság elrendelte állásukba való 
visszahelyezésüket. A többi nyolc tisztviselő el-
bocsájtását a bizottság jóváhagyta. 


