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Meglopta a bérestársál. Herédi György szegedi 

23 éves gazdasági cseléd a nyáron 'Rutai János 
makói gazdasági cseléddel együtt dolgozott Szilá-
gyi Imre makói gazdálkodó jarandól tanyáján. He-
réd! egy éjszaka társa kabátjának zsebéből kilop-
ta a pénztárcát, amelyben 15 pengő volt. A káro-
sult feljelentésére ma vonta felelősségre a makói 
járásbíróság a tolvaj bérest, akit, miután tettét 
beismerte, lopás vétsége címén 10 pengőre, nemfi-
zetés esetén ötnapi fogházra itélt. 

Kés fogott a mezőőrre. Bucsás György pitva-
ro»i mezőőr szeptember közepén egy este a ha-
tárban lopáson érte Svihrán András 31 éves nap-
számost. A mezőőr elő akarta állítani a tolvajt, 
aki azonban kést rántott elő s leszurással fenye-
gette meg. A mezőőr feljelentése alapján ma von-
li felelősségre Svihrán Andrást a makói járásbí-
róság s hatósági közeg elleni erőszak vétsége cí-
mén 10 pengő, nemfizetés esetén ötnapi elzárásra 
ítélte. 

Nappal dolgoztak, éjszaka lopni jártak. Tóth 
Ferenc 27 éves és Szabolszkí János 21 éves makói 
V'ertán-telepi napszámosok állottak a büntetőbí-
róság előtt sorozatos lopásokkal vádolva. A két 
napszámos Jenei Péter és Szabó Sándor dáli ta-
nyai gazdáknál kukoricatörésre állt cl s míg nap-
pal szorgalmasan törték a kukoricát, éjszaka épp-
ulyan szorgalommal a környékbeli tanyák barom-
fiállományát dézsmálták. Ebbeli munkálkodásuk 
során mintegy 50—60 darab baromfit szedtek ösz-
sze, amit hazahordtak Makóra s> hozzátartozóiknak 
Tóth Mibálvnénak. Tóth Ferencnénck és Szabol-
szkí Jánosnénak adták el. Az asszonyok a lopott 
tyúkokat részben értékesítették a piacou, részben 
megfőzték s együttesen elfogyasztották. A bíró-
ság Tóth Ferencet és Szabolszki Jánost lopás vét-
sége miatt 16—16 pengő, 8—8 napi fogházra átvál-
toztatható, a három asszonyt pedig orgazdaság 
vétsége miatt 10 10 pengő, 5—5 napra átváltoz-
tatható fogházra Ítélte. 

Magyar est és mhabemiifató. A makói MANSz 
a csongrádmegyei vitézi szék társadalmi bizott-
ságával karöltve szombaton este fél 0 órai kez-
dettel a Gazdasági Egyesület dísztermében Ma-
gyar Estet rendez, amelynek keretében Csernák 
Anna Réka tart előadást magyar ruhákról, ruha-
tervek és eredeti modellek bemutatásával. 

Ének- és zenekari hangverseny. A makói Zene-
kedvelők Egyesülete második bérleti ének- és ze-
nekari hangversenyét december 6~áu este 8 órai 
kezdettel tartja a Gazdasági Egyesület díszter-
mében. Az est keretében Dtillein Klára begedi:-
müvésznő ií> szerepel főleg Mozart-müvekkel, mig 
az énekkar Demény: Szerenádját és Kacsóh: Rá-
kóczi Megtérését adja elő. 

Anvakönwi hirek. Házisságra Jelentkeztek: 
Raffai Sándor Si'ket Eszter Irmával. Elhaltak: 
özv. Nagy Mihályné Marsi Julianna 72 éves (Hon-
véd-ucca 19.), özv. Fazekas János né B. Szűcs Ro-
zália 86 éves (Hold-ucca 18.). 

Téli előadások a Függetlenségi Körben. Az Új-
városi Függetlenségi Körben a téli időszakban, 
amint az a múltban is szokásos volt. ismeretter-
jesztő előadásokat rendeznek. Az első ilyen elő-
adás csütörtökön lesz. 

Szakszerű szemüvegek Klein Imre látszerésznél. 
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Szerdán este: Csárdás. Szelvények és kedvemé-
nyes jegyek érvényesek. 

' Csütörtökön délután:. Gróf Figaró, filléres 
bélyársJc 

Csütörtökön este: Szívdobogás. Vígjáték, Pre-
mierberlet 14. 

Pénteken este: Szívdobogás. Páratlan lxírlet 
11. Szelvények és kedvezményes jegyek érvénye-
sek. 

Szombaton délután: Elnémult harangok. Szín-
mű. Filléres hely árak. Ifjúsági előadás. 

• 
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A HÁROM VOLT SZEGEDI SZÍNÉSZNŐ SI-
KERÉTŐL hangos most a budapesti színházi vi-
lág. K i s s Manyi, akit Fred U f c r 1 n i tüntetett 
el a szegedi deszkákról, ismét visszatért a „nagy" 
színházba, miután egy darabig a Felvidéken ját-
szott, majd kisebb pesti színházakban vendégsze-
repelt. Legutóbb a „Pódium"-kabaré tagja volt, 
ott fedezte fel ismét — immár harmadszor — a 
Magyar Szintláz. számára C s a t h ó Kálmán. Kiss 
Manyi Csathó: ..Szakítani nehéz dolog" cimü víg-
játéka főszerepét játsza el még ebben a hónapban. 
— A másik színésznő: Ö1 v e d y Zsóka, aki a 
mult szezonban váll meg Szegedtől. A Vígszínház 
szerződtette. A Vígszínház soron kővetkező újdon-
ságában: „Nem adok hozományt" cimü vígjáté-
kában kapott főszerepet. — V á g ó Máry is Sze-
gedről került Budapestre, tavaly az Anclrássy-uti 
Színházban aratott sikereket, idén pedig a Moulin 
Rouge-ben táncol. A decemberi műsornak Vágó 
Máry feltűnést keltett táncai az attrakciója. 

Hétfőn Gina Cigna, a. milánói Sc-ala világhírű 
éuekesnöje hangversenyezik Szegeden. 

December 7-én a jelenkor legnagyobb éoekmü-
vésznője, a világ koncertpódiumainak legünnepel-
tebb sztárja, G i n a C i g n a hangversenyezik Sze-
geden. Szeged az egyetlen vidéki város, ahol a vi-
lághírű művésznő fellép s a Harmónia ezt a hang-
versenyt csak igen súlyos áldozatok árán tudta 
Szeged zenekedvelő közönségének biztosítani. Cig-
na ma a világ legünnepeltebb és legelismertebb 
énekroüvésznője. Szegedi hangversenye nemcsak 
magas zenei, hanem fényes társadalmi eseménynek 
is ígérkezik. 

Harmónia hanqversenyek 

Pénteken 
este 8 órakor a Tiszában TI zongorabérlet 

Július Isserlis 
Hétfőn 

este fél 9 órakor a Belvárosi Moziban 

Jegy 2 pengőtől Harmóniánál és Délmagyaror-
szág jegyirodában. 

A »zin^A/i iroda hirei 

Még háromszor a legswjbb operett, a 

C s á r d á s 
ma, szombaton és vasárnap este. 

„Szívdobogás". Szép Ernő költőien szép vígjá-
tékának, a .,Szivdobogás"-nak csütörtökön l«-sz a 
bemutatóelőadása. Szép és megható jelenetek so-
rozata ez a poétikus színpadi mii, amelynek fősze-
rt púit Mészáros Agi, Dér Vera, Mihályi Mária, 
Pálóczv, Sághy és Földes alakítják. 

A „Gróf Figaró" csütörtök délutáni első fillé-
rei» előadására már alig lőhet. jegyet kapni. 

..Csárdás". Még csak háromszor! .Csárdás". 

..Elnémult harangok". Szombaton délután Rá-
kafei Viktor örökbecsű erdtóyi -srimaüvt-, ae „El-
néitíUlt harangok' ifjúsági előadás kergében van 
műsoron. 

„Szívdobogás." Csak csütörtökön és nemeken. 

Felruházási akcióhoz 
óriási választékkal, i g e n o l e s ó 
árakkal áll rendelkezésre 

rillÍRfS DIVATHÁZ 
Budapes', Baross tér 23. (Rotteabiiier u. sarok.> 

Kérje képes nagy árjegyzékünket, 
vidékre ingyen is megküldjük. 

Érdekes előadásokkal 
befejeződött a szegedi 

pedagógusok 
továbbképző tanfolyama 

A Délmagyarország munkatársától.) A szege-
di pedagógusok továbbképző tanfolyamának utol-
só előadási napján, kedden délután zsúfolt elöaápi 
terem előtt dr. Deé r József egyetemi rk. tanV 
tartotta meg a „Nemzeti öntudat alakulása a tárt 
sadalmunkban" címmel előadását. A korai kö-
zépkor nem rendelkezett mai értelemben vett nem-
zeti öntudattal, — kezdte előadását. A társadalom 
egységét kizárólag a politikai szerrezet biztosítja 
és annak tartalma egyoldalúan dinasztikus. A 
helyzet csak a XIII században változott meg, ami-
dőn á régi államszervezet helyébe, mely erősen 
központosított volt, uj lépett. Á társadalom szere-
pet kért az államügyek intézésében és átvette az 
uralkodóház feladatkörének jclentékcry rész:''. 
Nem egyedül a dinasztia tagjait övezi az Attilától 
való származás és a megkülönböztetett katonai 
erények glóriája, hanem ez a hun rokonság tana 
révén, mely a Xll l . század óta főleg a közne-
messég körében válik általánossá, átszármazik a r. 
egész magyarságra. A XV. század magyarja ma-
gát egy elsősorban katonai hivatásu nemzet fi i-
nak érzi. A király a korai középkorban a hitnek 
fegyveres védelmezője: ez a meggyőződés a török 
háborúk korától kezdve az egész társadalmat át-
hatja. A magyarság igazi öntudat hordozójává, 
nemzetté a szó mai értelmében a török korsznk 
megpróbáltatásai idején vált. 

A nagy tetszéssel fogadott előadás után dr. 
M é s z ö l y Gedeon egyetemi tanár tartotta meg 
előadását „Irodalmi emlékek nyelvi magyarázati' 
címen. Kimutatta, hogy az 1300. körül irt ómagyar 
„Mária siralom" néven ismert vers tisztán meg-
őrizte az ősi magyar verselési módot. Ez csak 
ugy lehetséges, hogy szerzője az ősi magyar hős-
énekek előadóitól tanult verselni. Ez vi*ro<nt i/t 
bizonyítja, hogy nem igaz az a közfelfogás, mint-
ha as. Árpád-kori tnagyar keresztény papok irlni-
ták volna ki ősi történeti énekeket. Nem a törté-
net? énekeket üldözték a papok, csak a varázsló 
énekeket és a szerelmi éneke,ket. Ebben egyek vol-
tak a protestáns papokkal. Fejtegetései végén i -
mutatott a nyelv- és irodalomtudománynak a mű-
velődéstörténettel való kapcsolatára. Néhány szö-
vegmagyarázattal azt mutatta be. mennyire szük-
séges a néprajz és a közelmúlt kor íróinak meg-
értésébe z. 

A tapsokkal fogadott előadás után dr. K is-
p a r t i János tankerületi főigazgató mondott /;i-
rószavakat. Köszönetei mondott az egyetem elő-
adótanárainak. Tolmácsolta a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter elismerését és köszönetét a tan-
folvam ideje alatt — mondotta —, hogy a hall-
gatóság nagy igyekezettel vett részt az előadáso-
kon s iparkodott saíátjává tenni a pedagógiai kni-
tura legújabb eredményeit. Az előadások célja n? 
volt. hogy alapos tudással bővítsék eddigi isme-
reteiket. 

Dr. É b n e r János gimnáziumi tanár keresel 
len szavakkal mondott köszönetet a főigazgatónak 
a pedagógusok Körének nevében azért a szeretet 
ért, amellyel a szegedi tankerület minden ma> 
tankerületet megelőzve, módot nyújt a komolya* 
dolgozni akaró pedagógusoknak a továbbképzésre 

x Mikulásra kedves ajándék a Városi Nyomdából 
(Kárász-u. 0.) gramofon uj slágerlemczekkel. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatna ; 
a Hatósági Munkaközvetítő utján: Férfiak: 1 órás, 
1 vasesztergályos, 1 kovács, 1 kosárfonó, 2 kői-
szővő, 1 bóróndös, 1 cipész, l katonászabó 11 
ügyoők. 2 kocsis, 1 kifutó. NÖk. I cipőtiiiöuö, 1 
síőcyfegáom'óröflő. 

x Ajándékozzon fényképet karácsonyra vitéz 
Kováts műterméből. Csongrádi-palota. Tele Ion 
13-55. Mérsékelt árak. 


