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— Temetés. Szeged társadalma osztatlan 
részvéte kisértc utolsó útjára péntek délután a 
tragikus váratlansággal elhalt dr. C u r r y Ri-
chárdnét a Kossuth La jos-sugáruli gyász-
házból, a gyászolók között megjelentek 
Imecs György főispán, Pálfy József pol-
gármester, dr, Berecz János, dr. Miskolczy De-
zső egyetemi tanárok. Breisach Béla püspöki 
helynök. Raskó Sándor prelátus, Sopsich Já-
nos prépost, Konczvald Endre vezetésével ott 
voltak az Ítélőtábla bírái, Paraszkay Gyula 
törvényszéki elnök, a törvényszék és a járás-
bíróság birái, az ügyvédi kar képviselői, a kü-
lönböző noegyesülelck vezetői, hogy bucsut 
veevenek jóságos életéért mindenki által be-
csült és szeretett Curry Rirhárdnétöl. A te-
metési szertartást nagy papi segédlettel dr. 
H c n n y Ferenc rókusi plébános végezte, az 
egvházi szertartás után a gyászoló közönség 
kikísérte a haloltat a belvárosi temetőbe, ahol 
a családi sírboltban helyezték örök nyuga-
lomra. 

— Márciusi ünnepség a Katolikus Házban. "A 
Belvárosi Katolikus Legényegylet vasárnap este 
8 órakor a belvárosi Katolikus Ház dísztermé-
ben műsoros ünnepség keretében áldoz a már-
cuisi napok- emlékének. Beszédét mond dr. R o s t a 
Lajos és F á b i á ' i Ferenc, közreműködik a Bel-
városi Dolgozó Leányok Egylete. 

Keresik a inezökovácsHázi községháza be-
lörőjcl. Mezőkovácsháza község irodájának 
több asztalfiók ját feltörték és azol^ból értéke-
ket, pénzekel vittek el. Valószínű, hogy a betö-
rést reggel követték el, még hozzá egy piaci 
napon, amikor százak és százak tartózkodtak 
• községházán. A nyomozást S z a b ó Antal 
alhadnagy vczeli, a csendőrség reméli, hogy 
rövidesen kézrekeriti a tetteseket. 
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Tralikrablás. Vakmerő tolvajlás törtéit a Szc-
gcdi-ucca végén levő dohánytőzsdében, amely özv. 
F ü r g e Mihály né tulajdona. Alkonyat tájban, 
amikor özv. Fürgénc egyodül volt a trafikhelyi-
ségben, beállított egy középkorú férfi és 100 darab 
Extra cigarettát kért. Az asszony átadta a doboz 
cigarettát, az ismeretlen férfi magához véve a 
dobozt, fizetés nélkül futva távozott. Özv. Fürge 
Mihályué nem vesztette el lélekjelenlétét, kiugrott 
az üzletbői s az ajtót lezárva, futni kezdett a me-
nekülő férfi utál, akit az Iskola-uccában utol is 
ért s megállítva, a pénzt, vagy a cigarettát kérte 
tőle. A tolvaj körülnézett s a már sötétedő uccán 
senkit nem látva, hirtelen ököllel mellbeütöltc az 
asszonyt s újból futásnak eredt. A hirtelen és erős 
ökölütés földreteritette özv. Fürge Mihálynét s 
atnikor néhány pillanat múlva magához tért, már 
sehol nem látta vakmerő támadóját. A lopásról 
és támadásról jelentést tett a károsult trafikosnő 
a rcjdörségen s miután pontos személyleirást 
adott az ismeretlen férfiről, valószínűleg rövidc-
sen kézrekeriti a rendőrség. 

Gyenge vett a pénteki makói piac, A pénteki 
hetipiac ugy a kínálatban és forgalombaí, mint az 
árak tekintetében gyengült. Baromfiárak: csirke 
120_í:t0, tyúk 100, liba 115-120, kacsa 110-120. 
tojás 80 fillér kilónkint. Sertéspiac: fi ital nehéz 
03, öreg 91, közép 83—86, köinvü 80 fillér kilón-
kint. 

Játék közben lábát törte egy kisfiú. Lantos 
.Tános mezőhegyesi cukorgyári éjjeli őr János ne-
vü 7 eves kisfia játék közben az udvaron olyan 
szerencsétlenül esett el. hogy jobblábát eltörte. 
Beszállították a makói közkórházba. 

Anyakönyvi hirek. Elhaltak: Szűcs Rozália Er-
zsébet 10 napos (Kisfaludi-ucca 37.). Karakas Ist-
vánné Garai Rozália 62 eves (SzekfŰ-uocá 38.). 
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az I. oszt. búzásra nagy választékban kaphatók 

Osvá t h I s t v á n 
M. kir. osztály sors jegy iöárusitónál, 
Tábor-ncca 3. Városi adóhivatal épü-
letébon. Húzás ápril is 9—-52-én 

Rendkívüli közgyűlés a vármegyén. Csanálrae-
gyc törvényhalósági bizottságát március 26-ára 
rendkivüli közgyűlésre hivták -össze. A rendkí-
vüli közgyűlés összehívásának indoka T a r n a y 
Ákos vármegyei árvaszéki elnök nyugdíjazása, 
amelyét nz eddigiekhez hasonlóan, ugyancsak cx-
press tempóban hajtat végre a vármegye kor-
mányzata. Tekintve, hogy már i kisgyülésnek áp-
rilis 1-ével való nyugdíjazási javaslatot terjesz-
tettek elő, a rendkivüli közgyűlés egy behívásának 
szüksége már eleve nyilvánvaló volt. A köz-
ben történi korniányrekontsrukcióról szóló le'ra-
tok is természetesen szerepelnek a rendkivüli köz-
gyűlés tárgysorozatán. E politikai tárggyal kap-
csolatosan érdekes felszólalásokat várnak a kü-
lönben szürke közgyűlésen, amelynek tárgysoro-
zatán mindössze 30 ügy szerepel. 

Kinevezés. Dr. K á s z o n y i Richárd Csanád-
megye főispánja, a makói közkórháznál legutóbb 
szervezett kisegítői orvosi állásra • dr. Koz á k 
Bélát kinevezte. 
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I I K T I M Ű S O R : 

Szombaton délután: Fekete lovas. Ifjúsági elő 
adás. 

Szombaton este: Esküszöm, hogy imádom. Opc-
rcttujdonság. I'rcmierbérlct 36. 

Vasárnap délután és este: Esküszöm, hogy imá-
dom. 

Hétfőn este: Sevillai borbély. Operaest. Marga-
relhe Philipsky, Ollo Jenk, Székely Mihály. Fe-
hér Pál, Somogv István felléptével. Premierbér-
let 37. 
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DobrOwcn szegcdi hangversenye. Az idei hang-
versínyszezon két kiemelkedő eseménye: Kleiber 
és Dobrowen dirigálása. Dobrowen április 8-án 
vezényli a szzgedi filharmonikusokat, hangverse-
nyét nagy érdeklődéssel várják, hiszen a zenei vi-
lág egyik legelső karmestere. Issay Dobrowen 
még kilenc esztendős sem volt és aranyérmet ka-
pott a moszkvai zeneakadémián, 20 éves korában 
már a moszkvai zeneakadémia tanára és a cári 
opera első karmestere lett. Az orosz zenekölté-
szet legnagyobb ijterpretátorát látta benne. A 
forradalom után külföldre emigrált, 1922. táján a 
német zenevilág, Drezda, Berlin, Frankfurt operái 
vetélkedtek érte. majd Anglia és Amerika hódí-
totta cl. Xewyork, Sanfraneisco, Philadelphia, 
Losangeles szimfonikusainak legünnepeltebb diri-
gense lett. Kivételes üniepc a zenevilágnak, ahol 
dirigál. F.z az első alkalom, hogy vidéki zenekart 
vezényel. 

Orvosok ezret afánlták a Togal-f 
rhoumatikus és köszvényes fájdalmak ellen, 
idegfájdalmaknál, fejfájásnál, lag- és izületi 
fájdalmaknál, valamint meghűléses betegségek 
clien. Tegyen még ma egy kísérletet. Kér je 
kifejezettén a kiváló hatású Togal-t. Tdjesmn 
ártalmatlan. Minden gyógyszertárban P 1.'30. 

Harmónia hangversenyek 

Csütörtökön 
Harmónia IX. mesterbérlet 

Svéd Sándor ária és dalest 
Jegy Délmagyarországnál. . 
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4 szinházi iroda hirei 

„Esküszöm, bogy imádom". Ma este fényes ki-
állításban, kitűnő szereposztásban mutatja bc nz 
operettegyüttes a legújabb remek operettet, az 
„Esküszöm, hogy imádom"-ot. Az újdonságot, 
amely tele van" slágerszamokkal, humorral és 
táncokkal, vasárnap és kedden este, valamint va-
sárnap délután is műsorra tűzte az igazgatóság 

Ma délután a „Fekete lovas" kerül szinre ifjú-
sági előadásban filléres helyárakkal. 

A hétfő esti operaelőadás, a „Sevillai borbély'1 

jegyeit csaknem teljes számban elővételben vál-
tották meg. 

Kedden délután a „Huszárparádé" megy filléres 
helyárakkal. 

,.Júlia"! Premier a jövő héten! 

RÁDIÓ 
S z o m b a t , m á r c i u s 19 

BUDAPEST I. 
Állandó leadások Budapesttől hétköznapokon. 

6.15: Torna. 720: Étrend. 10: llirek. 12: Déli ha-
rangszó, időjárásjelentés. 12.40: Hirek. 13 20: Idő-
jelzés, időjárásjelentés 14.40: Hirek, étrend, élel-
miszerárak. 16.15: Időjelzés, idöjárásjelentég. 

12.05: A rádió szalonzenekara. 13.30: Hangleme-
zek. 19.15: Mesék. 16.30: Miki egér-lemezek. 17: 
Néhány szó a vitamindús magyar fűszerpapriká-
ról. Közvetítés a szegedi mezőgazdasági vegyki-
sérleti és paprikakisérleti állomásról. 17.30: Jazz-
zenekar, Lányi László énekel. 18: Felvidék a 
XVIIL században. Felolvasás. 18.30: Cigányzene. 
19: Amikor a gong megszólal. A Rádióélet rejt-
vénypályázata. 19.30: C'igányszereleni. Opercttköz-
vetítés. 21.40: Hirek, idöjárásjclentés. 22.05: Tánc-
lemezek. 23.10: Cigányzene. 

BUDAPEST T[. 
18: Cigányzene. 18.30: Mezőgazdasági félóra. 19 

óra 30: Sakkelőadás. 20: llirek. 20.25: Hangleme-
zek. 

KÜLFÖLD 
Bécs. 21.35: Dvorzsák: A-moll hegedű- és ze-

nékari verseny. 22.35: Dalos, zenés bécsi nép-
est. Berlin. 19.10: Müvészlemezck. Boroszló. 
21.10: A népek zenéje. Deutschlandscnder. 20: 
Vidám hétvége. 21: Könnyű és tánczene. Droil-
wich; 19.15: Cortot-lemezek. 21: Tánczenekar. 
Köln. 20: Nagy táncest szólistákkal. Königs-
lierg. 19.10: Vidám lemezek. Lipcse. 20: Tarka 
kivánsághangverseny. London" Rcgional. 20 
óra 30: Schubert-dalok 20.45: Cardiffi kama-
razeneegyüttes. 2330: Tánczene. Luxemburg. 
24: Angol tánclemezek. Rndio Piris. 21.15: 
Könnyű dalok. 21: Tánczene Róma. 22.15-. 
Oetra-zenekar. dalcgyveleg. 23.15: Tánczene. 
Stuttgart. 18: A hét hangjai. 21.15: Tánclcmc-
zck. Varsó. 16.15: Mandoíinegyültes. 22: Nép-
szerű zene. 

Törpe 'te magasWrzsfí 
gyümölcsfa, szőlővessző 

oltvány és hazai gyökeres díszcserje, 
fenyőfélék, bokor- és futórózsa stb. kap-
ható. DEMETER FERENCNÉL Újsze-

ged, Szőregi-ut 42. Tel, 22-10. Autó-
busz megálló. US 


