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A Mríeorologiai Intézet jelenti e:-tc 

10 órakor. I d ő j ó s l s t : Élénk észak-
nyugati paél, helvenkint, főként kele-
ten tn»!g eső, nyugaton a felhőzet csök-
kenése, a höuiérséklet nyugaton unu 
változik, keleten rmelkcdik. 
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_ Az úllunii gimnázium Bódogli János-üii-

oepélye. A szegedi állami Baross Gábor-gim-
íázium Bódogh János Gvoreirókörc névadö-
i áu J i és ac iutfeot volt gvorsirólanárának 20 
évee fordulója, alkalmából április 3-án. va-
sárnap,' délután 5 órakor oz intézet, tornator-
niébtn diszgvülóst tart. A svorsirókör mun-
kájáról beszámol Birseid István ifjúsági el-
nök. uépdalokat eldad uz intézet énekkara, 
vezényel Weller Károlv. a gyorsírókor pénztá-
ri ós könyvtári ügyviteléről beszámol Dallos 
András, szaval Magivar Zoltán, csellón ját-
szik Kolozs Jenő. zongorán kiséri Bolgár Ká-
rolv. végül Hirsehl István, Incze Miklós. Há-
morv Jenő és Szekeres István tanulók gyors-
irási gyakorlati bemutatót tartanak, záró-

szavakat mourl dr. Firbás Oszkár igazgató. 

_ Dorozsmait elfogtak két veszedelmes ke-
.ékpái tolvajt. A dorozsmai csendőrség hosz-
szas nyomozás után elfogott és a szegedi 
ügyészségnél átadott szerdán két veszedelmes 
kerékpártolvajt: K o n k o l y Jánost és R á c z 
Ferencet. A csetidörségi nyomozás megállapí-
tása szerint a kél ember a környékben követelt 
>1 bosszú időn keresztül kwékpárlopásokat. A 
rsendurség az elmúlt napokban gvanuba fogta 

két embert és sikerült ellenük bizonyítékot 
js találni. Nincs kizárva, hogv Konkoly és 
Uácz Szegeden is követett el kej ékpárlopáso-
l.at, a nyomozást ebben az irányban most a 
szegedi rendőrség folytatja. 

— Vasárnap megalakul a Dankö Pista-Tár-
saság. Az Országos Dankó Pista-Társaság áp-
rilis 3-án, vasárnap délelőtt 11 órakor alakuló 
közgyűlést tart a felsővárosi kultúrházban. A 
közgvüléff után a tisztikar a tagokkal kivonul 
a belvárosi temetőbe, ahol Dankó Pista sir-
ia elölt tiszteleg. A temetői ünnepség fél 1 
órakor kezdődik a Hiszekeggyel, amelyet dr. 
Horváth József karnagy vezényletével a Vissz-
hang Dalkör ad elő, dr. I-ugosi Döme beszédet 
mond Dankó Pista halálának 35. évfordulója 
alkalmából, maid Boldizsár Kálmán és ci-
gányzenekara Dankó-nőtákftt muzsikál Dr. 
Némedv Gvula ünneni ódáját szaval ia el. 

_ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
«f Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 kovács, 
1 vasesztergályos, 1 géplakatos, t órás, 1 nié̂ -!eg-
1 ikatos. 2 facsztergályos. 4 bognár, 3 bognár, 3 
kádár, 2 kosárfonó, 2 kötélgyártó, 10 cipész. 2 pa-
pucsos. 3 hölevfodrász, 1 szabó. 1 tüszérkereske-
dfisegéd. 3 nőtlen gazdisáei mindenes. 1 kocsis, 3 
kifuló, 1 nős tehenész. Nők: 5 elpőtüzönő és ra-
gasztónk. 2 hölgvfodrásznö vidéken, 3 hortfolónő, 

2 szőnvegszövőnő. 2 kifutóleánv. 2 varróleánv, 1 
iHrtrnii kiszolvá'ónő. Hadigondozottak részérc 
fenntartott pinnkahclvak: 1 molnár. 3 téclaffvári 
és fűrésztelep] munkás. 2 cinőtüzönö. 4 konnasztó-
a.ő. Foglalkozást keresnek: 1 könwelőnő. «én- és 
gyorsirónők. kiszolgálóoök, kereskedősegédet. 1 
szobainas, 1 lovász. 

PDRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
l U U D . CHKONICI t l KIM UCCA SABOK 

H ú s v é t r a 
Csokoládé bárány 
Csokoládé frakkos nyul 
Csokoládé sonka 
Csokoládé álló nyul fényes 

bevonva 
nyulfogut fényes 

—.18. —.00, 
-.08, -.78, 

- . 2 1 , 
fémpapirral 

—.1*8, 
Csokoládé nyulfogut fényes fém papié-

ban —.78, 
• Csokoládé zenek irt nyul —58, —.28, 
Ellusvéli képeslap 12 drb v. 7 drb 
I Húsvéti képes üdvözlet borítékkal ü drb 
5 Válla csirke fi drl>. v. 3 drb 
E Csokoládé margaréta boubonicr 
• Csokoládé noccr baba 19 cm 
• Csokoládé tojás fénves fémpapirral, sza-

laggal és virággal diszilvc: 
íj cm l •> 7 8 

ár 7 drb -.24 -.09 —18 —.21 
rsokolá'lé s/ivboubonier 
Csokoládé ülő nyul fényes fémpapirral 

bevonva —.98, 
Csokoládé karakter baba 20 em 
HúsvétI kosár nyúllal és tojással diszilvc 
HuiVgli ostyakosár diszilvc 

—.00 
—.09 
-.10 

- . 1 8 

—.21 
- . 2 1 
-24 
—.21 
—.21 
—.38 
— 38 

11 
- 5 8 
—.08 

- 8 8 
—.88 
—.9,8 
—.98 

Női és férfi tavaszi kabátok, férfi öltönyök, 
gyermekruhák legolcsóbban 

Mérték utáni szabóság. Városi jóléli utalványok. Unió ós Nemzeti Takarékosság könvvöcske™ fi h i r i hitel 
Ördög ruhaáruház, 

.— -A Fábián Belát ért jogosulatlan és súlyos 
támadással szemben a hírlapíró nem lépte tul 
a jogos bírálat határait." (A tábla is felmentő 
ítéletet hozott a városházi támadás sajtóperé' 
ben.) Emlékezetes az az inzultus, mely a mull 
évi aíjlibolscvisla nagygyűlés alkalmából ját-
szódott lc a városházán. Az antibolssvisla nagy-
gyűlésen vendégként megjelent dr. F á b i á n 
Béla országgyűlési képviselő, akit durván meg-
támadtak. A „Hétfői Rendkívüli Újság'1 a "tá-
madásról irt tudósításában botránynak és pél-
dátlan eljárásnak minősítette azt, bogv Fehér 
István és két társa orvul megtámadták 
Fábiánt. Fehér a tudósításban foglaltak miatt 
feljelentést aduit bc L i g e t i Jenő. a „Hétfői 
Rendkívüli Újság" szerkesztőin ellen, utóbb 
azután felielentését csak az „orvtámadás" ki-
fejezésre korlátozta. A törvényszék elrendelte 
a valódiság bizonyítását közérdek megóvása 
cimén és a lefolytatott bizonyítás után Ligeti 
Jenőt felmentette. A főmagánvádló fellebbezé-
se folytán az Ítélőtábla C u r r y-tanácsa most 
tartotta meg a tárgyalást, dr. B a r t a Dezső 
védőbeszéde bon kérte a felmentés helybenha-
gyását. A perbeszédek után a tábla rövid ta-
nácskozás után az tlsőbirósági ítéletet hely-
benhagyta annak indokai alatrián és azért is, 
mert a Fábián Bélát jogosulatlan. váratlan és 
súlyos támadással szentben a cikk kife«ezései 
nem haladták tul a iogos birúlat halárait. Az 
ítélet ellen a főmagánvádló képviselője sem-
miségi panaszt jelenlett be. 
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M A K Ó ,„b 31> 

Vakmerő éjszaki)! lókötések a román határon. 
Szerdára virradó éjszak© a trianoni román határ 
mentén fekvő Kiszombor községben ismeretlen 
tettesek vakmerő sorozatos lókötésekét hajtottuk 
végre. Az első hir a vakmerő tolvajlásról éjfél-
tájban jutott a hatóságok tudomására. M a t u S-
k a János kiszoinbori gazda sietett elsőnek a 
esen'"*rségre. majd a. községházára s jelentette, 
ho" • istállóból két lovát ellopták. A községben 
a li >z éjszakai idö dacára futótűzként terjedt s 
percek alatt kiderüli az is, hogy ncm egv esetről, 
hanem sorozatosan elkövetett vakmerő lókötésről 
van szó. Egymásután jelentkeztek a kétségbeesett 
gazdák, akik istállójukban egyformán konstatál-
ták állataik elkötését. A község egvik föuceáján 
a porgányi uton öt egymáshoz közelfekvö gazda-
házból kötöttek el, valószínűleg ugyancsak a tet-
tesek 2—2 lovat. A megindult nyomozás kétségte-
lenül megállapította, hogy a lókötök többen vol-
tak s teljesen azonos módszerrel, a házőrző ku-
tyákat valamilyen kábító csalétekkel V.lnémitva 
dolgoztak. Az is vilószinünek lálszik. hogy az el-
kötött lovakat együtt, a helyszíntől alig 3 kilomé-
terre vonuló trianoni román haláron át, megszállt 
területre csempészték, vagy hajtották át. A vak-
merő sorozatos lókötésck ügyében a csendőrség 
és a határőrség együttesen folytatja i nyomozást. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Dr. Kosztaleczkv Ede Nagy Irén Piroskával. El-
halt özv. Szabi* Mihályné Luptuvecz Teréz 71 éves 
(Rúday-ucca 57.). 

Helyszíni tárgyalás a Szegedi-ueea ujrakövezé-
se érdekében. A Szeged-aradi állami ut Makó tc-
í ületen átvonuló szakasza részben még mindig 
makadám burkolattal van ellátva. A Szcgedi-uc-
cán végigvezető nagyl'org almu ut .télen sáros, 
nyálon poros burkolatáén % kicserélésére ismételt 
akciók indultak már s legutóbb az érdekelt ház-
tulajdonosok, valamint a város nevében t'r. Ni-
kelszky polgármester magához Bornemisza Gézi 
kereskedelemügyi miniszterhez fordult ez ügyben. 
A kereskedelemügyi miniszter ezt a makói láto-
gatásakor személyesen átvett kérelmet a kormány-
zat részéről támogatásra érdemesnek találta S az 
állaiuépilészcti hivatalt utasította a Szegedi-ueea 
állami útszakasz ujraburkolási terveinek elkészí-
tésével. Az elavult makadám ulburkoínt kicseré-
lésére két alternatív terv készült cl, egy olcsóbb 
és egy drágább kivitelű, amelyek közölt a vá-
lasztás az érdekelt háztulajdonosoktól függ. Az 
útburkolás költségeit ugyanis részben a háztulaj-
donosoknak kell viselniük s aszerint, liogv milyen 
mértékű terhet hailandók vállalni, valósítják meg 
az egvik vagy másik ulburkolási tervet. A hely-
színi tártrya'ás. amelyen ez. a választás és a ház-
ti'ánjduHiosok kötelező tcherváll iilása. megtörté-
nik, április 3-én lesz. 

1 színház és 
művésze r • 

H E T I 

délután 

M Ű S O R : 

GUI baba. Filléres hely* 

este: Júlia. Bérletszünet. Kcdvez-

Bcrletszüuet. Kedvezmény 

l)ab«. Ifjúsági előadás. 

Csütörtökön 
árak. 

Csütörtökön 
niény érvényes. 

P é D t e k e D esle: Júlia, 
érvényes. 

Szombaton délután: Gül 
Filléres helyárak. 
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Basilides Mária 
nemzetközt népdaieslje 

A d a l legszebb leLke szólalt meg szerdán esto 
B a s i l i d c s Mária előadásában és ezzel a ma-
gasrendű hangversennyel méltán és méltóan zárta 
be idei nagy sorozatát a Harmónia. Basilides Má-
ria az előadóművészét tiszta csúcsain és a kifeje-
zés bensőséges mélységében uem él u koocertbra-
vurok könnyű sikerével, d.e alázatos áldozattal 
fordul az ének legősibb egyszerűségéhez: a nép-
dalhoz. És éppen ez re alázat és egyszerűség adja 
művészetének szellemet és magasrendűségét. Itt 
uem a hang érzéki szárnyalása cs dinamikai mé-
retei szerzik meg a hangos sikert, dc az a mély-
séges egyszerűség és előadási tisztaság, amely 
minden nép dalában: élő és örök. Altjának meleg 
mélysége, hajlékonyan halk árnyalatai és kultú-
rájának magasrendű szelleme élő közelségbe jut 
mindahoz. ami dal, ami századokon keresztül 
formálta a népek sajátos líráját. KüzcJ kerül-
ni ehhez az ősi egyszerűséghez, megérteni a kü-
lönböző tájak költészetéi és átadni czi a hallgató-
nak külső hatáábk nélkül az átélés közvetlensé-
gével, — cz az, ami egyedülálló rangra emelj 
Basilidcs Mária művészetét. 

Kultúrája tul van a keresésen, tudása nem ker-
get bravúros fortélyokat, alázatosan nyúlhat cl 
a legegyszerűbb formákig. És a dal lelke sz.pla! 
meg ebben nz énekben, akár kell©, olasz, orosz, 
német, francia, vagy magyar népdalokat nyújt át 
— a dal határokon átnyúló közösségében, És ép-
pen ez a közönség, a népek szellemének és költé-
szetének örök kézfogás i az, ami oly mélyen és 
meggyőzően tárul fel a nemzetközi népdalok so-
rában. Akár melvik táj liráiát énekli, a k ö z ö s 
és e m b e r i hullámzik legszebben, — „hiszen 
magyar, olasz, szláv bánat mindigre. cjy bánat 
marad . . . " 

Basilides Maria mély művészetét egv tiszta él-
mény érzésében melegen és sokáig tapsolta a telt 
terem közönsége és a tapsokból méltái^kiiotott dr. 
l l e r z Ottónak is, aki a zongoránál 'követte aa 
előadás költészetét. (v. gy.) 
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Fi harmonikus hannverseny 
Április 8. (ü. bérlet) Városi Szinház, 8 órü 

Vezényel: 

DOBROWEN 
Műsoron: Beethoven, Csajkovszky, stb- müvcW. 
Jegyek: Délmagyarországnál. 
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4 színházi iroda hirei 
Ma délután a legjobb szereposzlásban 3 leg-

szebb magyar operettek egyike, a Gül baba kerül 
szinre filléres helyárakkal. Szombaton délután 
szintén a Gül babii megy népies, olcsó belvárak-
kal. 

Julin. Minden este tomboló siker kiséri a J'H 
lia előadását. A szólószereplök, a kórus, a görlölt 
és a zenekar tudásuk legjavát nyújtják. Erdődy 
Kálmán táncai szenzációsak. A Júlia vasárnap 
délután is rendes helyárakkal kerül szinre. 

A Hzcntiviinéji álom előadására nagyban foly-
nak az előkészületek. Shakespeare remeke kedden 
és szerdán van műsoron. 


