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4 Metaorulugiai Intézet jelenti este
W órakor. l d ö j o 8 l a t : Mérsékelt
nyugati, délnyugati szél, változó felhőzet, több helyen köd, a Felvidéken néhány helyen kJscbb «oő,
vagy havazás. A hőmérséklet alig változik.

Az idő

— \ vitczck ünnepe * kormányzó ncvonapján.
Felemelő ünnepség színhelye lesz déccmber ő-én
a vitézi székhúz nagyterme. Csongrád vármegye,
Szeged és Hódmezővásárhely Vitézi Széke délulán
•5 órai kezdettel a kormányzó névünnepc alkalmából örüinünncpélyt lart. A Himnusz eléneklése
ntán dr. vitéz Mcskó Zoltán székkapilány mond
üdvözlő és nieguyitó beszedet. Ezután a Hiszekegyet éneklik cl, majd dr. Abraliám Ambrus egyetemi tanár ünnepi beszédére kerül a sor. Erdélyi
dalegyvcleg, majd dr. Hajnal István ünnepi szavalata következik ezután. A műsor a Szózat clénekléscvcl ér véget. Este S órakor vitézi áldomás
lesz.
— Dr. Nagy (jlczút, a tankerületi iöigazgato titkárát berendellek a kultuszminisztériumba. Dr
N a g y Gézát, a szegedi tankerületi főigazgató személyi titkárát a kultuszminisztériumba rendelték
fel, ahol a törvényelőkészítő ügyosztályba kapott
uj beosztást.
— Dr. Bálint Sándor előadása a Belliién GáborKörben. Dr. Bálint Sándor egyetemi magántanár
* Bethlen Gábor-Kör „Kedd estéke előadássorozatában „ A í alföldi néprajzkutalás feladatait elmen
tartott értékes előadást. Foglalkozott a múltban
virágzó ncpi kultura sajátosan magyar jellegével.
\ városi műveltség és kultura terjedése bénilólág
Ivatott a népi kuliurára, a népköltészetre, a népművészetre és a népviseletre. Ez a bénitó hatás értékes népi sajátosságtól fosztotta meg az egységes
ós egyetemes magyar kulturál. A jövő ifjúságának
és mindenkinek, akinek némi kapcsolata van a
néppel, kötelessége, hogy támogassa a népi kuliurát s a még veszendőbe ncni ment sajátságokat
egybegyűjtse. Igy érjük cl, hogy az egyetemes
magyar kultúrába uj életeiül viszünk a népi kultura értékeinek felismerésével és terjesztésével,
— Véget értek Makón a tüntetések. Makóról jelentik: Beszámoltunk már az aratási segélyért
rendezett tüntetésekről, amelyek felkavarlak Makó csendes hétköznapjait. A tüntetések keddre befejeződtek, a közönség lehiggadt és várakozó álláspontra helyezkedett. A balóságok komoly munkához láttak, hogy a lakosságnak segitséget nyújtsanak. A megye cs a város hatósága most dolgozza ki nagyarányú közmunkaprogramját, amelyben
fő programpont a fenyegető vizveszedclcm elhárítására irányuló nagyszabású közmunka. A város
kisebb arányú munkaprogramja, amelynek gyors
segítség jellege lett volna, nem járt sikerrel, mert
a behívott muukások kijelentették, bogy 2 pengő
jü fijlérérl nem hajlandók dolgozni
Luxusbúrautó vidékre cs taraiunkra. Tel. 11-11.
— Levente kürzctparancsnokl
alkalmazás.
Azok a tartalékos tisztek, akik felvételük esetén
a. levente körzclparancsnokl beosztást élethivatásul választják, jelentkezzenek a szegedi városi
katonai parancsnokságnál, Somogyi-utca 21. sz.
alatt. Jelentkezni lehet: hétköznaponkent 11—12
óráig.
— Latnpel Miksáné temetése. Nagy részvét mellett temették el kedden délután LainpcJ Miksánál
a zsidó temető cinternicböl. A cinterem megtelt
gyászoló közönséggel, amely őszinte részvéttel kisérte utolsó útjára a jótékonyságáról köztiszteletben álló uriasszonyt. A gyászbeszédet dr. Frankéi Jenő rabbi moudotta, megemlékezett az elhunyt úriasszony jótékony munkásságáról és mint
a családanyák példaképét, állította a gyászoló közönség elé. A gyászoló család iráut városszerte
nagy részvet .nyilvánul meg.
— Megkötötte luúr clctbi/tositásál?
— Karácsonyi vásár és kiállítás. Karácsonyi vásárt és kiállítást rendez a szegedi Lorántfly Zsuzsanna Egyesület. Saját maga készítette magyaros
kézimunkákból, iparművészeti tárgyakból áll
a
iotékoiycélu vásár. Kálvin-tcr 2. sz. alall dcccrober 1-cn, vasárnap délelőtt fel 12 órai kezdettel
nyílik és egész héten át nvitva marad, A szegényckeh segit, aki itt vásárol.
_ Temetés, özv. Spilzcr Adolfod temetése csütörtök dclelölt 10 órakor lesz a cinlcreiriböh
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• — a természetes „Ferenc József* Keterfrlx
régóta kitűnően bevált háztsaer megrögzött szék*
rekedésné) és annak mindenféle káros következ*
ménjeinél; biztos, enybc és gyorsan ható hasbsjto, mely számos betegségnél az emésztést JaTilja és az díványát fokozza. Kérdezze meg orvosát!
— SZERELMI BÁNATÁBAN FÖBELÖTTE
MAGÁT EGY F I A T A L V I L L A N Y S Z E R E L Ő , ö n gyilkosság történt kedden hajnalban a Br»ssöi-ut
18. szám alatt. Szabatby János 21 éves villanyszerclüsegéd hajnali Jel ! órakor föbelötte magát.
Amikor a dörrenésre befutott hozzátartozók Szabatby Jánosra rátaláltak, * szerencsétlen fiatalemberen már nem lehetett segíteni. A 9 milliméteres Frommcr-pisztolybóJ kilőtt golyó áthatolt a
koponyán és azoouali balált okozott, a villanyezerolősegéd szerelmi bánatában követte el teltét.
A holttostét a t ö n eniszeki o n o s l a u i bonctani intézetbe szállították,
— Felhívás miisoranyag beküldésére. A Vitézi
llcud Zrinyl-csoporlja — mint a magyar katonaeszmény szolgálatára hivatott intézmény
egy ik
foutos gyakorlati feladatának tartja, hogy hazafias es katouai ünnepségek, szórakoztató előadások számára a nemzeti és katonaeszmény szempontjából megfelelő műsoranyagot gyűjtsön és
küldjön szét a rendezők, elsősorban a honvédség
csapatai és a levcntcegycsülclek, továbbá a vitézek, tűzharcosok, cserkészek és más műkedvelő
csoportok, vagy személyek részére. Mielőtt a Zrínyi-csoport a már meglciő ilynemű kézirataiból a
„Zrinvi Színpadi cimü müvet sajtó alá bocsátaná,
nyilvános felhívási intéz mindazokhoz a rendezőkhöz és szerzőkhöz, akik a Zrinyi-csoportot e közérdekű törekvésében támogatni hajlandók, szíveskedjenek a megjelölt célra alkalmas kéziratokat
és esetleges javaslataikat legkésőbb 1941. évi január 15-ig a Vitéz Rend Zrinyl-csoportja központi
vezetőségéhez (Budapest, VIII., Reviczky-utca 4b.)
„Műsoranyag* jelzéssel beküldeni. A felhasználható
kéziratok szerzői, illetve beküldői kellő tiszteletdíjban részesülnek, melynek kifizetésével a Zriuyicsoport az egyes szellemi termékek kiadói jogát
megszerzi. Kellenek rövid ünnepi beszédek, hazafias, vagy katonai tárgyú költemények, kisebb
színpadi müvek (egyfelvonásos színdarabok, monológok, párbeszédek, humoros jelenetek, népi játékok, stb.), továbbá különféle dalok és kisebb zenei müvek. A szinpadi müveknél az is követelmény. hogy1 egyszerű eszközökkel (kevés díszlet
cs jelmez) is előadhatók legyeuek. Főbb tárgykörök: Március 15, Hősök napja, a Legfőbb Iladur
sziilelés- és nevenapja, Szent István napja, Október 6. Ezenkívül az ezreduapok, fegy vernemi ünnepségek, bajtársi összejövetelek, különleges évfordulók (pl. Zrínyi-nap), ilynemű igényeit is figyelembe kell venni.
— A „Magyar Katonaújság* cimü képes hetilap legújabb száma gazdag képanyaggal és művészi rajzokkal diszitett időszerű és érdekes közhasznú cikkekkel megjeleni Egyes szám ára 10
fillér. A lap megrendelhető évi 5 pengő előfizetési
díjért a 22.220 sz. postatakarékpénztára csekkszámlára történő befizetés utján, vagy a Magyar Katonaújság kiadóhivatala cimén: Budapest, VIII.,
Reviczki-utea 4b,

Másodletmétü
alma
és novemberi
orgona
a
Csaba-utcában
Emberemlékezet
óla
nem volt
ilyen
enyhe ősz, núnt amelynek most tanui vagyunk. Mintha kárpótolni
akarna
bennünket a természet
a sok-sok semmivé
vált
reményért. Az enyhe őszi időjárás
csodál
művelt a Csaba-utcában. A Csaba-utca 20.
szám alatt Juhász Sándor .szobafestő kertjében másodszor,
virágzik
az orgona cs
másodszor hoz termést az almafa, A többszáz négyszögöles
kert
egyik
almafáján
fürtben Z-süngcnek egymás melleit a pici
piros almák, az ágak végén pedig a napsugárban sütkéreznek a virágok. Így van az
orgonával is. Juhászék Csaba-utcai kertjében az idén másodszor nyitlak a lila orgonák s számítani tehet rá, högy ha az enyhe
időjárás tovább tart, az egezz orgonabokotj
virágba borul . . , ,
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MŰVÉSZET
I régi magyar világ elevenedik meg
a MflMSz nagyszabású műkedvelő eftt^
áfásán
( A Délmagyarország munka társától) Nagysz**
básu társadalmi eseménye lesz Szegednek a közeljövőben. Kedden, december 3-án esle 8 órakor ünnepi fényben ragyog fel a Városi Szinház rivaldája: Szádcczky „Régi erdélyi bált cimü bübájuaszínjátékát adja elő a szegedi társaság szinc-java,
egy száztagú elit mükedvelőgárda. A felejthetetlen élménynek Ígérkező 6zinházi estet a Magyar"
Asszonyok Nemzeti Szövetségének szegedi csoportja rendezi s amit a magyar viselet szinpompája, a magyar sziv és lelkesedés csak produkálhat, azt kidomborítja a MANSz rendezőgárdája. V
régi magyar világ elevenedik meg ezen az clöaüá-j
son.
A „Régi erdélyi bál* előadása névnapi niogle-petésként készül minden magyarok édesapjának?
vitéz Horthy Miklós kormányzónak és ugyanakkor
a főméltóságu asszony „ErdélyéiTt-akciójának eé!«
ját szolgálja a befolyt jövedelem. Az összes magyaros divatszalonokban és Vézbnuukaüzlelckbcnl
erre az estre készülnek a ruhák, hogy a parádés
míikedvelőelöadás soha nem látott pompáját vonultassa fel a világ legszebb viseletének, a disz*
magyarnak.
A rendezőség felkéri a színházi bérlőket, hogyf
amennyiben helyeikre igényt tartanak, még a szerdai nap folyamán jelentsék be a szinház pénztáránál, mert a rendkívüli érdeklődés miatt a bérleti jegyeket tovább nem tarthatják fenn*
—oo°—

Harmónia üangvcrsengeh

December 4-én Tisza fr
11. racslerbériet

OenedetfiHicbelangeli
világhirü olasz zongoravirtuóz, a firenzei tuájus}
díszhangverseny ünnepi szólistájának zongoraestje.
Műsorán;
Scarlalti,
Beethoven-szonáták,
Brahms—Paganini-variációk, Chopin-sorozat, Liszt*
müvek. Benedetti-Michclangcli nevéhez fűződik al
legutóbbi legnagyobb zongoratnüvészi világsikerJegy Délmagyarország jegyirodában és Harmóniánál. Bérlet a hátralevő hangversenyekre kedvezményes áron még váltható. Egyes helyekre kul*
turpengö érvényes.
—oo—
A VÁROSI SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
Szerda: Első szerelem (B-bérlct 6.)
,
Csütörtök délután: Fclcscg (Filléres bcly&rakj
Csütörtök este: Tokaji aszú
Péntek: Selmcci bál (Bemülutó. Eredeti ope-,
telt. Preraicrbérlct 7.)
a SZÍN 11a41 i r o d a h í r e i ;
Ma csto még egyszer Bókay Jáuos legújabb}
vígjátéka, az »Első szerelem* kerül szinre. Az clöadas külön eseménye, hogy azon Kardoss Géza:
igazgató is fellép. A niaesti előadás bírlpjbeg
megy. (B.-bcrlel ö.)
Csütörtökön este: Tokaji aszu.
Csütörtökön két előadást tart a Városi Sziaház. Délulán a szezon legnagyobb prózai sikere,
a „Feleség* kerül szinre Sándor lzával a címszerepben. A délutáni előadáson filléres helyárak ér-j
vényesek. Este a legnagyobb opcrcttsikcr, a „Tokaji" aszú* megy a bemutató pompás szereposztás
sában. Legszebb szórakozás a két szczoűslágeríj
végignézni
i
Pénteken este: eredeti bemutató: Selmcci báL
Már csak néhány nap választ ej a sziuház pénteki
ünnepétől Ismét a fővárost megelőzve eredeti bemutatót rendez Kardoss Géza. Lzalkalommal két}
neves fővárosi újságíró: Liszt Nándor és Marschalkó Lajos, továbbá a Gyóoi-dalok országoshirü zeneszerzője: M. Galánffy Ágnes kitűnő,
«
magyar szabadságharc korában lejátszódó, nemest
szándékú operettje, a „Selmcci bál* kerül a játékrcúdie. Az operettben a magyar katona hősiességét, bátorságát cs vitézségéi buneplik a szerzők,,
in61 Ián tarthat számot tehát a Icgsul.csebbkörüli
érdeklődésre. A kiváló darab eredeti bemutatója}
máris országos vísszhaugot kellett. Eddig közei
százan jelentetlek be érkezésüket levélben és telefonon'az igazgatóságnál, ugy, bogy a pénteki
premieren az ország színházi szakemberei a legjobb újságírói adnak egymásnak találkozót a szegedi színházban. Az operett próbái Tihanyi Vilme©
hozzáértő irányítása mellett fokozott tempóba"
folynak. Jegyekről ajánlatos .előre Jjondő^kadró! )

