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rithatta el róla: megőrült p jobb sorsra ér-
demes ©miber. 

A megpróbáltatásnak szomorú időszaka 
volt ez Zizi id'Arcosra nézve. Nem csoda, liia 
annál jobban á t tudta érezni úrnőjének .gyá-
szos helyzetét, miikor ez már a férjét s egyet-
len fiát is elvesztette. Megérthetjük és min-
den izében méltányolhatjuk rendkívüli hűsé-
gének lélektani motivuma.it. Ha nem hason-
latos is teljes mértékben, a kettőjük sorsa, 
de nagyon sok ,a közös vonás a szivüket ért 
s meg nem érdemlett csapásban. Eugénia is 
a legteljesebb részvéttel viseltetett mindvé-
gig ,a Zizi d'Arcos férjének tragédiája iránt. 

Egyszer aztá.n .bekövetkezett az utolsó 
felvonása is en.nek a tragédiának. iSőt le-
gördült a függöny is: honlapok óta immár 
élőhalott Domingo D'Arcos meghalt egy lon-
doni szállodában. Az emlékiratok magaszta-
láissal emelik ki azt a körülményt, hogy az 
emlberéket rendkívül meghatotta ia Zizi 
d'Arcos emberfölötti magatartása férjének 
gyötrelmes betegsége alatt. Éjjel-nappal mel-
lette volt s gyöngédségével igyekezett szelii-
diteni a,z örök sötétségbe merült lélek wivó-
di' sait, S mikor eltemették e jó urat, Eugé-
nia és Zizi d'Arcos együtt siratták a kegyet-
len végzetet és sürü könnyeket ejtettek mind-
kettőjük özvegységének bánatos napjaiban. 

A császárnét egyébként mindig nagyon 
feszélyezték iaz udvari élet ceremóniái. A 
mikor csak teliette, igyekezett ezektől meg-
szabadulni. S ebben ritka ügyességgel jár t a 
kezére a jó Zizi d'Arcos. A memoár-iró her-
cegnő sokszor látta e két (bizalmas barátnőt, 
amint kezét kézben tartva sétálgattak. Min-
dig sok volt a mondanivalójuk egymás-
nak . . . 

Zsoldos Benő. 
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A szegedi színházból jól ismert, 
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SZEGEDI KALENDÁRIUM 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 
szerint: Változékony idő 
várható, hősülyedéssel cs 
sok helyütt esővel, vagy 
zivatarral. Sürgönyprog-
nózis: Változékony, hűvö-
sebb, sok helyütt csapadék, 
zirpiarolc, Déli hőmérsék-

let 21.6 C. 
A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal-

ban délelőtt nyolc órától 11 óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége miatt nem 
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 10 órálól 
11 óráig. 

A TŐRVÉNYSZÉKEN, táblán, a már. 
üzlet vezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz-
tárnál nincs hivatal. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hiva-
lós- óra, Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek 
látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

VÁROSI KÉPTÁR, nyitva délelőtt 10 
órától déli félegyig. Kultúrpalota. Belépődíj 
nincs. 

A KULTÚRPALOTÁBAN délelőtt fél-
tizenkettőkor nyilik meg a szegedi festők ki-
álUtása, 

A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-
ja hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig 
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he-
lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 
Idő délután 1—3 óráig tart. 

ÚJSZEGEDEN a SzAK pályáján 
ballmeccs délután 4 órakor. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Délután félnégy 
kor „A kis király", operett. Este nyolc óra-
kor „A pálinka" szinmü. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 2 órától 
kezdve este 11 óráig: Göre Gábor, Durbints 
sógor és Kátsa tzigány. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután 2 órától kezdve este 11 óráig: 
A kalandor gróf", dráma 6 felvonásban. 

VASS-MOZI: Az előadások tartanak dél 
után 2 órától este 11 óráig. „A kis cukros" 
vigjáték 3 felvonásban. 

fut-

Három felvonásban. 

I r ta : 

P a u l G a v a u l t 

Elsőrangú párisi színészekkel. 

Előadások 1/86, 1/48 és 9 órako. . 
Vasárnap délután 2 órától kezdve. 

Nyári mozi épül Szegeden 
(Saját tudósítónktól.) Ugyanazon a na-

pon, amikor a szegedi színház kapuii bezá-
rulnak, kitárulnak egy hatalmas, modern és 
grandiózus nyári mozi és kabaré ajtai. Két-
ezer ember befogadására olyan mozii készül, 
amelynek párja az egész országban sem 
akad. 

A Korzó mozi nyári helyisége lesz ez. 
Ugyanis a Korzó-mozi csak május végéig 
játszik, akár a színház. Nyáron tényleg nem 
alkalmas hely ez, hiszen ép olyan téli épü-
let, mint mondjuk a városi színház. Aztán 
tatarozni, átalakítani, még díszesebbé akarja 
tenni az igazgatóság őszire. Közóhaj volt, 
hogy nyáron legyen megfelelő mozi, hiszen 
Szeged város közönsége nem maradhat ne-
gyedévig 'miniden napi szórakozás nélkül, az 
eddigi kabarék pedig abszolúte nem vonzot-
tak közönséget. A közóhaj teremti meg tehát 
a nyári mozit, illetve a közóhajon kívül a 
Korzó-mozi igazgatósága. 

A református bérpalota mellett lévő 
nagy, üres telken épül fel a nyári mozi. Már 
készen vannak a tervek és megkezdték az 
építkezést. Mint lemiiteitük, kétezer \ember 
kényelmesen elfér. Teljesen szabad ég alatt 
ülnök az emberek, ugy, hogy hüs, keilemes 
lesz ennyi embernek együtt szórakozni a ki-
tűnő műsorban. Hogyha eső fenyeget, ugy 
rögtön fedél alá juthat a közönség és zavar-
talanul folytatják az előadást. Igazi ameri- 1 

kai stilü az egész. Naponta egy előadás lesz: 
este kilenckor kezdődik és éjfélig, tehát há-
rom óra hosszat tart. Közben a katonazene-
kar játszik. És a helyárak a legminimáilisab-
bak: husz fillértől egy koronáig — ez a leg-
drágább hely. Amikor nagyszabású kabaré 
is lesz, akkor a legnagyobb ár két korona. 

Az igazgatóság ugyanis tervbe vette, 
hogy kabaré is fesz alkalmilag a mozin kívül. 
Minden jel szerint junius elsején- a Medgya-
szay kabaré tagjai (volt Nagy Endre-kaba-
ré) játszanak, amikor Medgyaszay Vilma is 
föllép és lejátsza slágerszámait. Olyan ez -a 
terv, hogy a szegedi és környékbeli közön-
ség páratlan érdeklődését váltja k i 

Mindenesetre örvendetes, hogy Szeged 
nyári életét jórészben élénkíti és kellemessé 
teszi cz a nyári mozi. S a megvalósított terv 
eszünkbe juttatja -azt, hogy ime, a Korzó-mo-
zi. amely mégis csak magánvállalat, egy év 
után fölépiti a nyári mozit, — elleniben a vá-
rosi nyári színház még mindig a jövő század 
regénye, dacára, hogy már a mult század-
ban is kivárnia a közönség. Nem csoda az-
tán, ha Szeged közönsége olyan páratlan, 
lelkesedéssel karolta fel a Korzó-mozit, 
melynek nagystílű, modern gondolkozású 
vezetősége be is bizonlyíja lépten-nyomon, 
hogy menniyre ismeri a város közönségé-
nek ízlését és követeléseit. 

— A kultuszminiszter szegedi látogatása 
Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi 
miniszter — amiint a Délmagyarország 'első-
nek jelentette — junius hatodikán érkezik 
Szegedre és három napig tartózkodik itt. 
Az érkezés pontos idejét Cicatricis Lajos dr. 
főispán ma délelőtt Szentesről telefonion kö-
zölte Bokor Pál helyettes polgármestererl, a 
ki a tanáccsal együtt nagyjában már össze is 
állította a miniszter szegedi tartózkodásának 
programját. A főispán közlése szerint a köz-
oktatásügyi miniszter junius hatodikán este 
a hat órai gyorsvonattal érkezik Szegedre 
Az állomáson a város közönsége nevében-
Bokor Pál helyettes polgármester fogja üd-
vözölni, a hatóság nevében1 pedig a főispán. 
Az állomásiról a miniszter a szállóba hajtat, 
ahonnan a hatóság tagjainak kíséretében Új-
szegedre tesz sétát. A program .szerint még 
az érkezés napján megtekinti Újszegeden. a' 
tanítóképző intézetet, az Árpád-Otthont és a 
szerh internátust. Junius hetedikén résztvesz 
a miniszter a fogadalmi templom alapkőleté-
telének ünnepségén, amely délelőtt kilen-c 
órakor lesz, tizenegy órakor pedig az álla-
mi felsőipariskola felavatásán, jelenik meg. 
Aznap délután a miniszter meglátogatja a 

külterületi iskolákat és a tanyavilág egyéb 
kulturális intézményeit. Junius nyolcadiikán 
a város összes tanintézeteit tekinti meg a 

miniszter, ami igénybe veszi az egész na-
pot. Jankovich Béla junius nyolcadikán, éjjel 
utazik vissza Budapestre. 

— Előadás az uj esküdtszéki törvényről 
A Magyar Jogász Egyesület szegedi fiókja 
az idén több előadást rendezett, amelyek kö-
zül az utolsó volt Reiniger Jakab ügyvédnek 
az uj esküdtszéki törvényről szóló előadása, 
melyet ma fejezett be. Reiniger mai előadá-
sát az ügyvédek és a bíróság részéről nagy 
figyelemmel kisérték és beható megvitatás-
ban részesítették. A bírák közül Nagy Ala-
dár dr. törvényszéki elnök, Gerhauser József 
dr. és László Adolf dr. szóltak a vitához. A 

megjelenít ügyvédek nagy része is részt vett 
a tárgy megvitatásában. 

- A budapesti gyermeknap eredménye 
Pénteken kezdődik a fővárosban a .gyermek-
nap. Az általános eredmény jóval felül®1'1' 
ja a tavalyit. A gyűjtésben résztvevő h©1" 
gyfek már ezen az első napon is annyit BBfid' 
tek össze körülbelül, mint tavaly mind a két 
napon. Az eredményben vezetnek a követke-


