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tzer Jakabmé 10 kg. tarhonya, N. N. 1 csomag 
nápolyi szellet. Dr. Maeholdné 10 kg. tarho-
nya, Dr. Leitner Vilmosné 1 fazék szilva lek-
vár, özv. Emericzy Pálné 1 kosár szilva, Dr. 
Sah.rei.ber Fülöpné túró egy ebédre, Lukács 
Lukácsué 15 fej .karfiol, 4 és fél kg. borjú máj, 
Velli.5 Gézán© 1 oiagy kanna petróleum, K a i k 
Nővédő egyesület 40 drb tojás, Dr. Grüner 
István 2 zsák burgonya, 1 kosár .paradicsom, 
Taussigné ebédre sütemény, Tramfca Béla 2 
kg. háj, Beregi év Solti 5 feg. hus, Dr. Holló 
Samuaé káposzta, kalarábé, öz,v. Krausz Edé-
re esciküládé, Dr. Selhreiber Fülöpné ebédre 
túró, Holtzer .Emiiné 1 üveg lekvár, Winkler 
Eernáthné 1 üveg lekvár. A Petőfi Sándor 
sugárúti Napközi-Otthon részére: Meskó An-
t.a:lné 60 kor., Doha Károlyné 10 kor., Mészá-
rosné 5 kor., Vasa Andrásaié 1 kosár alma, 2 
•kg. mák, Rózsa Mlkátyné 2 zsák krumpli, 10 
kg. bab, 1 réz üst, Holtzer Jak.abné 10 kg. tar-
honya Seide tábornokaié 90 drb tojás, Kele-
men Margit .2 kosár alma, Váradi Jenőnó 18 
drb ivópohár, Liliden,feld Bertalan 2 kosár 
alma, 1 doboz cukorka, 1 süveg cukor, 5 kg. 
porcukor, Jámicssy Gyuláné 1 kosár szilva, 
Arnold Józsefné 1 zsák alma, íj kg. bab, Leit-
Ji-cr Vilmosné 1 fazék lekvár, Komjáti Lajos-
né .tarhonya, 1 drb szappan, piros és zöld pap-
1 lka, Nátli József 1 tál ifüstöilt köröm, N. N. 
egy kis kcsár szilva, özv. Ma.iiti.nyi Gyuláné 
egy fbögre lekvár, 1 zsáík burgonya, 1 kosár 
paradicsom, 6 1. bab, Árvay Sándor 50 drb 
sütemény, Menzlné Gál Hona 90 drb süte-
mény, özv. Borosné 2 kosár alma, Katona An-
tal 2 kg. hus, Slesinger M. 1 kg. mák, Nap-
közi Otthon 30 kg. kenyér, 3 zsák k,rumli, 1 
üveg lekvár, 10 kg. bab, 5 kg. tarhonya és 2 
és fél kg. szalonna. 

— Montenegró egyetlen exportja meg-
szűnik. Hogy a háború után rru lesz Monte-
negróból, azt igazán cs;a;k az istenek tud-
ják, de annyi bizonyos, hogy nem lesz valami 
jó dolguk Nikit a alattvalóinak, amikor kény-
telenek lesznek visszatérni a béke munkájá-
hoz. Ipara ennek az országnak nincs és ••Mon-
tenegró eddig nem exportált .mást, mint ro-
rarport, amelynek előállítására mcnopoli-
utn van az országiban. Most azonban ezt a 
hasznos produktumot, igein erős fccokurreocia 
fenyegetii. iBcmeo szigetén találtak egy nö-
vényt, amelynek gyökeréből olyan kitűnő ro-

varport lehet készíteni, laanelynek messze mö-
götte marad a montenegrói készítmény. Igy 
tehát a háború után valószínűleg .Monteneg-
rónak az az egyetlen exportja is meg fog 
szűnni. 
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Évadnyitó előadás. 
A színház régi krónikásának, aki a Bél-

in,agyarország" kötelékében egy olyan kivá-
ló előd után jelentkezik először, mint ami-
lyen Domokos László dr. volt, a színház mai 
megnyitó előadása alkalmával emlékezetébe 
ötlött Dante következő sorai „Nincs nagyobb 
bánat, mint boldog időre emlékezni a szo-
morúságban." 

Bizony, szomorú volt ez .a mai -színház-
nyitó este. Ezelőtt, aiz idény első előadása, al-
kalmával, szin,ültig megtelt a nézőtér, a kö-
zönség alig várta, hogy la kárpit .szétlebben-
jen és kezdődjék a. játék, amely ideig-óráig 
feledteti vele az élet terhes küzdelmeit. Ma, 
noha. >akadt közönség, de nem a régi sürü so-
rokban -és lia volt :is lelkesedés, nem olyan 
volt, mint ezelőtt, nem szárnyalt, nem a za-
vartalan öröm lelkesedése volt. .Bánat, szo-
morúság nehezedett a lelkekre, jobbára min-
denki a szeretteire gondolt, azokra, akiik az 

verek a lovasságot csariem teljesen kiszorí-
tották a többi fegyvernemmel való'közös csa-
tatérről és 'lényegében arra szorítják, hogy ol-
dalt, vagy hátba támadja az ellenséget. Ezzel 
szemben, a lovasságnak magának is van lő-
fegyvere és ezzel dolgozik ott. ahol az. attak 
lehetetlen. A lőfegyver tehát a tevékenység 
uj terét nyitotta meg a lovasság számára, ami, 
nagy eredményeket igér neki, ha ki tudja 
használni' azt a mozgékonyságot, amit a lo-
vaglás ad, hogy döntő irányban hatásos le-
gyen és érvényesítse tüzelő erejét. 

Manapság a lőfegyver föltétlenül' uralko -
dik a taktika fölött és rákényszeríti a törvé-
nyeit. A iovasság tevékenységének föltételeit 
teljesen megváltoztatta és ez a fegyvernem 
•mindezekkei számolni kénytelen, ha m,eg 
akarja tartani a helyét a modern háborúban. 

Á tüzelés hatása szaporításának szüksé-
gessége, amely ma a hadvezetés minden, te-
rületén érvényesül, arra vezetett, hogy egé-
szen elavultnak látszó módszereket, is alkal-
mazzanak. Igy például az utó-harciban, külö-
nösen meger ősi tett helyek ás erődítések bir-
tokáért folytatott harcban fölmerült annak a 
szükségessége, hogy valamivel pótolják az 
ágyutüzeí, amely nem tudja követni a táma-
dást a legutolsó stádiumig és a védekezést 
sem tudja mindvégig támogatni. A kézi grá-

nátokhoz fordultak tehát, amelyeket közvet-
len közeiből hajítanak az ellenséges müvekre, 
ahol azok föirobbannak. Kis mozsarakból is 
dobnak hasonló lövedékeket. 

Jó eredménnyel jártak már azok a tö-
rekvések is, amelyek a léggömböknek ágyú-
val való leszedésére irányulnak. A lekötött 
léggömböt'akármelyik tábori ágyú is le tudja 
lőni srapnellel. A szabadon uszó 'léggömbök-
kel és a 'léghajókkal szemben is már jó ered-
ményeket értek el, részben külön erre a cél-
ra készíteti ágyukkal. Amerikában,, Angliá-
ban, Németországban, és Franciaországban, 
sokat kísérleteztek ezirányban. Kitűnt, hogy 
csak külön erre a célra készüli lövegekkel ér-
nek e! jó eredményeket. A röpiilőgépek ellen 
ágyúval való támadás iránt sokan kevés re-
ménységet táplálnak. Amíg a repülőgép el-
érhető magasságban mozog, legjobban: lehet 
puskával vagy gépfegyverrel hozzáférkőzni'. 
Másrészt az a vélemény, hogy a repülőgép el-
len csak rop ülőgéppel lehet megbirkózni. 
Mindamellett ,ma már meg lehet állapítani, 
hogy léggömböket, léghajókat és ropüiőgépe-
ket tüzeléssel eredményesen lehet támadni és 
a megtámadott járműnek gyorsasággal, irá-
nyának és magasságának gyakori változtatá-
sával kell 
aló!. 

magát a tüzelés hatása 

igazak nemes csatáját vívják éís .alkik ide-
genben magasztos ügyért küzdenek, ,a vérü-
ket, hullatják egy szeíbh, egy jobb jövő remé-
nyében. A Háborús idő következményeit min-
denki érzi és szenvedi a színház 'is. Ilyen idő-
ben, ugy gondoljuk, nincs helye a bírálat-
nak és éppen ezért, mig a. megpróbáltatások 
napjai el nem uiitlmak, nem is szándékunk a 
bírálat jogával élni. Egyszerűen regisztrál-
ni kívánjuk azt, ami a színházban történik. 

A 'bíráló tiszte most nem lehet, más, 
,mint,hogy kérje a közönséget, hegy ezekben 
a válságos időkben ne hagyja magára, ne ke-
rülje el ti színházat, ne vonja meg jóindulatai 
támogatását .a szin játszóktól, azoktól, akik 
födél alá jutottak a. szegedi .színháziban. És 
hogy kérje a színház minden faktorát: a ve-
zetőséget, hogy komoly munkához lásson, a 
miben -annyi hely jusson a becsüllésre érde-
mes törekvésnek, mint ,a jóizlósnek; kérj© a. 
színjátszókat, hogy kövessenek el mindent, 
hogy a közönséget heédesgessék a színházba, 
hogy az előadásokban adják .mindazt, ami a 
szivüktől, lelkűktől, a tehetségüktől telik. 

A szegedi közönség sosem hagyta ma-
gára a színészetét, remélhető, hogy most, 
ezekben a vidámságba, lelki megpiSienésre 
rászoruló időben sem vonja meg tőle szerető 
pártfogását. Ha valamikor szükség volt er-
re, m.a kétszeresen szükség van rá. 

A mai színházi est közönsége bőkezű 
volt az elismerése nyilvánításában. Mindent, 
és mindenkit tapssal; honorált. Előadás előtt 
az igazgató köszöntő -beszédet mondott, a 
melynek végeztével a zenekar nemzeti imád-
ságunkat játszotta, amelyet állva hallgatott 
a közönség és az igazgatót tapssál jutalmaz-
ta. Majd Ungvári Bánky Judit, Nagy Erzsi, 
Subán Rabi előadták Heltai Jenőnek Akik 
itthon maradtak cimii verses alkalmi szín-
játékát, amelynek szépségei utat találtak a 
közönség érzéséhez. A riadó cimii egyfelvo-
násos következett ezután, Falk Richárd irta 
és az. előadásában Szegliő Endre, Gálatta Fe-
renc, iKoháry Klári, Matány Antal, Oeskay 
Kornél és Eöry -Lajos vettek részt. Végezetül 
Falk Richárd Nincs még veszve Lengyelor-
szág cimii szin játéka került bemutatásra. 
Körmendy Kálmán, Gömöry Vilma, Ungvári 
Mór, Bánky Judit, Matány Antal és Eöry 
Lajos megszólaltatásában. A három 'egyfel-
vonásos között Déry Rózsi, Nagy Erzsi, Ga-
lettá Ferenc, Solymcsy Sándor és Matány 
Antal aktuális dalokkal és .szávaiatokkal sze-
repeltek. Tapsban minden szereplőnek bősé-
gesen volt .része, most már csak a,z kiváinatos, 
hogy a színháznak közönségben ;is bőségesen 
legyén része, liogy a színészet puha, meleg 
fészekre találjon az idén is a szegedi színház-
ban. 

Dalia Jenő. 

A Színházi Újság a szini szezon meg-
kezdésével a hetedik évfolyamába lépett.. Ma 
jelent, meg az első szám fránkovits Imre és 
Hercsegh István szerkesztésében. A gazdag 
tartalmú .és- szépen kiállított lap minden tra-
fikban kapható és a színházban is árusít-
ják. 
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