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dr. Szerdahelyi László alezredes-hadbiró ve-
zette. A biróság Zubort egy évi fogházra Ítél-
te, négy társát pedig bizonyítékok (hiányában 
felmentette. 

— Részeg ember a villamos elölt. Hétfőn 
este nyolc óra tájban a Vám-téren egv ré-
szeg ember botorkált. Az 54. 'számai villa-
mos, amely a közvágóhíd felől jött befelé, eil-
iiiötte az ittas embert, aki a fején szenvedeti 
sérüléseket. Dr. Dreyer József rendőrkapi-
tány a mentőkkel bekötöztette a sérültet és a 
városi 'közkórháziul szállíttatta. Megállapí-
totta a rendőrkapitány, Ihogy Novkov Iván 
kocsivezető 'idejekorán fékezett, de a részeg 
ember a csengetés dacára sem távozott a sí-
nekről. A sérült Bénák Sándor feketeszéli 
földmives, aki annyira ittas v'olt, hogy kihall-
gatása,kor tagadta, hogy őt a villamos el-
ütötte. 

— Vasárnapi razzit. Ugy látszik, az utóbbi 
időben rendszeresített egészségügyi razziák 
eredménnyel járnak *A detektiveknek vasár-
nap éjjel már csak két nőt sikerült elfogni, a 
kiket illetőség 'helyükre fognak toloncolni. 

— Fiatalkorú betörő. Jelentettük, hogy az 
utóbbi időben mindennapossá váltak az üz-
leti osztogatások. Néíhány nap alatt négy he-
lyen próbálkozott a betöréssel egy vasárna-
pig ismeretlen tettes. Vasárnap éji: ! azonban 
rajta vesztett, a detektívek kézrekeri tették és 
a rendőrségre kisérték. A betörő tizenhét 
éves, igy a nevét, tekintettel arra. hogy fiatal 
korú, nincs módunkban közölni. A suhanc be-
ismerő vallomást tért és azt is bevallotta, 
hogy két hónappal ezelőtt Bernát Margit do-
hánytőzsdéjét is ő fosztotta ki. 

— A világháború története. Bár száz és 
száz kilométerek választanak el bennünket a 
harcterektől, minden gondolatunkkal ott va-

Pozor! 

gyünk 

Wh... filmfölvé-
a népek'harcairól. Tizenöt 

az eddigi felvételek szama. 

L'ALU'l, J i innuw,. 

azoknál a hős üknél, akik nek békés ott 
honunkat köszönhetjük, filénk érdeklődéssel 
fogadunk minden olyan irást. amely halvánv 
.sugarával bevilágitani igyekszik .azokba a 
titáni harcokba, amelyhez hasonlót még nem 
produkáltak e földnek lakói. Milliós hadse-
regek harca ez a legmodernebb technikai föl-
szerelésekkel. A földön, a levegőben, a vizén 
és a viz alatt folynak ezek a küzdelmek, ame-
lyeket felfogni, megérteni Írásiból nem lehe-
lünk képesek soha. Éppen ezért szenzációnak 
mondható ez g vállakózás, mely filmfölvé-
tel eket cszk 
fejezetre OSZJIK M. 
Érdekesnél érdekesebb jeleneteket örökítet-
tek meg ezáltal a történelemnek. Szeged nagy 
áldozatokkal dclgozó ktiltnrintézménye, a 
Korzó-mozi. A világhábdru története két ell'ső 
sorozatának előadási jogát megszerezte és a 
jövő héten négv napon, hétfőn, kedden, szer-
dán és csütörtökön mutatja be. A mozinak ez 
a vállalkozása föltétlenül dicséretet érdemel 
és megérdemli a pártolást. Az első sorozat 
Európa urait ós Európa hadseregét -mutatja 
be. Jegyek már válthatók a Korzó-mozi iro-
dájában. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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H a j ö s z ü l é s e l l e n 
csákis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle , „Hajreslorcr* 

... ' - í r nr\ rj.i 
ZUIgCl- lc.v „ - - - , 
hasrnálja. Ára 1 K20 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 25C' 

Legjobb hajfestő az 
országosan elismert Lcin-
zingcr-féle. Ára 2 K 50 f, 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Fájós f ogára vegyen 
mielőbb a hires Leinzin-
ger-fíle f o g c s e p p b ő l 
üvegje 60 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

ITgy-e, most kíváncsi vagy kedves ob 
va.-óm, llrogy ez mit. jelent. Vagy talán nem 
L vagy kíváncsi, llii-z mái- annyi nj szót ta-
nultunk meg ia Höfer-jeleií tése kiből, bogy 
niiines nvár nz a nyakatekert szó, -vagy név 
a világon, annely ibennüinket csodálkozásba 
ejt. Mindazáltal iszaretnéin, ha tudomás ul ven-
néd, hogy ez ® Pozor! cseh győzelem és ma-
gyar vereséget jelent. Itt. Szeged, n, a város 
szivében 
Szegeden, nihol n legtöbb magyar auihev Ha-
lt ilk elgy esonnólban ! Egy szegedi mosoda nfs-
lám-táíbléján olvashatod ezt a szét : Pozorl 

több más hasonlóan érthetetlen — magyar 
emfbarmefc érthetetlen szó nlőtt ez a 'vezi'i-.-zó. 
Hogy cseh a felirat, a-zt onnan gondolom, 
mert cseh katonák szoktak előtte megállani. 
Sőt egy vettem észre, .örülni b. A e«:ih vité-
zek, illetve a -vitéz csehek bizonyos /megelé-
gedettséggel olvassák ezt a feliratot., mely 
nyelvük — Szeigeakm ivaló hódit Isánaik 
zatnímeil látható biz, nyitéka. Hát nem e-oh 

.győzelem ez? 

Hogy © véksmfjmyommei 
nem egyedül álltik, annak b izonyí tékául el-
mondok egy esetei, amely ezzel a Po-

íY>r-ral kapcsolatban törtóot a mii nap. Az 
együk szegedi .intéztet- igazgatója nyitott be 
íÓdíc a Pozor-üzletbe. Az idegen nyelvű fel-
iratot neim vette észre. Szerény ember, alki 
neai jár a fejével a csillagék Iközt. Az üzlet-
I .a talált 'kisasszonyt arra kérte, liogy csi-
náljon neki Ik'ölí•égiV'otést, mennyiért vállal-
ná százhet-van személy ruhájának a mosását. 
A kisasszonynak felcsallogott a .szeme ós esalk 
ugy ren^gett az örömtől). ,A .ceruza legiailáibb 
nagyon reszketett a kezében, anig a ceruzába 
mondott adiet elkel fel irta. (Százhat ven - ze-
mi.'ly! Ez aztán üzlet. (Amiig a kisasszony 
számolt és ÜKVSZU -záimoszloipelkat Irt egyiná.s 
alá, az utcáról gyerekek kiabálása hallat-
szott az üzletbe: 

— Nini, Pozór! Pozor! Pozor! 
Az igazgató kivámóian az (üvegajtóhoz 

lép. Egy csomó tókoláhQu állott az üzleit előtt 
és ifől,mutogat a táblára: 

— Nini Pozor! Pfuj, pfuj, Pozor! 
Ekkor vette észre az igazgató az .üzlet 

fölött élktelenkeidiő .föliratot. ,Az igazgató 
m. giitődötten fvérdezt e meg a kisasszonytól: 

— (Micsoda, idegem n\olvii .feliratnlk van 
maguknak? 

— Cseh, iklérem, e-eh! Sdk 'most Szege-
den a osdh tiszt r.n.g katona, liát kiírtuk cse-
liiil is, hegy atákm'k olcsón és szépen lehat 
mosatni és vasaltatni. 

— Igen?! mondta fényemül az igazgató. 
Hát tudja 'mit ki-asszony, nekem imaga ne 
csináljon költségvetést! iA kisasszony lel-
fcel-li: 

— De kérem, inu ómagyar ok vagyunik! 
A z igazgató visszaszól az ajtóiból: 
— Ném is azért, .de meggondoltam a dol-

got, mégis ösalk jobb házilag mosatna! 
Hát ez a Pozor kedves olvasóm! 

filrdetésefceí leluesz a m-
adotiluatal Szeged, Hdrdsz-u 

D I V A T O S férfi-, fiu- és női 

ifi fis I 
Öltönyök, kalapok, sapkk stb. 
r e n d k í v ü l i olcson szerezhetők be 

í í R É M E R régnél. Hosiuth Lajos-sugdrut B. lei«ton773. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 
K,E,1)1): Tisza Karola vendé®felléptével 

A Gsászáamé, (.peréét. Páros. 
SZERDA: Tisza Karola veaKtógtollépité-

vel Szibiil 1, operett. Páratlan. 
CSÜTÖRTÖK: A kteasezony férje, játék. 

Páros. 
SZCXMlBAT: Végre egyedül, regényes 

nagy operett. (Bemutató. Páros. 
VASÁRNAP d. u.: Ártatlan Zsuzsi, 

operett. 
ESTE: Végire egyedül, regényds nagy 

operett. Páratlan. 

R ö z m i i v e l ö d é s i - e s t é l y . 

— A Katholikus Nővédő-Egyesület hang-
versenye. — 

A szegedi IkatlhoHkiuis nővédő-egyed'ilet 
közművelődési estélyeit finom ízlés, nagy 
goaiidosrág te imüivésai tartalom jellemzi. Ez 
aiz oka, hogy ezák.nelk az .estélyeknek imi&gór-
demelteu nagy közönsége akad, amely előre 
tudja, ihogy a mfüvlészi szép iránt való érzéke 
teljes kielégülést fog nyerni. 

Az a rendkívül nagyszámai közünsíg, 
amely vasárnap, az estére hajló időszakban 
zsúfolásig megtöltötte -a Tisza-szálló llian.g-
versenytermét, nem csalódbtt a felcsigázott 
várakozásában, inért a. Katbólikus Nővédő-
Egyesület IközrtiiiiveJődési-estélye igazán gaz-
dag volt művészi tartalóraiban te síztavonalon 
álló a műsornak valamennyi számában. 

Kettős célt szolgált a vasú napi iközniü-
velődési-estély: a jótékonyság igyalkorlását 
lás a művészetnek a terje-iztésLt. iA eél mind-
két irányiban eléretett. Nagy összeg- jutott a 
kegyes célra, a iliadiárvék ifefsegélyezésóro ós 
a művészetinek a javát élvezhette a közönség 
a Márkus Lily zongora-, Lukáes-Lessner u\li-
ci giurdonlka jáitiáká'ban és dr. Kiss Menyhért 
>költmiiényoilhen és előadásában. 

Az estélynék különös fényt kölcsönzött 
a megyés püspöknek: dr. Glattfelder Gyulá-
nak szabad előadása. A nagytudásu püspök 
goiriiölat-gazdag ibeszóde, amely fogjál a tj a 
volt a.z emíberszeretetnék, az emibea-ek jósá-
gába viötett iliitnek, nemosak imélyen szántó 
gondolataival, hanem a szónoki képesség ki-
válósága folytán its nagy .Íratást gyakorolt a 
közönségre, amely áhítatos csöndben, unint 
valami kinyilatkoztatást, hallgatta .a püs-
pök ajkairól elhangzott krisztusi tan dk íhir-
detósét és igj.it. 

A léleklből fakadt lés a szivekhez utat ta-
láló maga® szárnyalású beszéd, amelyet la-
pu,nlk más helyén közlünk, frenetikus tap-
sokra .ragadta a közönséget, amely illő 'hó-
dolattal ünnepelte a város iránt érdeklődést 
és magy szeretetet tanúsító főpásztort. 

Nagy elismerésre talált a Márkus Li ly 
elsőrendű zongora játéka. A imiivíjsznő két 
kijövet alkalmával Chopin .JPoIonaiséjLjéit, 
„Ltu de"-jót is as-dur „\Valze'r"-ét, majd 
Moszkovszky „Capia-ee lEsipagnolenját, Liszt 

„Lie,bftsita,um"-ját e-Klui- „Plolon!a,üse"-jót és 
saját szerzeményű „Gaivotté'-ját játszotta 
nemcsak briliáns technikai tudással, de az-
zal az értelnneaési kÁpesaóggeil és ritkaság 
számba menő átérzéssel és átéreatető művé-
szettel, ami miindig s mindenütt megszerezte 
számára a lelkes (taipsolkat és a közönség tel-
jes méltánylását. 


