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csétgyüriit, 21 férfi, 20 női aranyórát, 45 
brilliáns kövü női arany órát, 4 pár (fülbtíva-
iót, 180 arany 'karperecet, 12 brilliánssal és 
tiirkisszel 'kirakott aranytárgyat, 15 férfi órát 
és láncot, összesen nyolcvanezer korona ér-
tékben. A rendőrség legszélesebbkörii nyo-
mozást indította a hetörő kézrekeritésére. 

— Hogy lesz egy hónapi fogházból hat 
havi börtön Göbösi Andrásné, csongrádi mo-
sónő három évvel ezelőtt a hetipiacon ellop-
ta 'Király Jánosné három korona nyolcvan 
fillért tartalmazó 'pénztárcáját, A meglopott 
asszony feljelentésére a csongrádi járásbíró-
ság, — mintán 'az asszony.azt vallotta, ihogy 
büntetlen előéletű — egy havi fogházra ítél-
te a .tolvajt, aki a 'büntetését annak rendje 
és módja szériáit kitöltötte. (Azóta az iratok 
sók ikézen mentek keresztül és igy .az ügyész-
ségen rájöttek, hogy Göbösiné már több Íz-
ben volt hasonló hümesél akiményekért bün-
tietve. Igy Csongrádon már lkét ízben ült, 
egyszer egy hónapot, egyszer meg tizennégy 
napot, Ezenkívül 'a kecskeméti törvényszék 
egy évi és nyolc havi börtönre ítélte. Az 
ügyészség indítványára csütörtökön a sze-
gedi törvényszék //éress.(/-tanácsa hatályon 
kívül helyezte a járásbíróság ítéletét és a 
lopás vétségét — tekintettél iá vádlott több-
szörösen büntetett előéletére — bűntettnek 
minősítve, hat havi börtönhümytést szabott 
ki .Gölüsi Audrásnéra, aki sírva ..vette tudo-
másul az öt hónapi különbözetet, 

— Elfoloncolt betörőjelöltek. Jelentettük, 
hogy Téglás Lajos monori vasgyári 'munkást 
Szeged pályaudvaron egy rendőr igazolásra 
szólította és dr. Borbola Jenő bűnügyi kapi-
tány elé állította, aki ugy Téglást,, mint 
fiatalkorú társát 'előzetes letartóztatásba he-
lyező. Most, miután megállapítást nyert, 
bógy a két betörő-jelölt tényleg monori 'ille-
tőségű, a rendőrség illetőségi helyükre fog-
ja toloncolni őket. 

— Meggyilkolta újszülött gyermekét. A 
múlt év október havában Szolnoki Rozál kis-
kundorozsmai hajadon újszülött gyermekét 
megfiojtot-ta és-a buga 'segítségével .el,föl del te 
a gyereket. (Csütörtökön vonta felelősségre 
a szegedi' törvényszék ;a .gyermekgyilkos 
aiiyá.t, aki töredelmesen he vall ott a. bűnét 
-Mentségére előadta, hogy a gyerek apja el-
bíigytn, efölötti elkeseredésében pusztítót a el 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

« Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 
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KHEMe MmrnM 
Korsö-niazl épületiben 
1 kg- potyka K S'80, 
1 kg.-tól 5—6 ki-
lógrammig K í-20, . . . 
továbbá harcsa, süllő és cigányhal 

is kapható. 

gyermekét, A biróság az enyhítő körűimé 
nyék flgyolemlbe vételével hal havi börtön-
büntetésre Ítélte Szolnoki Rózáit. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

PÉNTEK: Grün Lili, vígjáték. Páros. 
SZOMlBAT: Grün Lili. vígjáték. Párat-

lan. 
VASÁRNAP d. u.: A császárné, operett, 
ESTE: A cégér, népszínmű. Balassa Ár-

min dl-, konforáláikával.' 
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— Bemutató előadás. — 

„ . . . A nagy irodalmi és művészi 'Sike-

rek, melyek máról-holnapra szólnak, épp ugy 

esi na! ódnak, mint a kitüntetések, vagy az üz-

leti nagy árak, persze más eszközökkel. Nem 

jó erről beszélni. Évtizedek színházi esemé-

nyeire emlékezhetik vissza valaki és nem fog 

találni egy esetet sem, melyben a közönség 

valamely ifércmiivet visszautasított 'volna. 

Ellenben számtalan eset-ben tapsonook kis, d>e 

elszánt csoportja a nagy közönség ellenzés^ 

nélkül botrányos ovációkat rendezett oly,as 

valakinek, akinek mint a következmények 

mutatták, semmi jogcíme nem volt olyan 

ovációra. Nálunk — egy-két esetet givéve — 

még nem bukott meg egy darab a bemutató 

alkalmává!:'- r-r-

Az idézett sorokat dr. Alexander .Bernát 

(Alfa) irta a múlt -esztendő vége felé egyik 

cikkében. Akkor még .neiri került szinme a Föl-
des Imre uj színdarabja: a Grün Lili, amely-

nek nálunk rn'a volt a bemutatója. 

Ha szabad megkockáztatnunk az állítást, 

nem is diarab a Grün Lili. Nincs (benne semmi 

abból, ami a vígjátékot megalkotja, ami an-

nak foglalatja, ami a szín szerűségét igazol-

ná. Fotografia akar lenni, éles világításban 

és karrikirozva. Már a címe is kiáltoz: Grün 
Lili. '< 

Nézziik csak, hogy csinál éles és torz 

fotográfiát Földes Imre. A Dob- vagy éhhez 

(hasonló utca valamelyik lakásába vezet ben-

nünket. Bemutatja Qrün urat, a- feleségét és 

ezeknek a leányát: Lilit, a Qrün Lilit, aki 

már eladó sorban van. Csakhamar megjelen-

teti Sonnenfeldnét, aki 'házasságok közvetí-

tésével foglalkozik. A jó nő ajánlja ezt is, azt 

is, fotográfiákkal is szolgál, végül előrukkol 

a Bölcskei László neVévél. Jó hangzású név, 

a foglalkozása sem megvetendő: utazó. Nos, 

csaghamar megjelen a kiválasztott és meg-

kéri Lili kezét. A hozomány 6000 korona, 

rendben van a dolog és a második felvonás-

ban már tartják is a kéifogót a Niagara-ká-

véházban. Javában áll az eljegyzési ünne-

pély, amikor a vőlegény szülei előállnak, (hogy 

elő csak azzal az írással, ami a hozomány de-

ponálásáról szól. EzT azonban nem lelhet elő-

adni, rtiert a hozományra szánt összeget el-

kártyáztá a Lili fivére, áz Oszkár, aki bank-

fiu. Persze botrány keletkezik, vége az ün-

nepségnek és mindenki hazaszéled'. Minek 

szaporjtaní "a szót A Harmadik Jefvonásban" 

•beállit Qriinékhez Bölcskei és kijelenti, hogy 

ő nem tud Grün Lili nélkül élni, elveszi egy 

fillér (hozomány .nélkül is. És Lili, noha a dí-

rab elején .még a náluk lakó Szabó Györgybe 

szerelmes, kimondja a boldogító igent, sőt 

nyomban meg is tartják az esküvőt. 

Mi akar ez lenni? Vígjáték? Nem az. 

Szatíra? Hol az éle, a tanulsága? Problémát 

sem vet felszínre. a szerző, nem mutatja az 

emberi, küzdelmet, bánatot, örömet. Nem 

egyéb a darab, mint torzitott fotografia, fö-

lényeskedő csipkedés, távol minden iroda-

lomtól, tartalomban, megírásban egyaránt. Az. 

egész nem más, mint egy íakőszinü enyves-

hát. 

Az újdonság teljesen megtelt nézőtér 

előtt került színre. Különösebb tetszés nem 

kísérte a darabot, a közönség nem tudott az 

egész este igazán 'felmelegedni. Tapsolt 

ugyan, de a tapsában nem volt intenzivjtás. 

Az előadás eléggé 'készült volt. de -utri-

rozott. .Meg volt a kifelé törekvés vágya, de 

különösebb eredmény nélkül. A címszereplő: 

Lendvav Lola készülten játszott, ügyesen 

mutatta a karaktert és hangulatot tudott kel-

teni a -szereplésével. A dikciója is helyesen 

tagolt, de a hangos beszédmódról le kelt 

szoknia, Szeghő Endre megfelelő színeket ta-

lált a ^ecsületes apa alakjához, mértéktartó 

volt és ̂ zinjátszásában mulatságos. Az anyát1 

Miklósy Margit személyesítette, egy kissé 

aláhuzcjttao, de vidámságot előidézőén, Kör-
itiendy Kálmán mint Bölcskei jóizü figurát 

mutatot-t, ám nagyon hasonlót a Tündérjaki 
leányok-bán szemléltetett tornatanár alakjá-

hoz. Szabó Ge-rö alakjában mutatkozott be 

Thuróczy Gyula, a társulat uj tagja. Jó szin-

padi alak, kellemes a hangija és eléggé 'folya-

matos a beszéde.' Ám az alak kedély ősségé-

ből, ami a cinizmuson áttör, nem igén érezte-

tett . Gazdy Aranka, Solymosy Sándor, Ung-

vári Miklós és Ferenezi Frigyes vettek ,részt 

még az előadásban. = 

A felvonásközök újra bosszúságot okoz-

tak tűrhetetlen 'hosszadalmasságukkal. 

A Protestáns Nöegyesület jótékonycélu 
hangversenye, mint. már közöltük, máréfos 
8-ák.áu lesz. 'A (hangverseny műsorát össze-
állította már a vezetőség. A műsor, amely 
értékes művészi számökböl áll, á köveflíéfflő: ; 
1. Beethoven: Simfonia iD-dur, előadja a 
honvéd-zenekar;. 2, Felolvasás, tartja dr. 
Szalay Józsv.f. 3. JÉ nők: Swardström Wal-
bo-rga, zongorán kíséri Sauerwald 'Géza. 4. 
Beethoven: Vanatió C-mől.l, előadja Schrei-
ber iBoriska. 5. Kiss 'Gyula: -Hajnajpirkadás, 
előadja a honvéd-zenekar, 6. Ének: iSWürd-
stTÖm Walhorga, zongoráin kíséri Sauerwald 
Géza. 7.JBiacluFiichtner: Praeludímiú és Fuga, 
előadja a honvód-zénékiar. A város jótékony 
közönsége oly meleg érdeklődéssel, (karolja 
föl ezt a hármas jótékonyságod szolgáló ŰJ»Ü-

vészestét, hogy a jegyek máris- nagy szám-
mal kelték 'el; akik téliát ahíban' a'műélve-
zetbén részesül.n í akarnak, .melyet a program 
ígér, gondoskodjanak már most helyeikről. 
A szinházi pénztárnál a jegyeik azonnal át-
v,ehetők, 

v Jótékonycélu egyházzenei hangverseny. 
A Szegedi Szabad ok tatás! (Egyesület és a 
Felebaráitr Szeretet Szövetség máreins '19-án 
nagyszabású egyházzenei hangversenyt .ren-
dez a rójiusi templomban Járosy Dezső ze-
neakadémiai tanár, orgonaművész, König 
Péter zeneisikólai igazgató, Naszády József 
zenetanár és Fiedler Valter csiallómüvész 
közreműködésével. A magasnivóju hangvér-
seny tiszta jövedelmét a hadiárvák felsegi-
tésere fordítják. 


