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— Apad a Tisza. Hétfőn délig állandóan 
8 ra. 36 sm. volt a Tisza már két nap óta. 
Hétfőn dében azonban újra apadt. Három 
centiméterrel lett kisebb a viz. Szakértők vé-
leménye szerint most már csakugyan napról-
napra apadni fog a Tisza. 

— Elitélték Liebknecht és Luxemburg 
Róza gyilkosait. A temesvári délszláv sajtó-
iroda jelenti Berlinből, hogv a törvényszék 8 
napi tárgyalás után meghozta Ítéletét Liebk-
necht és Luxemburg Rlóza gyilkosai ügyében. 
Runke huszárt kát évi börtönre és a hadser 
kötelékéből való elbocsátásra. Leipmann fő-
hadnagyot 6 heti szobafogságra, Vogel fő-
hadnagyot két évi és négy hónapi fogházra 

A többi vádlottat fölmentették. 
— Megalakult a munkások fogyasztási 

szövetkezete. Vasárnap délelőtt alakuló köz-
gyűlésit tartott 'a munkások fogyasztási szö-
vetkezete a Munkásotthonban!. Az előkészítő 
bizottság nevében Kiss Nándor tette meg je-
lentését. Ezután a szövetség ügyésze ismertet-
te az alapszabálytervezetet, 'amely szerint az 
igazgatóság és ifelügye'őbizottság tagjai ré-
szesedést nem kapnak, minden tagnak egy 
szavazata van. A szövetkezetnek vezérigaz-
gatója csak szakképzett kereskedő leltet. Vé-
gül megválasztották az igazgatóságot és fel-
ügselőbizattságot, A szövetkezetnek eddig 
n intcgy ezer tagja vani A fogyasztási szövet-
kezetet a Feketesas-utcai közélelmezési rak-
tár helyiségében helyezték el. A berendezés 
•rövidesén elkészül és a szövetkezet nemsoká-
ra megkezdi működését. 

— Szegedi védő a francia hadbiróságon. 
Amiikor a szigorított határzár életl>elépett, 
Bokor Antal tanyai rendőrtiszt át akart jönni 
a demarkációs vonalon, a franciák azonban 
elfogták és azóta vizsgálati fogságban van. 
A Szegeden működő 76. gyarmati hadosztály 
hadbírósága ebben az ügyben szerdiára tűzte 
ki a főtárgyalás!, amelyen .Bokort dr. Ker-
tész Béla szegedi ügyvéd fogja védeni. Bokor 
ugyanis Kertészt kérte fel a védelem ellátá-
sára, a francia hadbíróság azonban csak ab-
ban az esetben volt hajlandó elfogdni, ha 
ehhez Charpy tábornoík is hozzájárul. Dr 
Kertész kihallgatást kért a tábornoktól és 
ezen a kihallgatáson kért engedélyt a véde-
lmi el láthatására. A tábornok dr. Kertész-
nek megadta az engedélyt. 

— Eljegyzés. Dobó Mathilde és nemes ifjú 
Endrényi Imre jegyesek. 

— Az i f júság szünidei foglalkoztató tanfo-
lyama fölhívja a vasmunkára jelentkezette-
ket, hogy szerdán reggel 7 órakor , Kecske-
méthi Antal ur műhelyében pontosan jelen-
jenek meg. A kertészetre jelentkezettek reg-
gel 7 órakor a kultúrpalotától indulnak. Je-
lentkezés és tandíjfizetés délután 3—5-ig, 
Lechner-téi* 4., I. eni; Muyer igazgató. 

— A városi a lkalmazot tak vasárnap dél-
előtt ujbói tartott taggyűlése a szakszerve-
zetnek továbbra is a szociálista pántban való 
fenntartását határozta el. A szakszervezet te-
hát nem szűnt meg. Szerdán délután 4 órakor 
uj vezetőségválasztás lesz a Munkásotthon-
ban. 

— A telefoniiőfizetőkhöz. A szegedi posta-
hivatal; személyzete válságos helyzet előtt áll. 
a posta-, táviró- és interurbán-telefonforga-
lom már régebbi szünetelése következtében. 
A hivatal pénztára teljesen kiürült, ami mint-
egy 450 alkalmazott, jórészben családfentar-
tó egyén létalapját teszi kockára. Az igazga-
tósággal, mely hivatva volna az alkalmazot-
tak fizetéséről gondoskodni, a postahivatal 
érintkezni nem tud s így már junius hónapra 
sem képes a fizetést kiadni. A kényszerítő 
szükség parancsolja tehát, hogy a postások 
ujabb anyagi forrás után nézzenek. Ezért 
szó'itják íel az előfizetőket, hogy a folyó évii 
juüus 1-től december 31-ig terjedő félévre 
esedékes telefonelőfizetési dijakat a kézbasi-
tők által bemutatott nyugtára egy összegben 
fizessék ki, amivel eszközt nyújtanak ahhoz, 
hogv e dolgos itábor legalább egy hónapig a 
létét fentarthassa." 

— Öngyilkos favágó. A Nemestakács-utca 
49. szám alatt lakott Nógrádi Vince 56 éves 
vak favágó, aki hétfőn reggel a lakásán a 
szoba gerendájára felakasztotta magát. A 
mikor bementek az öngyilkos lakásába. Nóg-
rádi már kiszenvedett. Beszállították a váro-
si kórház hullaházába. 

Olasz megszálló csapatok 
a Balkánon. 

Páris, május 19. A Journal értesülése 
szerint olasz csapatok megszállották Strumr 
cát, valamint a bolgárok és görögök közötti 
zónát. 
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MÜSOHi 
Kedd: I. Barkinglakók, tanyai történet, II. A 

' kegyelemkenyér, szinmü. Prömiérbér-
let B) 38. 

Szerda: I. Barlanglakók, tanyai történet. II. 
A kegyelemkenyér, szinmü. Idénybérlet, 
páros 90. 

Csütörtök: Nebántsvirág, operett. (iMamzel 
Nitouhe). Idénybérlet, páratlan. 91. 

Péntek, (először): Édes apuka, operett. Pre-
miérbérlet B) 39. 

Szombat: Édes apuka, operett, Premi-érbár-
let A) 39. 

Vasárnap délután: Tul a nagy Krfoánou 
daljáték. 

Vasárnap este: Édes apuka, operett. Bérlet 
szünet. 

* Barlanglakók és Kegyelemkenyér, 
Irodalmi est. Tömörkény és Turgenyev ma 
este helyet kaptak a szegedi színpadon. És 
ezt Juhász Gyulának köszönhetjük, aki még 
a szinház élén állott, műsorra tűzte a halha-
tatlan magyar és orosz író alkotásait. Tur-
genyev is, Tömörkény is egy-egy müvet al-
kotott a színpad számára. A Barlanglakók 
és a Kegyelemkenyér csak egy szillánlc ab-
ból a nagy és csodás tüzű fekete gyémántból, 
amelyet Írásaikban a nemzetük és a világ-
irodalmának nyújtottak. Nemzeti tőből virí-
tott ki mind a két darab, amelyben 'a ma-
gyar és orosz népiéleik csodásan szép rajza 
tárul elénk. A föld szaga érzik ki a Tömör-
kény egyíelvonásosából, amelynek robbanó-
an sűrített drámai levegője van. Ennek a 

kis remekműnek a nyelvét kerékbe törték a 
színjátszók, akik népies alakot nem tudnak 
ábrázolni, sem népies nyelvet beszélni. A 
Kegyelemkenyér orosz hangulatát sem tud-
ták visszaadni. Egyedül Kertész Endre mu-
tatta meg az emberábrázolás nagyszerűségét 
és kiválóságát. A színészt nem láttuk benne, 
csak az embert, aki emberi érzéseket szólal-
tatott meg tiszta és •művészettel teljes, egy-
szerű eszközökkel. Ez az ábrázolás teljes 
szinházi élmény. A közönség megbecsülte a 
színjátszót, de az is önmagát, amikor a tom-
boló tapsokra nem jelent meg a vasfüggöny 
előtt. Nézzék meg, kérjük,, a két darabot és 
Kertész Endrét az öreg Vaszilij alakjában. 
Az irodalmi alkotások és a színész is érde-
mes a legteljesebb érdeklődésre . . . 

Gizella-tér. 185 Telefon 608 . 

Kedden és szerdán 
f. hó 20 és 21-én 

Repríz 

szenzációs kalandortörténet 5 felvonásban. 
Az olasz filmtechnika szenzációsan nagy-
stílű alkotása. Játszák a Cabiria főszereplói, 
Magnusz az óriás példátlan bravúrjaival. 

Egy bevezető kép. 
Előadások hétköznap d. u. fél 6, l / i 8 órakor. 

Korzó Mozi R.-l r . 
TELEFOM: 

11 - 8 5 . 
Igazgató; 

Ü VASS SÁNDOR. 1 
1 TELEFON: 
| 11 -85 . 

Kedden 

Repríz 
Jókai fflór világhírű regénye a filmen 

1. rész 4 felvonásban. 
Rendezte Korda Sándor. 

Főszereplők : 
Beregi Oszkár Lenkeffy Ica 
Szöreghy Gyula Berky Lili 
Makay (Margit Rajnai Gábor. 

Előadások hétköznap 5, fél 7 és 8 órakor 
vasárnap 3, fél 5, 6 és 8 óra. 

U R A N I A 
magyar Tudományos Szinház. 

Telefon 8 7 2 . Telefon 872. 

Kedden 

detektivdráma 4 felvonásban. 
A főszerepben Erich Kaiser Ti tz és 

Orla Reschel. 

Előadások 6 és 8 órakor. 

hogy a legjobb sztvarkahüvelyek, levélpapírok és legszebb 
képes levelezőlapok csakis a MÉDI SPÉCI .LITE hygienikus 
szivarkahövely főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. sz. alatt 
kaphatók. T e l e f o n 1 3 — 2 0 . Eladás ugy nagyban, valamint kicsinyben* 

Francia-magyar szótárak is kaphatók. + • • # 219 


