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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti:. 
Hazánkban felhősebb és a nyugati részeken esős 
lett az idő. A hőmérséklet kissé sülyedt. Jóslat: 
Knyhe, esőrehajló idő. (A prognózis hiányzó ada-
tok miatt bizonytalan.) 

— Unitárius istentisztelet. Józan Miklós unitárius 
püspöki vikárius, főrendiházi tag, 22-én, vasár-
nap délelőtt fél 12 órakor unitárius istentisztele-
tet lart a Tisza Lajos-köruti református templom-
ban. Istenlisztelet közben zeneszám: Raff: Cava-
tina, előadja Kuglis Zsuzska, orgonán kiséri: Do-
bál Tibor. Előző nap, szombaton este fél 9 óra-
kor a Kass-szálló különtermében barátságos ösz-
szejövclel. Az unitárius leányház felkéri az uni-
tárius családokat, hogy ismerőseikkel együtt mi-
nél nagyobb számban jelenjenek meg. 

— A tuberkulózis kötelező bejelentése. Miután 
a tuberkulózis kötelező bejelentését nem tartják 
be körültekintő óvatossággal, az 191049—922. B, 
M. sz. körrendelete értelmében a tiszti főorvosi 
hivatal felhívja valamennyi gyakorló orvost, hogy 
a fent idézett körrendeletben megszabott kötelezett-
ségeknek a legmesszebbmenőleg tegyenek eleget, 
mert a védekezés ügyének előbbrevitele ezt pa-
rancsolólag megköveteli. 

— A ferencszállási autóbuszjáratok ügye. Be-
számolt a D é l m a g y a r o r s z á g arról, hogy a 
kereskedelmi miniszter betiltotta a Szeged—Sző-
reg—Klárafalva—Eerencszállás közötti autóbuszjá-
ratokat és elrendelte, hogy a városi autóbuszüzem 
vezetője ellen az engedélynélküli járatok megin-
dítása miatt indítsák meg a kihágási eljárást. A 
tanács a miniszter rendeletével a csütörtöki ülé-
sen foglalkozott és azt minden vita nélkül tudomá-
sul vette. A tanács természetesen elrendelte a 
Szeged—ferencszállási járatok azonnali beszünte-
tését. 

x Dr. Bárányi Zeneiskola növendékeinek II. 
nyilvános hangversenye május 22-én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor a »Kass« nagytermében. 

Pártos Klári a nézőtéren. 
A Tisza-kávéház előtt csütörtökön délután meg-

lehetősen hangos jelenet tanúi lehettek nemcsak a 
terraszon ülő vendégek, hanem az arrajárók is. 
Az egyik asztalnál ült néhány ur társaságában az 
egyik városi számvevő, akinek a házikezelés óla 
a halóság a pénzlári ellenőr szerepét szánta a 
színháznál, de a jelek szerint ez a szerep időköz-
ben kibővülhetett. P á r t o s KlárQ a színház fel-
tétlenül tehetséges tagja odalépett ehez az asztal-
hoz és meglehetős heves hangon tiltakozott az 
ellen, hogy levonják fizetéséből annak a másod-
emeleti páholynak az árát, amelybe a szerdai elő-
adáson bement. Ekörül a dolog körül még szer-
dán este incidens játszódott le a színházban* 
A jegyszedő ugyanis jegyet kért Pártos Kláritól, 
aki — ugy látszik —, feleslegesnek tartotta a pénz-
tárhoz lemenni és jegyet váltani, mielőtt a né-
zőtér egyik helyére beül, talán nem is az előadás 
kezdetén, talán nem is azért, hogy végig ott le-
gyen, hanem egyszerűen csak azért, hogy va-
lamennyi időcskéig megnézze a játékát annak a 
vendégszereplő színésznőnek, aki tavaly még az 
illeni színháznál volt kollégája. Pártos Klári termé-
szetesen nem tudott felmulatni jegyet, de némi 
jogot érzelt ahoz, hogy az ugyszólváu nap-nap 
után üres második emeleti páholyok egyikében, 
amelyikben megelőzőleg már hároman helyet fog-
laltak, hosszabb-rövidebb időre egyellen székel 
igénybe vegyen. Dehát a színháznál most nagy 
a szigorúság és mikor a jegyszedő beavatkozá-
sát Pártos Klári nem respektálta, közbelépett a 
színházi ellenőr. De Pártos Klári azután is olt 
maradt a helyén. Az eset nem világrengető, még 
a világot jelentő deszkákon sem. Helyes, ha a 
színháznál fegyelem van. Idővel lesz talán még 
sok más is. De a fegyelem tartásnak ez a tulhaj-
tása egészen biztosan — fegyelmetlenségre fog 
vezetni. Tudjuk, hogy a színészek számára hely ¡ 
van kijelölve a színház nézőterén, de annyi ott 
állandóan az üres hely, hogy igazán nem követ 
el durva függelenisérlést a színész, ha egyszer 
inás helyre merészkedik és nem nobilis, ha a város 
ilyen esetben pénzt kér a belépőjegyért. Amikor 
ezt halljuk, joggal és okkal kezdünk el kíváncsis-
kodni, hogy fizetnek-e a helyükért azok a szín-
háznál funkcionáló városi tisztviselők, akiket a 
nézőtérnek hol egyik, hol másik helyén, hol föld-
szintjén, hol első emeleti páholyaiban lehet látni? 

— összedőlt egy templomtorony. Zalaegerszeg-
ről jelenlik: Zalaigrice községben a templomto-
rony bedőlt. A beomlás idején szerencsére senki 
sem tartózkodott a torony környékén, ellenben a 
lezuhanó kövek két arra haladó tehenet agyonütöt-
tek. 

x Halálozás. Fischer Jakab volt pékmester ne-
je, szül. Ausländer Etel elhunyt. Temetése f. 
lió 20-án délután háromnegyed 4 órakor lesz a 
Margíl-ucca 10. számú gyászházból. 

— Itézgáliccal gyógyította — a fogfájást. Szom-
bathelyről jelentik: Német János 63 éves rumi 
kertész gyógyíthatatlan betegsége miatt felakasz-
totta magát, mire észrevették, meghalt. Állandóan 
fogfájásban szenvedett és valakinek a tanácsára 
rézgáliccai kezdte a fogát gyógyítani, amitől 
azután súlyos rákot kapotl. 

— 400 kilométeres lovas turaul. Nagykőrösi je-
lentés szerint ma indultak útnak Czegléd, Nagy-
kőrös, Mogyoród és a gödöllői járás lovas gazda-
ifjai 400 kilométeres lovas turauljukra, amelynek 
végcélja Veszprém. . 

x Bérmaajándékok legolcsóbban Tóth órásnál. 
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pünkösdi divatujdonségai és olcsó árai meglepőek. 
Tessék kirakatainkat megtekinteni a Klauzál léren. 

A vér fölfrissitése céljából ajánlatos néhány 
napon át kora reggel egy pohár természetes 
»Ferenc József i keserüvizet inni. Az egész vi-
lágon rendelik az orvosok a valódi Ferenc 
József víz használatát, meri ez szabályozza a 
bélmüködést, erősili a gyomrot, javítja a 
vért, megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj 
életerőt .teremt. Kapható gyógyszert ár akOan,. 
drogériákban és füszerüzletekben. 

— Hirtelen halál. I. a cz k ó Sándor Balástya 
117. szám alatti lakos szerdán délben ebpd köz-
ben hirtelen lefordult a székről és meghall. Az 
orvosi vizsgálat megállapította, hogy Laczkó ha-
lálát szívszélhűdés okozta: t 

x Diáknyaraló Ennsben, az ősrégi gyönyörű 
városkában, Felső-Ausztria legkiesebb fenyő-
erdők-koszoruzla vidékén, az Enns folyó men-
tén. Legelsőrangu ellátás, gondos és állandó 
felügyelet. Fürdő, sport, kirándulások. Német, 
francia, angol társalgás. Bővebbet prof. Desider 
Jakab Wien, VIII., Lerchenfelderstrasse 66., 
II. 69. Jelentkezési határidő junius 15. 

— öngyilkosság. Csütörtökön délután T a k á c s 
Jánosné villamoskalauz felesége öngyilkossági szán-
dékból ismeretlen méreggel megmérgezte magát. A 
mentők eszméletlen állapotban a közkórházba szál-
htolták. 

x Ne tűzzön otthon! mert olcsóbban nem tud 
jobbat előállítani, mint a Belvárosi Étterem ad. 
Feketesas-ucca 22. Telefon: 8-92. 295 

Pengős egységárakon árusitunk garan-
tált minőségű flór és fátyol varoit dupla 

talpú harisnyát. 

LAMPEL ÉS HEGYI 
Püspökbazár. 

R szegedi városi színház műsora : 
Pénteken és szombaton: Szentivánéji álom. 
Vasárnap délután: Csárdáskirálynő. 
Vasárnap este: Csókról-csókra. 

Színházjegyet a Délmagyarország Jegylrodá-
1 iában teleionon ts lehel rendelni. A jegyeket kí-

vánatra házhoz küldjük. 

Engel Iván hangversenye. A külföldről most 
visszatért és a külföldre most induló fiatal zon-
goraművész hangversenyezett csütörtökön este a 
Lloyd nagytermében. Műsorát B e e t h o v e n szo-
nátái dominálták és Engel Iván komolyan elmé-
lyülve száz százalékig Beethovent adta. ö már 
régen lul van azon az időn, amikor a technikai 
leverésekben vész el a költő lényege, nem bánt-
ják formai keresések, belenézhet egészen és mé-
lyen a Beethoven szonáták gondolatába. Komoly 
és tiszta művész, aki inkább áldozatokat hoz, 
hogy egészen hozzáérjen a költő világához. A 
Beethoven muzsikálás világában még nagy sze-
rep vár rá, helyes uton jár és elérkezhet az 
utak végső kanyarodójához. Műsorát S c h u m a n n 
egészítette ki: a K i n d e r s c e n e n . Megejtve és 
megfogva adta ezeket a gyöngyszemeket, ame-
lyeket nem lehet elégszer hallani és művésznek 
elégszer játszani. U j hangokat, uj érzéseket és 
uj szineket halászolt elő e költeményekből és 
a közönség megejtve köszönte meg a liszta poé-
zist, A termet szorongásig megtöltő közönség so-
káig és minden szám után ünnepelte a fiatal mű-
vészt, akit a jövőben szélesebb keretek közölt sze-
retnénk hallani. (v.) 

Elmarad a 28-iki díszelőadás. A Hősök Napja 
alkalmából — mint jelentettük —, május 28-án 
díszelőadást akartak rendezni a színházban, amelv 
alkalommal a budapesti Operaház énekeseivél a 
»Traviata« került volna színre. A díszelőadás — 
mint most értesülünk — 28-án elmarad Jeritza 
Mária budapesti vendégszereplése miatt. A dísz-
előadást — a hírek szerint — junius 4-én tartják 
meg. 

S s z i n h á z i iroda hírei. 
Szeutivánéji álom. Mindaz, ami költészet, szép-

ség és vidámság, foglalatja Shakespeare: Szent-
ivánéji álom-jának. A ragyogó tündérjáték, mint 
az irodalmi ciklus második darabja, Mendelssohn 
zenéjével, pénteken és szombaton díszíti a szín-
ház játékrendjét. . 

Ifjúsági előadás. Szombat délután ismét ifjú-
sági előadást tart a színház, amely alkalommal 
Wilde nagyszerű komédiája, a Bunbury kerül szín-
re. Előadás elölt dr. Gerhauser Albert, felsőkeres-
kedelmi iskolai tanár lart ismertető beszédet. 

Vaitta p ( Fltrlnr férfi, fiu és gyermekruha áruháza 
V U j l l U U V I U U U E Szeged, Károlyi ucca 1. szám, a városi bérházban. Telefon 18-24. 
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Külön első-
rangú mérték utáni szabóság. 

Öltöny már . 4 0 pengőtől 
Gummi kabát 2.0 
Felöltő . . 4 0 
Gyermekkruhák 6 

» 

Ajánlja dúsan felszerelt ralctárát. 
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Kedvező fizetési felté-
lelek. Kirakataink megtekintését kérfük. 


