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|, Mersz-e Chaplin? fö&'^&^Vtzüz j LayraLa 
menyemet. Hogy mit mondtam, már nem emlék-
szem. Olyas Dalamit, mint a vádiratban van. 
Nem beszéltem azonban sem az államról, 
sem a társadalmi osztályról, sem pedig a 
¿rendszerről. 

A biróság ezután kihallgatott két tanút, akik 
azonban már nem emlékeztek arra, hogy a 

pazar filmje: flöji vissza a »filenénvem! 
héifő, kedd a Belvárosiban 

vádlott az egyházon és a valláson kívül mást 
is gyalázott volna. 

A biróság ugy határozott, hogy tanukénti 
kihallgatását rendeli el azoknak a békési 
csendőröknek, akik élőit a vádlott részlete-
sen elmondotta a vád szerinti beszédet. 

m n m h & e & a a is 
mindenki helyt iparosnál és kereskedőnél szerezze be 

A „tisztult izlés" a „kifinomodott etika" 
és „a csorbítatlan eszfefika < ( — a fajvédőlap 

kritikáiban 
(A Délmagifarország munkatársától.') Isme-

retes, hogy Zöldhelyi Anna kártérítési pört 
inditott több színházi kritika, illetőleg köz-
lemény miatt a kurzusujság ellen. A pör 
nemcsak Szegeden, hanem országszerte is szo-
katlan és így érthető, ha Zöldhelyi kereseté-
nek sorsa elé széles körökben néznek nagy 
érdeklődéssel. A krjtikairás szabadságáról van 
itt; szó egyesek szerint. Szerintünk a kritika-
irás szabadságát épségben kell tartani és itt a 
bíróságnak azt kell eldönteni elsősorhan, vájjon 
egyáltalán hozzátartoznak-e a kritikairáshoz 
azok a megáll api! ások, jelzők és beállítások, ame-
lyek a kuzusujság inkriminált közleményeiben 
vannak. Tekintetlel az általánosan megnyilvá-
nult érdeklődésre, szükségesnek tartottuk ösz-
sziegyüjteni és közölni a kurzosujságnak 
azoknak az úgynevezett kritikáit, amelyeket 
Zöldhelyi Anna inkriminált és amelyek meg-
születésében bizonyára részük van a jobb-
oldalon annyiszor hangoztatott tisztult ízlés-
nek, kifinomodott etikának és csorbítatlan 
esztétikai hitvallásnak. Most pedig beszelje-
nek a szemelvények: 

1927 november 20-án a kurzusujság ezt írja 
»A yig özvegy«' cimü közleményében: 

— . . . mert Zöldhelyi Anna bizony elég szo-
morú özvegy volt. Orgánumát csak köteles ud-
variassággal tudjuk elfogadhatónak minősíteni 
. . . ámde egyéb özvegyi bájai már kevésbe me-
legítették fel a közönséget. Tánooini még bele-
jöhet; ezt. a kis fogyatékosságot fiatalsága rová-
sára irjuk. Ha tekintetbe, vesszük, hogy mekkora 
erőfeszítések történtek próbaidejének meghosszab-
bítása érdekében , , . 

November 26-án »A szombatost! hölgy«: cimü 
közleményében viszont így ir a kurzusujság: 

— Végre sikerült a házikezeléses rezsim kedven-
cének, Zöldhelyi Annuskának testhezálló sze-
repet találni . . . A szombatos ti hölgynek (Zöld-
helyi Annuska) húszéves kamasz fia vau (Jávor 
Pál), de azért a mama 13 esztendős leányok 
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szerepét vállalja a színpadon. Ebből keletkezik 
a bonyodalom, amelynek a hiszékeny publikum 
bedől. A szegcdi közönség a kamaszt elhitte, 
— a kisleányt nem. Dc azért sok érdekes dolog 
tudódott ki a szerep sodrában: többek között az 
is, hogy Zöldhelyi Annuska egészen jó színésznő, 
ha nem énekel és anyaszerepekben egyenesen Uti 
Gizával rivalizál. Voltak illuziótkeltő momentu-
mai, amikor a rózsaszínű dragonyosok uniformi-
sában verte a Marsch einz-ot, sőt a meztelen-
gyász cimü kosztümje is invenciózus volt. Já-
téka, komikumot ábrázoló ereje határozott Pál-
fordulást jelent a kritika véleményében. 

1928 január 5-én »Ma mond Ítéletet a színházi 
törvényszék a Jávor—Zöldhelyi-ügyről< cimü 
cikkben ezek v. :mak: 

— Jávor Pál, a .színház fiatal és tehetséges művé-
sze egy róla terjesztett kellemetlen hjr miatt 
felelősségre vonta Zöldhelyi Annát, a szegedi szín-
ház primadonnáját, aki huga ama Sátoraljaújhely 
vidékén nagyon ismeretes Zöldhelyi Jánklinak. A 

« felelősségrevonást a primadonna ugy hozta a di-
rektor tudomására, hogy őt Jávor, akinek pedig 
A szombatesti hölgyben a mamája volt, három-
szor arculütötte . . . Az egész ügyről pikáns hát-
tereivel és mellékzöngeményeivel együtt lapunk-
holnapi számában fogunk beszámolni. 

Január 6-án a »Nagy színházi botrány házi-
kezelésben« cimü közleményben igy folytatódik 
a beszámolás: 

— Kedden délben Zöldhelyi Annus, a jól konzer-
vált művésznő, korát megcáfoló temperamentum-
mal rontott bc . . . Persze híranyagának meg-
bízható bázisául egyedül Zöldhelyi Annuska . . . 
Jávor Pállal szemben azonban valamennyire eny-
hült a haragja, mert őt magát kimentette a zsidó-
zás vádja alól, abban a reményben, hogy a jó-
szívű szerelmes színész szintén enged merevsé-
géből és vállal a pofonok közül legalább egyet. 
Ám Jávor Pál frappáns fordulattal használta ki 
a békülékenység momentumát. Hirtelen odaugrott 
a művésznőhöz és a biróság .színe előtt kedves 
közvetlenséggel cviki-puszit nyomott a művésznő 
ajkára . . . Főidényi László, a törvényszék elnöke 
hosszasan faggatta a delikvenseket, de a vádlot-
tak nem feleltek a bíróság kérdéseke, mert egy-
más ajkán csüngtek. 

— A botrány, mint karrier-emeltyű. Még né-
hány megjegyzés kívánkozik a színházi affér mar-
gójára. Zöldhelyi Annuska asszonynak tüneményes 
szini pályáján bizonyára megvoltak a maga si-
kerei, Szegeden azonban megbukott. A kritiká-
nak nem volt kifogása az ellen, ha a színházi 
szezon végéig meghagyta volna havi 1000 pengős 
gázsijának zavartalan élvezetében, csak éppen 
kissé ritkábban kellett volna játszatni. Azonban 
őnagysága jobbnak látta még botrány árán is 
reaktiváltatni magát. Különös ambició egy mű-
vésznő részéről el nem csattant pofonokat vál-
lalni, sőt erőszakolni a közönség érdeklődésének 
felcsigázására. 

— Ezt olcsóbban is cl lehet érni, például 
egy szerep jó eljátszásával. A művész-karrier mes-
terséges emelésének egészen szokatlan változata 
lépcsőházi trükkökön keresztül törni felfélé. A 
marlir szerepéről pedig majd azok mondják el 
véleményüket, akiket a stilus nem nyugtat meg. 
Ugy látszik, a színpadon kívül is gyengén játszilí. 

Végül január 22-én »Szép Heléna« ámen ez 
a kis közlemény jelent meg: 

— Szép Heléna bizony kissé fonnyadt volt, aj-
kán a hatezerévcs mosoly jellegzetes bájaival és 
fiatalságot pótló rutinjával. Hiába vetkőzött le, 
a közönség csak Szórád iránt volt részvéttel, 
aki fanyarul és kellemetlenül tőijesitette a szöveg-

' könyy által reá büntetett kötelessé^gket. 
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A a j o l v a s ó r o v a l a 
A Bárka-ucca . . „ 

Tekintetes Szerkesztőség! Tisztelettel kérjük az 
alanti sorok közlését: 

A Bárka-ucca ma Felsőváros egyetlen csator-
názatlan uccája a nagykörúton belül, mely a felső-
városi templomajtótól 93 méternyire kezdődik. Nyi-
tott árkában a dögökön kívül (kutya, macska, 
tyúk) a bőrgyár szennye buziig ssőzések idején 
az egész uccát elönti a viz. fia északkeleti szél 
fuj, nemcsak a templomnál, hanem a Szeut 
György-téri iskolánál is érezhető a szag. 

Tőbbizben kértük a tek. tanácstól az ucca ren-
dezését, de eredménytelenül. E 183 méter hosz-
szu uccából már 60 méternyi rész csatornázva 
van, csak 123 méternyi a csatornázatlan rész, 
amelynek rendezése körülbelül 5000 pengőbe ke-
rülne és ezáltal az egész városrész mentesülne a 
fertőző, ártalmas kigőzölgéstől. 

Egyetlen városrésznek sincs annyi tüdővészese, 
mint e környéknek. 

A mai napon a mérnökség parancsára a nyitott 
árok vizét és latyakját a kocsi útra hányják és 
az árok fenekére főidet döngölnek. Hogy mit 
jelent e szennyvíz és latyak a kocsi utou, meg-
írom: 

A poros nyári utóin (amit csak az Isten öntöz) 
gördül végfg fél felső város kocsija, autója, síirü 
porfplleget hagyva maga után. amelv telítve van 
milliárdnyi baeihrssal. 

Kérjük az illetékeseket, hogy e városrész, söt 
az egész városrész egészségét ne aknázzák alá, 
hiszen úgyis elég betege, tüdővészese van e »Pa-
lotás Városnak«. 

1927. őszén egyébként Franki Antal városatya 
indítványára a közgyűlés egyhangúlag megszavazta 
a feltöltést, sajnos a csatornázás szó ^maradt 
és ezért kell most ismét küzdenünk, 

Az érdekeltek nevében: V. G. P. 

Kocsi és autó 
Mélyen tisztelt Szerkesztő ur! Az egyik sze-

gedi lapban cikk jelent meg »Az autószeren-
csétlenségek elhárílásac címen, amelyben a 
magát meg nem nevező vásárra járó kisiparos 
azt igyekszik bizonyítani, hogy az autóbal-
esetek 80 százaléka az autók rovására írható 
lelkiismeret furdalás nélkül. Neki ugy lát-
szik nem tetszik, hogy most már nem 12 
kilométeres sebességgel haladnak az autók, 
mint 30 év előtt Ma már 1928-ban vagyunk 
és sajnos, hogy a hatóságok nem hatnak 
oda, hogy a lovaskocsikat alaposan megrend-
szabályozzák ugy a városban, mint az ország-
úton, mert nem hogy 80 százalék nem irható 
az autósok rovására, hanem 90, sőt 100 szá-
zalék a kocsisok hidegvérének köszönhető. 
Ennek a kisiparosnak sajnálatraméltó kiro-
hanása csak arra szolgál, hogy az autó és a 
nyilvánosság között súrlódásokat idézzen elő. 

Mást is megfigyelt az igen tisztelt alkalmi 
cíkkiró, hogy az autóvezetőknek különös mu-
latság a lovasjármü elejét az autó hátuljával 
elüttetni. Ez teljesen alaptalan állítás, mert 
megnyugtathatom az alkalmi cikkíró ural, 
hogy azt egy vezető sem teszi, hogy készakarva 
balesetet okozzon, mert akkor, amikor a sof-
főr ki van téve annak, hogy a lovaskocsik 
hibájából havi fizetésének 50, esetleg 60 szá-
zalékát büntetésre fizeti, igyekszik a szabá-
lyokat betartani. 

A közlésért hálás köszönettel és tiszteletid: 
Cs. J. svffőr. 
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Príma selyemharisnya 
Ismét kapható 4 pengő 50 fillérért T14 

Ilollmann Dezsűnél, Csekonlcs ucca »z. 
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Három okos szó: 

jSzegszárdy bőrönd jó ! | 
Szeged, Iskola ucca l í . | 
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