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Egy próbarendeléssel meggyőződhet bárki fellünS olcsó áraimról és a pontos kiszolgálásról 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve Teljes tisztelettel 

ftiszer~ és dfóbélkereskedő. 

A „tanár ur* emlé*>f 
A szegedi kórházakban és klinikákban üéliány 

hét Óta feltűnően sok kisgyereket vesznek fel látv, 
•agyi kartöréssel, flcamodással. V*n olyan, aki-
nek az arca roncsolódott össze, a másiknak a láb-
szárcsontja tört éL Mintha valami törési, vagy 
flcamodásl járvány lépett volna fel a szögedi város-
ban. A kórházi és klinikai orvosok sokáig nem 
tudták megfejteni a furcsa tünet rejtélyét, végre 
most megoldódott a kérdés, az orvosok megtalál-
ták rá a magyarázatot 

Kiderült, hogy, mindennek >a t a n á r u r« az 
oka. 

Mióta a fűrgelábu német elkápráztatta vakmerő 
oiztons ágával a szegedieket, a legtöbb apróság 
» t a n á r nr« akart lenni. Minden más pálya vágy 
eltűnt, szertefoszlott a gyerekfantáziákból, nagy, 
bessz támadt a soffőrségben, a pilótaságban, az edi. 
sonságban is. A külvárosi és a belvárosi házakban, 
a parkettes gyerekszobákban és poros csűrök-
ben egyaránt kifeszítették a világot jelentő madza. 
gokat és lázasan készültek a tanáruri pályára. 

Mivel pedig minden kezdet nehéz js, veszedelmes 
is, a legtöbb fiók-tanár ur természetesen lepoty-
tyant a kifeszített madzagról, vagy pedig a cukor-
spárga szakadt le alatta. A legtöbb gyorsan múló 
kék folttal szabadult, vagij enyhe orrvérzéssel, de 
bizony volt olyan is, aki addig nem nyugodott, 
amig lábát, vagy karját nem törte. 

Igy azután egymásután vitték a sebesült kötél-
táncos jelölt eket a kórházakba, ahol most tele van-
nak a folyosók bepólyázott karu legénykékkel, 
meg lánykákkal, mert hát a lányok sem maradtak 
le a dicsőség köteléről. 

— A Kálvinista Kör ebben az évben hitmélyitő 
közvetlen megbeszéléseket rendez, melynek veze-
tője B a k ó László lelkész. A megbeszélések szom» 
baton este 8 órakor kezdődnek. 

— Felmenletlek egy szándékos emberölés kísér-
letéve! vádolt ácssegédet. F ü l ö p Pál mindszenti 
ácssegéd szeptember 13-án ittas állapotban forgó-
pisztolyából rálőtt H e r c z e g h Lajos földmivesr?. 
A golyó Herczeghet a fején sértette meg. Fü-
löp ellen szándékos emberölés kísérlettnek bün-
tette miatt indult bűnvádi eljárás. Ügyében pén-
teken tartott főtárgyalást a szegedi törvényszék 
V i 1 d-tanácsa. Fülöp Pál ázzál védekezett, hogy 
tréfából fogta a pisztolyt Herczeghre és véletlenül 
sült el a fegyver. Kihallgatták Herczegh Lajost 
is, aki azt vallotta, hogy Fülöp tényleg tréfált és 
ő ezért nem kívánja a megbüntetését. Sérülése 
8 napon belül gyógyult. A biróság Fülöpöt jog 
erősen felmentette, mert a sérülés csak a könnyű 
testi sértés vétségének kritériumát meríti ki, az 
pedig magánvádra üldözendő, Herczegh azonban 
nem kívánta Fülöp megbüntetését 

II DELMOGYÜRCRSZOG 
kedvezményes 
színházjegyei 

azok részére, akik ütnél több jegyet váltanak 
Ara Hatodik 

jegy ára 

Páholy 14-40 7'20 
Diszpáholyülés 320 1*60 

Zsöllye és körszék vx sorit? 320 1'60 
Körszék többi sorban 2-40 1-20 
II. em. erkély I. sor 1-60 -'80 
11. em. páholy 8'— 2 -
Földszinti zártszék 2 — -05 

Második emeleti erkélyből, az első 

sor kivételével, tiz után adunk egy 

féláru jegyet, a 3-ik és 4-ik emeleti 

ülésekből nyolc jegy után egyet d í j -talanul szolgáltatunk ki. 

— A jégkárosult gazdák vetőmagbeszierzésp. Azok 

a jégkárosult gazdák, akik vetőmagot igényeltek, a 

velőmag búzát szombaton a Szeged-átrakóálloniá-

son vehelik át. 

S&inl)áx 
és Müvészei 

Ekszerrablás a Váci-uccában 
Az asszonytól ellopják gyűrűjét és az asszony, 

utánalopatja magát ahoz a kedves, rokonszenves, 
jólöltözött banditához, akiről már régebben is ope-
retteket írtak, amikor még a Pyrenneusokban szó. 
ditette el amerikai zsákmányait, de aki snájdigságá-
ban különb férfi, mint a »gangszterekc, akiket 
bankvezéreknek, szállítóknak tisztel a társadalom; 
de az asszony szemében azonban csak unalmas 
statisztái egy elhibázott életnek, az ő coctailos, 
korzós, brídgező, flörtölő hivatásában. 

F o d o r László alapos grimaszt vágott erre az 
igen tisztelt társadalomra. Poíntjei csattannak, egy 
őstehetség vezeti le mélyen a szondáját a magjukig 
beteg tünetekre. Itt nincs segítség Az iró látja. 
Mi marad más hátra, ha az írónak nincsen kedve 
sötét drámát Írni, részben, mert ez az élet nem ér-
demli meg, hogy komolyan vegyék, másrészt, mert 
nem illik az ostor Fodor László játékos kedélyéhez. 
Hát komédiát ir. A valószínűt a hihetetlennel, a 
fantasztikusot az érthetővel, az erkólesöset ftz er-
kölcstelennel vegyíti, forralja, cseppfolyósítja, lég. 
nemüslti egy asszony karakterén á t aki így ezer-
szinben vibrál, játék lesz, szeretni muszáj és végül 
annyira asszonyi, hogy elhisszük: Fodor László 
a komédián keresztül eljutott vissza az élethez. 
A kegyelmes asszony a bandita után utazik. Happy-
end. Ennyi csúfságot már a függöny, se bir elvi-
selni, legördül. 

Fodor László azonban fényes sikert aratott Min-
den hangos kacagás, nyíltszíni taps sokszor hívta 
függöny elé. 

Az előadásban több volt az igyekezet, mint K 
szereptudás. Sugólyukra pislogva nehezen lehetett 
elánnal ékszert lopni. Igen kedves, színes, bájos 
babaasszony volt K o n d o r Ibolya. A nő, aki 
szociálisan bizonytalan felfogásával, ösztönös hajtő, 
erőivel, kalandvágyával; nehéz szerep, a prima-
donnánál emberére talált. Ki is vágta magát Szép 
dekoltázzsal és fürge, vidám játékkészséggel. Lá-
z á r Tihamér elhitette, hogy hóditó, elegáns ban-
dita. Tetszett is a közönségnek. V á g ó disztingvál, 
tan formálta alakját B á n Klári kissé sokat fintor-
gatta az orrát A szerepétől nem kellett volna. 
Szerepelt még H e r c z e g , A j t n y , Z i l a h y , Ma, 
r i n k o v í c s , akik mind tehetségük javát igye-
keztek adni. A rendezés, amely C z o b o r mun-
kája dicséretet érdemel, úgyszintén a színpad 
szép diszletezése. 

A vígjátékot nagy tetszéssel fogadta a telt néző-
tér, amely sokszor hivta függöny elé a szereplőket 

4 színházt iroda hirei 
Ma este Ékszerrablás a Václuccában, A. bérlet 
Ma délután rendkívül mérsékelt helyárakkal az 

Obsitos, helyárak 20 fillértől 1 pengő 30-ig Fősze-
replők:'Barna Anci, Pallay Manci, Uti Giza, Egyed 
I.enke, Tunyoghy Péter, Vágó Arthur, Misoga 
László, Herczeg Vilmos, Lázár Tihamér. 

Holnap délután mérsékelt helyárakkal, Kondor 
Ibolya felléptével a Hamburgi menyasszony. 

Holnap este utoljára Vihar a Balatonon Weyv 
gnnd Tibor és Kováts Terus vendégfellépléveC. 

A szinház pénztára már árusítja a hétfő, kedd 
és szerda esti előadásokra is a jegyeket 

Hétfőn A mosoly országa dr. Pártos István ven 
dégfelléptével. 

Kedden, szerdán: Tinner John házassága. Ren 
dezf: Hont Ferenc. 

S Z Í N L A P 
Szombaton este 8 órakor 
fikszcrrablás a Vácciuceában. Vígjáték S felvo-
násban. Irta Fodor László- Rendezi Czobor Imre. 
Személyek: Marianne Kondor Ibolya, A báró Aj-
tay K. " Andor, A rabló Lázár Tihamér, Teri Bán 
Klári, A gróf Vágó Arthur, Detektív Zilahy Pál, 
Csuka Marinkovics Sebő, Hollánder Herczeg Vil-
mos, Pista L. Fülöp Sándor, Detektivfelügyelő Ko-
vács Ernő, Sajó Tompa László, Szobaleány G. Ba-

gossy Mária. 

özv. Fonyó Sománé és gyermekei: dr. Vajía Jenőné szül. 
Fonyó Piroska, Wilheim Jenöné szül. Fonyó Erzsébet, Herczl 
Kálmánné szül. Fonyó Ilonka és István megtört szivvel jelentik, 
hogy a legjobb férj, imádott apa és nagyapa 

FONYÓ SOMA 
62 éves korában, boldog házasságának 37. évében, hosszú szenvedés 
után elhunyt. 

Temetése f. hó 18 án d. e. 11 órakor lesz a zsidó temető cinterméből. 

Dr. Vajta Jenő 
Wilheim Jend 
Herczl KftlmAft 

vejei. 

Vajta Erzsi 
Wilheim Gyuri 

Herczl Vera 
Vajta Huska 

unokái. 

Külön villamos a Dugonics térről fél 11 órakor. 

Szegedlek találkozó helye az 
István Király szálloda SÍK. 
(Nyugati pályaudvar mellett.) — Telefon (Interurbán) 202—43., 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. 

Sxobálnk árát mérsékellUle. E lapra hivatkozók 20°/o engedményt kapnak. 

Ktfzponll fUlés, folyó hldeg-meleq viz, lift, telefonos szobák. 
Teljes komtort. 13 

A szállodában éberem, kávéház és american bar. 


