
VASÁRNAPI KONFERANSZ 
Hőlfflelm es I ratm, hétfőn megérkezik az idei 

harmadik színházi különvonat Az első az Opera-
bál íuxusvnna'a volt, utána a vásárhelyi express 
következett Mokcsay főispán darabjához és most 
• Semzeti Szinház eTtraszerelvénye érkezik a 
»Győngykaláris«-sal, Hevesi Sándorra!, Bajor Gi-
zivel, Rózsahegyi Kálmánnal és a többiekkel. 
Mintegy hatvan utasa lesz a harmadik különvo-
natnak és a podgyászkocslk elhozzák a Nemzeti 
Szinház díszleteit, ruhatárát és kellékeit ls. Ek-
hó* szekér helyett különvonat vonul be, egy kis 
Nemzeti Színházzal a kerekeken. . . 

Utána Bethlen Margit grófnő érkezik Lila sely-
meiben és a jövő héten uj szállítmány: Kassner 
mester és mágikus társulata. Es mialatt az illuzio-
nisták nagymestere elvarázsolni Igyekszik a szegedi 
szinház deficit'jt, addig a szegedi társulat weekend-
re indul Vásárhelyre, egy kis színházat játszani 
a szezon slágereivel..* 

Közben pedig Görög igazgató két érdekes~"dara-
oot vásárolt: Zilahy Lajos jubileumos Tüzmada. 
rát és Boros Elemér Világrekord-ját, amely al-
kalmasint a színház legközelebbi prózai újdon-
sága lesz. Mert a Tűzmadár körül differenciák 
támadtak: a szerző a pesti nagy sikerre való tekin-
tettel egyelőre letiltotta a szegedi premier t . . . Az 
engedély csak a századik előadás után várható... 

Rövidesen régi szegediek is megjelennek a szegedi 
deszkákon: a Városi Szinh u operettje, >Vőlegé-
nyom, a gazembert, amelyet Andor Zsigmond fog 
dblgálni a szegedi szinházban i s . . . És a darab 
főazerepét Dobos Annié mellett Totna'i Andor 
aiaötja, aki három évig jó ismerőse volt a sze-
gedi nézőtérnek és aki nem éppen bibliai b a r á t 
sággai vált ei Görög igazgatótól... A béke még 
hiányzik, de a vwidégszereplési szerződést már 
megkötötték... 

Aa élet pedig tovább zajlik nemes színházi mü-
taté»tflnk csendes tájékain és a premierplanban 

ezalkalommal a Itítünő Aj tag Andor áll, aki egy 
kódóa délelőttön felutazott Pestre és a Vígszínház 
szerződésével érkezett vissza Szegedre. A szegedi 
bonvivanból szeptembertől drámai színész lesz a 
Vígszínházban. A fiatal színészre először Fedák 
Sári hivta fel a pesti figyelmet, aki legutóbbi sze-
gedi kirándulásakor lelkes őrömmel nézte Ajtay 
alakításait A kővetkező héten már Gombaszögi 
Frldával próbái: a Vígszínház reflektorai kőzött és 
mire letörölte arcáról a festéket, már ott mosoly-
gott a kezében a vigszinházi szerződés, fis a bol-
dogság sugaraiban igy beszél most a fiatal szí-
nész: »Nem is tudom hogy tőrtént, mi történt-
olyan volt az egész, mint egy álom •..« Ajtay An-
dor júniusban búcsúzik Szegedtől.., 

Szabad jelentenem, hogy legutóbb Pesten meg-
történt a Ilattay-kiegyezés. A szereplők: Görög 
igazgató és Hattay Adrienne, alá a jövőre is tagja 
lesz a szegedi színháznak, de ebben a szezon-
ban továbbra is az igazgató kapja meg a városi 
szubvenciót... Békekötés: szerződéssel és szub-
vencióén gedm^nnvel.. . 

Lassan megkezdődik a jövő évi szervezkedés, 
az igazgató rövidesen elindul Dtbrecen és Mis-
kolc felé, háztüznéiőt tartani. Egyelőre csak egy 
biztos tagja van az uj társulatnak (ha szabad je-
lentenem;: a sógor Messer Marinkovics.. . És az 
is biztos, hogy ketten nem ie>znek tagjai a sze-
gedi színháznak: A/tag Andor és Kiss Manyi, aki 
május tizenötödikén búcsúzik Szegedtől legújabb 
főszerepe, ar esküvő e lő t t . . , 

A Dybuk «.s Ralázs Erzsébet művésznő csütör-
töki premierje után már készül az ellen-kabala; 
cime: a csibuk.„ Balázs Erzsébet legközelebbi 
szerepe a csütörtöki siker után: So/om«.. , 

Pártos Klári~művésznő — akire méltóztatnak 
még emlékezni _ jegyet váltott Pesten és Pá-
risba utazott Legújabb szerepe: a filmatelierben... 

Hont Erzsébet a mult héten Kecskeméten ven-
dégszerepelt, ahol Laurisín Lajossal a Cigány-
bárót énekelte naj.v sikerrel . . 

Komjáthy KTuly husvcli viz.tcn jelent meg 
kiiünö prima inna-feleségénél, Kondor Ibolyánál 

és mialatt Éjféli tangő-ját és Fizessen nagysád-
ját már elvitte Bécs és Berlin, — a j operetten 
dolgozik. Az uj operett hőse: Liszt Fe renc . . . 

Volt egy rem^k áprilisi történet is. Április el-
seje érkezésekor, éjfél utá" őt perceei vig szín-
házi társaság csatázott a kávéházban. Czobor Im-
re rendező ur, éppen mint legjobb ember ártat-
lan történeteket mesélt távol lévő jóemberedről, 
amikor sebbel-lobbal hírtelen telefonüzenet ér . 
kezett; a direktor sorsdöntő színházi ügyben áron-
nal várja a dréheri főhadiszállásán. Czobor. mint 
örök direktor-rebellis, lihegve magára kapta ka-
bátját és azonnal rohant, teljesíteni a direktor 
meghívását. Verejtékezve sietett a főhadiszállás fe. 
lé az esős éjszakában és a kávéházban felcsat-
tant a sikerült ápriljselsejei tréfa diadalos kaca-
gása . . . Czobor persze senkit sem talált a ven-
déglőben, de a tréfa poénje csak most következett. 
Félóra múlva visszatért a kávéházi angyalokhoz 
és mintha mi sem történt volna, gondterhes ko-
molysággal ennyit mondott: 

— Minden rendben, a direktorral mindent el-
intéztem .. 

Be kell számolnom egy amerikai sikerről ls. 
Néhány év előtt egy szeged: fiatalember — Er-
dős Pál — szűreivel együtt nekiindult Ameriká-
nak. Hármasban Philadelphiában kötöttek ki és 
bizony verejtékes munka kezdődött a mosolygó 
dollárokért A 22 éves fiatalember könnyes sziv. 
vei nekiindult munkát keresni. Volt pincér, sze-
relő és gyári munkás FordnáL És a verejtékes 
munka közben rendflletlenfll olvasott éa I r t Né-
hány .hónap előtt pedig az egyik amerikai lap-
ban pályázat jelent meg a Linooln-ösztöndijra. 
Erdős Pál nappal dolgozott, éjszaka elkészítette 
pályamunkáját és 000 pályázó közöl elnyerte az 

Autóbusz és vasuf 
versenye a modora közlekedő ;ügv 
eldöntetlen problémája. Wvscnven 
kivül áll viszont a kiváló D i n n a -
fogkrém, amelynek minő ége n leg-
tökéletesebb, ami e téren nyújtható, 
ára pedig utólérhetctionül o l c s ó i 
Tubusonként 48 fillér.'rt, minden 
szaküzletben kapható. A Diana-fog-
krém nemcsak tisztítja és fehérít^ 
hanem a romlás ellen is hatásosan 
védi, konzerválja a fogakat, fertőt-
leníti a száj üreget és kellemes száj-
ízt ad. 

egyik első di ja t A* díj: Két évi tanulmány a 
philadelphiai egyetemen. . . 

Még egy weekend-bemondás a húsvéti négv-
pengős vorat után. 
- — Hogy telt el a húsvéti — kérdezte hősinket 
egy férfiú, mire hősünk így felelt: 

— Szép kis husévti weekend v o l t . . . Négy pen-
gőért lejött az anyósomI. . . Ugye vig-kend.. . 

És még egy hasvéti történet a gyermek-tündér-
kertből. Gyermekelűadás volt a szinházban. A 
zsongó-kacagó nézőtér előtt egy szinész mesélt 
a csöppségeknek: 

— Hallottam, hogy a szegedi gyerekek betegek 
voltak a télen, de szerencsére már megggóggaL 
iátok..* 

Az ismert szegedi gyermekorvos négyéves kis-
lánya végighallgatta a mesét, aztin bátor-hango-
sán igy szólt fel a színpadra: 

— Meg dm, mert az apukám meggyógyította 
őket... 

A Délmagyarország 
takarékossági akciójának nagysikere 

Mindenütt nagy megértéssel éa rokonsaenv-
vel fogadják a Délmagrjarorsrág ismert leg-
újabb akcióját, amelynek célja: olcsóbbá 
tenni a megélhetést és fokozni az utóbbi hó-
napokban ellanghult forgalmat. A' Délma. 
ggarország takarékossági akciója révén az elő-
fizetőink olcsóbban szerezhetik be a megélhe-
téshez, a ruházkodáshoz, a háztartáshoz, • 
szórakozáshoz, a tanuláshoz szükségéé cikke-
ket; hiszen a takarékossági szervezet az év 
végén a megvásárolt áruk arányában tekin-
télyes összeget fizet vissza készpénzben az ak-
ció résztvevőinek, a Délmagyarorsztig előfize-
tőinek. De jelentős szolgálatot nyújt ez az ak-
ció Szeged kereskedőinek' és iparosainak iŝ  
akik számára lehetővé teszi, hogy a fokozott 
vásárlási kedv előmozdításával fokozott for-
galmat bonyolítsanak le a mai súlyos és for-
galomnélküli időkben. 

A takarékossági szervezet április elsején 
megkezdte működését és az akciónak már ia 
nagy sikere van. Olcsóbb árért jól és többet: 
ez az akció programja és decemberben: ta-
karékossáfii visszatérítés. Az akció bevásárlási 
igazolványait minden előfizetőnk megkapta. 
Szervezetünknek — amely a nagy érdeklődés-
sel párhuzamosan állandóan bóvül — jelen-
leg a következő kereskedők és iparosok a 
tagjai, — a bevásárlási igazolványok az alábbi 
kereskedőknél és iparosoknál érvényes: 

(Az igazolványba minden bevásárlást be kell 
vezetni, mert visszatérítést csak a bevezetett 
vásárlások után eszközöl a Szegedi Kereske-
delmi és Iparbank.) 
Bőrönd: 

Lacher József, Kárász-ucca 
Szegszárdy, Kniász-ucca 14. 

Clpökt 
»EUt, Cipőáruház, Széchenyi-tér. 
Korzó Cipóáruház, Káráaz-ucca 8. 
Kaufmann Lipót cipész. Vidra-ncca l 
Rusz Péter cipész. Iskola-ncca 23. 
Rácz Imre, Feketesas a 21. 
Bagi Zsigmond, Gvo-t'ámosi-iicca l " 
Polgár Henrik, Va'éria tér 11 

Divatára éa kötöttáru: 
Flseher és Pártos, Kárász, aeea t , 
Hoffmann Dezső, Csekonies a 4 
I.ampel és Hegyi, Püspökbazár. 
Lusztig Imre, Széchenyi-tér 2a. 
Pollák Testvérek, Szécbenyitér 1% 
Pollák Testvérek Csekonics-ucca 8 ." 

Drogéria: 
Vajda Imré ft Társa^ Kárász-necAv 

Férfiruha: 
Biau Ignácz, Ketomen-acca & 
Földes Izsó, Kiauzál-tér. 
Földes Zoltán. Ilid ucca. 

llantjszert 
Steiner Tibor, Kelemen u. 7. 

Hentee és mészáros: 
Ifj . Keresztes Péter, Petőfi Sándor-sugárut 17, 
Kovács István, Gróf Apponyi Albert-ucca 19. 
Kovács István, Jókai-neea 11. 
Kovács István, Kossuth Lajos^ugárut 8 1 
Nagy Károlv, Kelemen-ucea 1 " 
Nagy Károly. Szenthámmság-ucca 30. 
Csak S százalék tiritésseL 

Hölggfodrász: ,-
Aranka-hölgyfodrász, Iskola-aeoa 2 1 
Hoffmanne utóda, Hid-ncca L 

Kerékpár, varrógép, rádtő: 
Déry Ede R t , Kiss-ocea 1 * 
Klemen Márton. Kelemen.ucca 11. . _ » • _ 
Markovics Szilárd. Tisza Lajos-körnt 4éT '„ 

A K I mesi o i a z n i a k a r , a n a a k csak etfv cétfa k h d és ez e cél: 
A B Q A I Ék A Quaracro gyöngyéncIc vexetö s c d l l o d d f : 
HDDMLIH hotel palace-bellevue-regina 
már napi 16 20 nengöért adnak kilőné ellólást tökéletesen berendezett koslortoi, dé.i fekvésé. folyó ráírt 
fe'«-ereit, 'ence- e nérö helkoao* «*«bAlkt»ei» és fbXtSil PCOait IS sHS|SÍSék. — A z n b b o z l a l 
( U r d ő s z e z o n m á r m e g k e z d ő d ö n t — Minden deiu án és este láac. — Béták 
reun*ono«. u<:i>««tó^>:fl»k Qo f. Vasérlqaign'é; K u n z J e n O . 


