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A legtökéletesebb kényelmi 

berendezések — Gondéi" 

konyha. Cigány- és 
Jazz-zene. Tanc. 

Hullámfürdő 
M é r t é k e i t á r a k 

Hölgyeim és Uraim, még mindig tart ez a nagy. 

szert (juniusba tévedt májusi) tavasz és az érkiő 

nyár még várat magára. Fiatalság és virágzás 

ónt! m Újszegedet, de * Tisza csónakos ármádiája 

rendületlenül várja a perzselő nyarat 

gs as eltévedt, tündérfényes májusi ég alatt — 

még most sem csapódtak be a szinházi kiskapuk, 

hiába parentáfták ei a szezont a színlapok, hiába 

peregtek le az érzékeny bncsuk, az utolsó elóa lások. 

A situlaposztó elmondta már »*donataj rigmosát: 

>S* pénz, se posztó: Búcsúzik a szinlaposztó*, — 

de a színház kapui a héten ismét megnyitnak és a 

nézőtér őszi telkesedével, nyári türelemmel várja 

a nagyérdemű közönséget... 

Mél^ztattak haUanf • legutolsó nagy szinházi 

Izgalmakat: — megvoltak a bncsuk, de a társulat 

M m tudott efatazut Se pénz, aa posztó... Na* 

ponta felvonultak a csipkés torony alá a várakozó 

szJnéBzküldóttaégek, sürgönyök kergették egymást 

a Szlnészegyesü lethez, — pénteken azután eklólt 

• nyári sors: tovább folyik 'a szezon, a színészek 

vadonatúj szakállt növesztettek éa a héten már 

saját szakállukra játszanak a pihenése váró desz. 

ki kon. A társulat vezényletét a legrégibb szinházi 

horogkeresztes, Herceg Vilmos örökös tag őnagy-

sága vette át, aki parnacsőrtisztjeivel nagy lelkese-

déssel és még nagyobb lendülettel késziti elő' a 

pótssezont A vezérkar terve az, bogy a makói 

kirándulásig hetenkint 3—3 előadást tartanak éa 

olyan darabokat adnak elő, amelyek nem szerepei* 

fck as idei szezonban. Érdekes reprixekről, uj'be. 

mutatókról, színes müaorról van szó; — meg 

akarják keresni az elmaradt gázsit... 

Amikor a legnagyobb izgalomban tanácskozott 

• színházi parlamentbea a társulati ülés és amikor 

a Szjnésregyesüiet kiküldöttje jelenlétében meg-

alakult az alkalmi társulat, arról folyt a vita, bogy 

kik részesüljenek a leendő bevételbőt Az egye. 

sülét álláspontja az volt, hogy csak az egyesület 

szabályos tagjai vegyenek részt a pótszezonban. 

Pogáng Irén művésznő ekkor nagy éljenzés kő* 

aepette kijelentette, bogy csak azokon a napokon 

fogadja eT a részesedést amikor játszik ia. lüahg 

művész ur nagy lelkesedéssel tette magáévá a 

javaslatot és Igy szólt: 

— Mindenkinek Igy kellene tenni 1 

A vezénylő Herceg Vilmos ránézett a művész 

úrra és a következőket válaszolta: 

— igazait van te azonban mindennap akarsz 

látszani!.,, 

A "kedély tehát még • legforróbb Izgalomban 

sem tűnt el. A társulat lelkes örömmel*vette tu-

domásul, hogy a változott viszonyokra való tekin-

tettel kitűnő primadonnánk, Kondor ibolya el* 

állott attól a szándékától, hogy elutazzon és el-

határozta, bogy ö fs fellép a pótszezon színész-

előadásain. Bár nagysikerű szerző-férje, Komjáty 

Káro'y jelenleg már Bécsben van és oda várta fe-

leségét is, bogy hétfőn induljanak nyári séjourra 

Lovrana felé. A primadonna megsűrgőnyözte ef-

határozását, hogy a társulat érdekében Szegeden 

marad, majd vészes komolysággal Igy toldotta 

meg • férjnek szóló táviratot: 

— Családi állapotom • legnagyobb veszélyben 

forog... 

Szomorúan jellemző volt a mai életre a derék 

kar-hadsereg lelkes Tosca előadásának pénztári 

eredménye A jutalomjátékból mindössze és össze-

sen aHg tiz pengő jutott a derék sereg egy-egy 

tagjának... 

Ugy volt, hogy szerdán a Feketeszáru cseresznyé-

vel befejeződik a verejtékes szezon. Gyönyörű ház 

tapsolt a távozó és búcsúzó Ajtay Andornak, — 

de a legnagyobb meglepetés az a hatalmas pesti 

autó volt, amely este félkilenckor érkezett a szín-

ház elé. fedák Sári látogatott ie Szegedre KúrihV Sári 

és még néhány intim barát társaságában, hogy 

megnézze a kitűnő fiatai színész Dusán-alakítását 

az utolsó szegedi előadáson. Ajtav Andorra ugyanis 

ö hivta fal Hőszór a pesti szinházi világ figyelmét 

A Us társaság az autóból egyenesen egy első-

emeleü páholyba vonult és a lelkes kirándulóknak 

nagy sikere volt a nézőtéren épen ngy, mint a szín-

padi világban. Előadás után persae halpaprikás 

következett hajnalig, — reggpf aztán a hatalmas 

autó visszaindult Pest felé. A kirándulókat Lázár 

Tíhitnér kisérte ef Kecskemétig... 

Debrecenben ia érzékeny bocsa volt az elemit 

héten: tett ház, ünnepi közönség ünnepi hangu-

latban búcsúzott ef Könyves Tóth Erzsitől és Csellé 

Lajostól, akik bucsuelőadásol Molnár Ferenc Haty-

tyuját választották. A debreceni lapok Írják, bogy 

ez az este volt a szezon legvírágosabb. legforróbb 

• a a 

A kitűnő és aranyos homorú orvos mondta el 

az alábbi tragikusan jellemző és szomorúan ko-

mikus történetet; 

— Tavaly még, amikor • tisztelt beteghez sze-

rényen elküldtem a régen megszolgált számlát, a 

tisztelt beteg dühöngött és kidobta a szám'a'ivőt. 

És mat A tisztelt beteg ma nem dühöng, ma nem 

dobja kl a számlást; a tisztelt beteg ma. . . égy* 

szerűen és jóízűen — felkacag... 

I| Hölgyeim és Uraim, az élet álom... Mussolini, 

Michelangelo, Cavour és Rettegffy ura: változat. 

tana' es szeretettel üdvözlik a szeged: »Acta Diurna< 

hemes hőseit... 

0 szegedi országos gyors-
iróverseny eredménye 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A Szfcgedi Oyorsii Egyesülete fennállásának 30 
éves jubileumán, pünkösdkor nagyszabása orszá-
gos versanyírást rendezett. A versenydolgozato-
kat felvitték az országos gyorsirószóvetségbe, ahol 
a bírálattáf most készültek el. A verse, y Szegedet 
érdeklő eredményei a köTetkezkő: 

2S« Mótagss verseny. 

Ezen a lókon a >legjobb kereskedelmi hkolai 
versenyző* dmet Szántó Ernő nyerte el (Eck?rt 
Elek és a Szegedi Gyorsíró Egylet szakiskolájának 
a növendéke.) Dijat nyert Forral Kálmán főreál-
iskola! tanuló (Eckert Elek és • szegedi gyorsíró 
szakiskola növendéke; Berné in Margit (tanár dr. 
Katona Dávid) 

A 3M Mőteflns versenyben 

harmadik dijat nyert Vécék János felsfikerr'k'v 
delmi iskolai tanuló. Ezüstjelvényes gyorsírók let-
tek Verók János, Afárer László és Weiszfeller Jó-
zsef, valamennyien felsőkereskedelmi iskolai ta-
nulók. Dijat nyertek Forral Kálmán főreáliskola! 
tanuló, Vig István főreáliskola! tanuló (tanár Ka-
tona László), Apátiiy Jenő főreáliskolai tanuló, a 
piarista gimnáziumból Róna Jenő és Várjál 
László (tanár Duknvics Lőrinc és Katona I-ászló\ 
a szegedi felsőkereskedelmi Iskolából Verók Já-
nos, Szántó Ernő, Márer László, Weiszfeiler Jó-
wef, Weisz Pál, Wicha Ferenc, Sebes Tibor, Zőrti 
Arnold, Weiszberger Pál, Bama Sándor, Dávid 
Gyula ttanárok Eckert Ele* és Nagy Sándor). A 
Szegedi Gyorsírók Egyesületének szakiskolájából 
Bornstein Margit, Annabring Sándor, Mátyás Er-
zsébet 

A 150 szélages versenyben 

első dijajt hyert Sebes Tibor felsőkereskedelmi is-
kolai tanuló, Márer László pía'isia Timnáziumi ta-
nnló. Szövetségi ezüstözött jelvénye? gyorsírók let-
tek Marer László, Sebes Tibor Weisz Pál és 
Ződi Arnold. Dijat nyertek a szegedi kegyesren.'ii 
gimnáziumból Rórv> Jenő, Nagv F.lemér, Popják 
György, Váradi László, IJnhold Károly, Molnár 
György, Pataki Ernő. A reálisko'ából Apáthy Jeni, 
Vig István. A felsőkereskedelmi iskolából SelK-s 
Tibor, Weisz Pál. Ződi Arnold, Verók János, Weisz-
berger Pál, Horváth József, Wicha Ferenc, Dó* 
czi Jenő, Bárányi Sándor. Pélfy Káro'y, Dávid Gyu-
la, Simonyi Viktor, Dorkó György Bihalt Gyula, 
Hirschl László, Weiszfeiler József. Rorbola Fe-
renc Barna Sándor, Szántai Tamás, Kálmán Er-
nő, Sziller Károly, Pálfy Zoltán, Rákos Józseí, 
Lukács Endre, Oláh Ferenc, Katona Pál, Nafiy-
mihálv Gáspár, Ho'lSnder György, Róth Miklós, 
Genzsa László, Takács Dénes, Kovács István. Mar-
ton György, Szabó Imre, Korai György 

A Szegedi Gyorsírók Egyesülelének szakiskolá 
jából Annabring Sándor, Vajda Margit, Mátv.is 
Erzsébet, <">tolt Rózsa, Varga Hona, Tarján Ka-
talin, Takács Terézia 

A 100 szóia^s vrraenyben 

a szegedi állami felsőkereskedelmi iskola G0 nö-
vendéke, a leány'íoeum egy növendéke, a Sze-
Redi G\or irők FgvCsiiie'e szakiskolájának nyolc 
növendéke adott be eredmenves dotauzalokaL* 

Társásáútófaüszütázás Siófokra 
junius hó 18-án és 19-én a Szeged Városi Autóbuszüzem kényelmes, 

30 személyes autóbuszaival. 

I n d l l l & f t : Junius 18 án. szobaion déli 1 órakor a Kasa-szállótól. Gyüleke-
zés a Kas^-szélló halllában. Megérkezés Siófokra d. u 6 órakor. 

Vlftszautazás : junlus 19-én e«tc Ví7*kor. vacsora Duneiöldfáron. 

I társasutazás részvételi dija: utikBItség és egy és fél napi 
teljes ellátással 

DsOrcndO étkezés Siófokon o Balaton-szállóban, eshelgezés 
ugyanott I és 2 ággas folyóvízzel ellátott szobákban. 

Részletes felvilágosítás, valamint a JegylOzetek kaphatók a 

Délmagyarország jegyirodájában 


