Kedd, 1938. március 29.

Egy szegedi virágkerlész
ios-angelesi sikerei
Közel husz esztendeje világgá indult Szegedről
Bólim Endre, az akkor alig 18 éves fiu és ma
Bohém Endre néven egyike a hollywoodi filmvilág
lege'isme tebb Íróinak, ötletes, szines, nagy emberi problémákat fe'.ölelő filmtémáit évek óta dolgozzák az amerikai íi'mgyárak és a mozi vászna a
világ minden tájékán vetíti a szegedi fiatalember
dicsőségét. Éppen a legutóbbi napokban arról számoltak te a hirek, hogy Lengyel Menyhérttel dolgozik egy nagyo'obszabásu filmtémán.
Most azután egy másik Bohémről is érdekest
hír érke.ett Szegedre. Bohém Endre tcstvéröccséről,
Bohém Pálról van szó, aki néhány évvel ezelőtt
utazott Kaliforniába és jelenleg a Los-Angeles,
melletti Santa-Mariában egy egyetemi virágkertészeíi telepet vezet. Bohém Pál a szegedi piaristák
tanítványa volt, majd Budapesten kertészeti iskolát végzett és Szegeden néhány hónapig a városi
kertészetnél dolgozott okleveles kertészként, mint
— napszámos. Állandóan képezte magát, miután
azonban semmi reménye nem volt, hogy bejuthasson egy szerényebb állásba, kijutott Kaliforniába. Most azután tömegesen érkeztek amerikai lapok a két Bohém fiu Szegeden lakó édesanyjához
és fivéréhez, dr. Böhm László ügyvédhez, amelyben a lapok egjyik oldalon a filmíró, Bohém Endre
sikeréről, a másik oldalon a virágkertész, Bohém
Pál eredményeiről számolnak be.
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— Fcstőmunkások értekezlete. A szegedi festőmunkások kedden este fél 6 órai kezdettel az Epitőmunkásotthonban (Fodor-ucca 10.) szakérlekezlctet tartanak, -amelyen a festöipari legkisebb
munkabéreket Ladvánszki József ismerteti.
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NA8CO in. 29.
Elfogták a Szegedi-uecai trafik rablót. Március
17-én este 8 óra tájban egy gazdálkodó kinézésű
fiatalember 100 darab Extra cigarettát kért a Szegedi-ucca végén lévő trafikban. Amikor a kért
doboz cigarettát megkapta az ismeretlen ember,
fizetés né'kül távozott, özv. Fürge Mátyásné, a trafik tulajdonosa utánasietett és amikor az Iskolauccában utolérte, visszakövetelte a doboz cigarettát. Az ismeretlen ekkor ugy vágta mellbe az aszszonyt, hogy összeesett. A trafikosnö feljelentése
alapján a rendőrség megindította a nyomozást s a
kapott személyleírás alapján sikerült is a trafikrablót K i s Sándor 34 éves Deák Ferenc-uceai
gazdálkodó személyében kézrekerileni. Ki? Sándor, aki többször volt büntetve, azzal védekezett,
hogy ő r.em akarta a trafikoenöt megkárosítani, a
cigarettát egy barátja számára vásárolta, aki megfizetett volna érte. Az eljárás a trafikrabló ellen
megindult.

Bohém Pál a los-ange!esi Garden Club meghíváelőadást tartott a magyar virágokról-és összehasonlította Magyarország kertjeit
Kalifornia dusnövényü kertészetével. Előadásának
középpontjába a muskátlit állította és — miként
az amerikai lapok beszámolnak — nagy hatást
keltett előadásával, amikor elmondotta, hogy milyen romantikus szimbólum fűződik a muskátlihoz.
— Érdekes — irja beszámolójában a lap tudósítója — , hogy a muskátli je'enléte a magyar lányosház ablakában azt jelenti Magyarországon,
hogy eladó lány van a házban.
A továbbiakban a iu'.ipánról tartott érdekes előadást Bohém Pál, annak nemzeti és népművészeti
vonatko.dsai! ól. Beszélt a kaliforniai kertek és a
magyar kertek közötti kapcsolatról, majd foglalkozott a szegedi faiskolák anyagával, végül pedig
a Világos-Magyarország mozgalommal. Bn' :m Pál
előadását-élénk tetszéssel fogadták, a s.ogedi virégkertészt az egyik ke rtészeti főiskola
előadójául hivta meg,
—oOo—
sára nagyszabású

— „Tömegverekedés egy kocsmában". Március 27-i számunkban
„Tömegverekedés egy
kocsmában" cim alatt hir jelent meg. Ezzel a
közleménnyel kapcsolatban
közlik
velünk,
hogy a kérdéses verekedés n e m a kocsmában,
hanem a kocsmától mintegy 50 lépésnyire az
uccáu zajlott lc és a kocsma tulajdonosának
sak annyi szerepe volt, hogy
megengedte,
hogy a sebesüli katonát a kocsmába vigyék és
5 gondoskodott arról, hogy a mentők kivonuljanak.
— A mai világban nz újdonságok korát éljük
és ennek következménye egy «j
fogápolószer,
mely rövid idő r.lalt sokezer fogyasztó dicsérclét érdemelte ki. AUTOMENTII a' neve, illatos
por, mely dus, kremszerü habot képezve, a fogakat ragyogóan fehéríti és egy 90 filléres doboz
hónapokig elég kiadósságánál fogva. Minden drogériában és illatszertárban kapható. Forgalomba
hozza Mihály Ottó gyógyszerárugyár, Budapest,
VII. Fodmaniezky-u. 45.
— Légvédelmi tlgyelőőrs Deszken. Deszken a
légvédelmi ligvolőőrs kiképzésének befejezése alkalmából
a figyelőőrs tusiul bajtársi vacsorát
r rndeztek. A vacsorán résztvett T i s z a v á r y
Miksa ezredes, aki kifejtette e szolgálat fontosságát. Elismerését cs köszönetét fejezte ki Szentgyörgyi Ferenc, igazgatónak, a kiképzésnél kifejlett önzetlen munkáidért és megköszönte a figyelőörs tagjainak eredményes közreműködésüket.
— Megérkeztek Blau Ipnátz ccchez a legújabb
tavaszi női és férfi puhák és felöltők. Kelemen n. 5.
— Túlságosan vérmes embereknél,
kiváltkép akiknél
igen nagv nedvdusság
mindenféle kellemetlen tünete, m i n t gyors elfáradás. elbágvadás, a tellség érzete, gyakran
jelentkezik, k i t ű n ő hatással szokott j á r n i , h a
néhány hétig naponta reggel éhgyomorra egy
p o h á r természetes „Ferenc József" keserüvizct isznak. Kérdezze meg orvosát.
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MŰSOR:
Kedden délután: Hajnali vendég. Filléres hely-,
árak.
Kedden este: Lya Karina cs Millos Aurcl Ba.
lettestje. Fremierbérlet 39. Felemelt helyárak.
Szerdán délután: Lya Karina és Millos Aurél
balettestje. Bérletszünet. Mérsékelten emelt helyárak.
Szerdán este: Julin. Bérletszünet. Kedvezmény
érvényes.
Csütörtökön délután: Giil baba. Filléres helyárak.
Csütörtökön este: Julin. Bérlctszünet. Kedvezmény érvényes.
Pénteken este: Jutia. Bérlctszünet. Kedvezmény
érvényes.
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Nótadélután. A Felsővárosi Katolikus Népkor
a Dankó Pista Társasággal és a Tömörkény Társasággal karöltve a felsővárosi kultúrházban vasárnap délután rendezte jól sikerült nótabemutató
délutánját. Előadásra kerültek vitéz Kéray Endre,
Bánáti Miklós, Gyarmatit B. János. Némedy JVIM
la, Szakály Ida szövegeire Boldizsár Kálmán, vitéz Fcterdy Lajos, Rácz István, L. Kcczer Géza,
Horváth Cirill,- Kiss István, Gálik Endre, Reihcvt
Ferenc, Kürtvéiyessy Zoltán, Szőke Béla, Törölt
Mihály, dr. Mátrayné Benczc Mária és Győrök
László dalai, amelyeket László Mici és Győrök
László adták eiö lelkes tapsok kíséretében. Dr,
N é m e d y Gyula mondott bevezető beszédet. ..Dalolni annyi — mondotta —, mint a lelkünket kiönteni és megmutatni magyar felebarátainknak, hopy
mi van annak legbeisejében". Ez a mozgalom azt
akarja a magyar dal eszközeivel elérni, hogy mi
magyarok egymást szeretve, egymással összefogva, megteremthessük a mai „kinos világ"-ból a
régi, hatalmasan zengő: „dalos viIág"-ot. Dr. I. lig a s i Döme mutatta be konferanszában a szerzőket és a műsoron szereplő dalokat, majd Dankó
életét rajzolta meg az anekdoták tükrében. Boldizsár Kálmán elsőrangúan kisért és szerzeményei
is nagy sikert arattak. A felsővárosi egyházi
énekkar vegyes kórusa kiválóan adta elő
Pósa
Lajos—Szendrev Imre: ..ősszel" és dr. Némedy
Gyula—Török Mihály: ..Téli siralom, tavaszi tömény'* cimü szerzeményeket.
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Fi'harmonikus hangverseny
Április 8.
GYÁR BUDAPEST. XI.LENKE-UT 117,

Anyakönyvi hirek. Házasságra
jelentkeztek:
Megyesi József Király Ro/.á iával. Házasságot kötöttek: Erdei József Szoboazlai Erzsébettel. Elhaltak: özv. Lőrincz Jánosné, Apjok Mária 80 éves
(Batthyány-u. 23.), Jáksó Imre 75 éves (Szent Anna-u. 36.), özv. Király Jánosné, Dávid Anna 75
éves (Irányi-u. 2.), özv. Dávid Péterné, Báió Julianna 76 éves (Buza-u. 23.), Bojtos János 77 éves
(Beth',en-u. 88.), özv. Bárányi Báiintné, Jenei Ju.
lianna 88 éves (Dugonics-u. 6.).
Me/ctalálták egy beregi hadirokkant pénzét Makón.
B. S z ű c s Sándor tanyai gazda vasárnap reggel a
Rákosi-ulon egy pénztárcát talált. V tárcát bevitio
a rendőrségre, ahol megállapították, hogy a tárcában 80 pengő készpénz és különböző iratok vannak.. Az iratokból az is kiderült, hogy a pénztárca
egy beregmegyei hadirokkant tulajdona lehet s
minthogy az illető személye és községi illetősége
is megállapítható az i.-átokból, a rendőrség értesítést küldött az i leíö községi elöljárósághoz.
Külügyi előadás Makón. Vasárnap délelőtt a
városháza nagytermében s/ép közön ég e'.ött a
Külügyi Társaság tartott e őadá.t. Az e'.öadást dr.
Nikelszky Jenő polgármester megnyitó szaval vezették be. Dr. Eöttevényi Olivér, a Külügyi Társaság ügyveze'.ö-elnöke »Európai és Európán kívüli külpolitika" cimmel ismertttt az időszerű
külpolitikai helyzetet s abban a magyar külpolitika irányvonalai'. Gróf Zichy Jenő dr., a Külügyi
Társaság igazgatója a kisebbségi kér .lésről tartott
érdekes és a ki.e'abségi prob'.ému megoldási lehetőségeit is tárgyazó e'öadást. A matiné közönsége
melegen ünnepelte az előadókat.

(6. bérlet)
Városi Szinház, 8 ónt
Vezényel:

DOBROWEN

Műsoron: Beethoven, Csaikovszky, stb. müvek.
Jegyek: Délmagvarországnál.
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A színházi iroda hírei

Nagy balettest van ma este és holnap délután
a Városi Színházban. A legtökéletesebb táncművészétől mutatja bc a világhírű Lya Karina és
Millos Aurél 12 tagu balettkarával, A legszebb
csoportláncok, duettek cs magánszámok szerepelnek a műsoron, amelynek fénypontja a „Babatündér" cimü balett.
A színház felkérésére a Babatündérben Franki
Lili niozgásmüvészcti iskolájának növendékei közül Markovits Vera, Kádár Marika és Schwarta
Zsuzsi szerepelnek.
A legszebb irredenta jelenet a „ J u l i i " II. felvonásában bugó tapsorkánt vált ki mindcu este.
A „JuLia" szerdától minden este és vasárnap délután is szinre kerül.
. Csütörtök délután a „Gül baba" van műsoron
Sz. Patkós Irmával Gábor diák szerepében. Filléres helyárak.
Szerdán délután is a Lya Karina és Millog-hnJett van műsoron mérsékelten felemelt helyánkknl,
—oOo—

Harmoira hangversenyek

Holnap Tisza 8.
Harmónia X. mesterbérlet

Basiliftes ^ár'a
„Nemzetközi népdulest".
Jegyek 2 pengőtől Harmóniánál és Délmagyaroiszág jegyirodában.

