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flésre, hogy milyen fokig érezte magát spic-

cesnek, azt felelte, hogy csupán negyven száza-

léknyira. Kijelentették a fiatalemberek azt is, 

hogy a nők keveset ittak, az eléjük tett pálin-

kát inkább szétlocsolták- Az első csárdában kö-

rülbelül két deci likőrt ittak meg, azonkívül 

egy „rund" barackot, később a másik csárdá-

ban boroztak. 

Juhász Máriát _ mint jelentettük — a kli-

nikán ncm sikérült az éjszaka folyamán ki-

hallgatni, mert nem volt olyan állapotban, 

hogy vallomást tehetett volna. Éjfélután, mi-

ntán a gyomormosás jótékonyan éreztette ha-

tását, értesülésünk szerint a klinikáról elbo-

csájtották. Juhász Máriát csütörtök reggelre 

idézték be a rendőrségre, akkor kell majd val-

lomást tennie a tragikus végű csónakkirándu-

lás eseményeiről. 

Vajnity Mária holtteste szerdán sem került 

elő. A jelek szerint a leány hamarosan elme-

rülhetett, mert ..nem fürdőruhát viselt, mint a 

többiek, hanem nehéz tréningruhát, amely 

szinte lehetetlenné tetté számára az úszást. 

A rendőrség a nyomozást erélyesen folytatja 

és igyekszik tisztázni a felelősség kérdését. 

Gina Cigna 
autogramja 

(A Délmagyarország munka társától.) Gina 

Cí g n a, a szabadtéri játékok világhírű olasz mű-

vésznőjének száz ós száz autogramja forog már 

közkézen Szegeden. A híres Operaénekesnöl a Tu-

randot előadásának szüneteiben és az előadás 

ulán tömegesen várjak az öltözője előtt, hogy 

autogramot kérjenek tőle. Gina Cigna érdekes alá-

írását sokan ismerik a művésznő fényképeiről is, 

amelyek az üzletek kirakataiban láthatók. Szin-

te nzt lehet mondani, mindenkinek szembetűnik ez 

az aláírás, amelynek finom vonalai első pillanat-

ra megragadják a közönség figyelmét. Gina Cig-

nánnk egy autogramját analizálta Vasady, a je-

lenleg Szegeden tartózkodó országoshirü grafoló-

gus, aki a Délmagyarország felkérésére részle-

tes irásetemzést adott, a művésznő aláírásából 

következtetve egész egyéniségére. 

Vasady grafológusincster analizisában a kővet-

kezőket mondja: 

„Gina Cigna aláírásánál annak nagysága a 
S/embctünő sajátság. Ha figyelembe vesszük, hogy 
grafológia tudománya a 3 milliméteres közép és 
5—7 milliméteres hosszú betűket veszi alapul, a 
Művésznő aláírásában a középbetük 2 centiméter 
és 1 cm. és S milliméter közt ingadoznak, — a 
nosszu betűje pedig 5 és fél cm., akkor mindezek-
től a jelenségekből kétségtelen nagy művészi te-
hetségére, dinamikus erejű akaraterejére kell kö-
vetkeztetni. Temperamentumos, aki nagy gesztu-
sokkal dolgozik, akinek nagy keretekre és nagy 
működési területre van szüksége, hogy tehetségét 
érvényesítse. 

A signulurája nagy gyorsasággal és könnyedén 
Jön létre ez az első pillanatra észlelhető aláírá-
sán, amibőt elővigyázatosság és következetesség 
hiánya vonható le. 

Az alul felül hegyes duktuszafból uralkodó, pa-
rancsoló ellentmondást nem tűrő természetérc le-
het következtetni. Heprezcntéláshoz, parancsolás-
hoz van szokva, nem ismer embcriíeg lehetetlen-
séget. Hajlithatatlan, kitartó, befolyásolhatatlan, 
csak ténybeli érvekkel lehet meggyőzni. Nagyon 
stabil ér, jó elienállóképességgel blr. Nehezen ba-
rátkozó természet, szereti azonban az ünneplést, 
kitüntetést. 

A kölővonalakat mellőzi, a betölt kölön-külön 
Írja. Ez a jelenség az intuitió és ösztönös megis-
merés Jele. Kgvéni és szellemi életében uj dolgo-
kat szeret v inni. Irtózik mindentől, ami szokvány. 
•Mindenről megvan az ónálló egyéni véleménye, 
söhasom támaszkodik mások eszméire. Szereti a 
v-irattan forduletokst, meglepetéseket. Sokszor 
vrllii leli nnek látszó'dolgokat eselekszik, de ezt 
mindig elfogadható érvekkel meg tudja magyv 
rázni. Érzékeny idegrendszerére is vall a hetük 
szn"galása, ami művészi pályájával magyarázha 
10 meg. 

Az aláírásnak egyik elmaradhatatlan Jellegze-
t> cége az alsó mezőben megjelenő, az utolsó kő 
zépbetüjáből kiinduló Jobbról balra haladó gyen-
gébb, vékonyabb aláhúzás, paráf. Mintegy a pó 
diumot, színház dobogóját illusztrálja ezzel, önt-.i 
datlanul. M íjduem minden ünnepelt művész nlá-
írásában megjelenik az az aláhúzás. Itt azonban 
feltűnő annak vérszegénysége, nyomástalansága, 
ami arra vall, hogy a művészetét esetlog ért tá-
madásokkal szemben nem tud. vagy legalább is I 
gyengén tud tiltakozni. Ugyanit az aláhúzás » 
fentieken felül éppen azért, mert jobbról halad 
1> ilfelé. a személyét ért támadások elleni ösztö-
nös védekezés jelei Is és mert ez nagyon erőtlen, 
gyenge vonal következtethető belőle a gyenge vé-
dekezés. t)o ugvan ebből következtethető, hogy 
Gina Cigna soha nem tártiid. nem leli őrömét a 
müvésztársaí. kollegái támadásában, ellibrásában. 

A módszeres grafológia, a szépirás szabályai-
nak megfelelő hároffias zóna elméletét fenntartot-
ta Az irás hármas irányúságát, az emberi testi 
alkat hármas irányúságával nagyon érdékésen 
hozta párhuzamba. A felső zónában van az em-
ber agya, az észszerű és tudatos élét székhelye. 
A középső zónában találjuk a szivet, * lelki éle-
tet, az érzések, érzelmek, indulatok világának 
székhelyét. Az alsó zónában a testiség igazi szék-
helye, a gyomor, emésztőszervek. 

Gina Cigna Írásában a középső zónában elhe-
lyezett közép betíik adják az irás nagyságát, mind 
nagyon szép vonás, mert bizonyítja, hogy a mű-
vésznő szívvel, lélekkel és igazi érzéssel játsza 
az ő nehéz szerepeit. Nem kedvetlenedett él, sze-
reti az itteni környezetet, légkört. A teljes har-
móniát azonban mégis megzavarja valami. Ami-
kor ugyanis az Írásnál a középhetük alsó mezei-
hez ér, erősebb tollnyomós, mázoltság észlelhető 
és szabadszemmel is láthatók és horogszerü 
rendellenes végvonal jelenik meg és tér vissza. 
A horog kampója felfelé áll. mintha valami mar-
cangolná léikét a művésznőnek, dé lehét a iévogő-
váHozás hatására magvarázni ezekét, vagy a ma-
gyar konyha vitamindús voltánál fogra okozott 
emésztési zavarokra is következtetni. Ez a teória 
elesik azonhan. ha ezek a horgocskák már ott-
honában. Olaszországban !s megjelentek, akkor 
esakis valami lelkibánat kiváltására kell gondólni. 

Az alsó mezőre nincs különösebb megleffvézni 
való. mert az rendes, sőt a rendesnél kisebb, a 
művésznő semmi szin alatj ncm mondható nagyon 
anyagias természetűnek." 

Értesítjük rokonainkat és ismerősein-

ket, hogy 

Szántai Imréné 
se . Ha'á'x Mdrla 

vendéglős neje 1938. évi augusztus hó 9-
én elhalt. Tometóse augusztus 11-én d. 
u 4 órakor lesz a belvárosi temető ku-
polacsarnokából Engesztelő szentmise 
áldozatot aug. 11-én d. e. 8 órakor mutat 
bc a fogadalmi templomban. A temetésre 
villamos fél 4 órakor indul a Dugonics-
téri megállótól.A GYÁSZOLÓ CSALÁD. 
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PARIS! NAGY ARUHAZ RT. 
iZEGED, CSEKONICS 6s KISS UCCA SARO.j 

Haziariasi pap.raru 
Szegedi fénykép-fényes levelezőlap 2 drb —.18 
Színes mintás papirszönyeg 1 méter —.22 
Szines szekrény papir 8 drb —.24 
Fehér, vagy barna csoipagoló papir, 3 iv —.24 
Hontés csomagoló papir ti iv —.24 
Papírtálca, 0-ás 35 drb e-.24 
Cakkos tortapapir 25 drb —.24 
Kék falvédő papir 2 drb —.24 
Szines mintás falvédő papir Í5 méter —.24 
Vászonutánzatu levélpapír 1 borítékban. 

10 drb, borítékkal együtt —.24 
Szegedi látképes levelezőlap 4 drl» —.24 
Szabadtéri képeslap 3 drb —.24 
Kihuzós szégedl képeslap 2 drb '—.'24 
Névnapi képeslap 10 drb —24 
Barna fodelü beíró könyv 16 lapós, 5 drb —.24 
Kis szállitókönyv —24 
Kis számla könyv —.24 
Jegyzék, vagy nyugta könyv —24 
Sima blokk 4 drb —.24 
Nagyobb sima blokk 3 drb —.24 
Kockás blokk 2 drb -.24 
Számozott pénztári blokk 4 drb —.24 

0 debreceni 
nyári egyetem hallgatói 
a szabadtéri játékokon 
Négy nagyszabású előadással zárulnak be az 

idei szabadtéri játékok. A zárónapok csütörtökön 
kezdődnek, amikor Az ember tragédiája kerül 
szinre a Dóm-téren az idei sorozatban utoljára. 
Az ember tragédiája uj rendezése iránt a legszé-
lesebb rétegekben nagy érdeklődés nyilvánul meg 
és előrelátható, hogy a csütörtöki előadáson is-
mét ezrek és ezrek fognak megjelenni. A Tragédia 
csütörtöki előadására Budapestről ünnepi vonat 
indul, amely délután 5 óra 46 perckor érkezik Sze-
gedre. Csütörtökön ismét nagyarányú Idegenfor-
galom lesz Szegeden, számos nagyobb csoport je-
lentette be előre az érkezését. A csoportok kő-
zött első helyen szerepelnek az amerikai magya-
rok, rajtuk kivül mintegy nyolcvan tagu társaság 
érkezik 

a debreceni nyári egyetemről* 

amelynek hallgatói között nagy számban szerepel-
nek nemesek a z utódállamok diákjai, hanem hol-
landi, svájci, ángol, bolgár és török főiskolai hall-
gatók. A debreceni nyári egyetem külföldi hall-
gatói csütörtökön délután az 5 órás gyorsvonattal 
érkeznek Szegedre és a játékok vezetősége őkel 
hivatalosan fogadja. 

Beszámoltunk arról, hogy a Turandot hétfőt 
előadására Szegedre érkezett 

J . G. Bunnett angol képviselő 

felesége társaságában, aki három-négy előadást 
kiván végignézni a Dóm-téren. J. G. Bunnet szer-

! dán délelölt tisztelgő látogatást tett dr. P á l f y 
József polgármesternél, aki élőit nemcsak megkö-
szönte az angol képviselők magyarbarát csoport-
jának meghívását, hanem ismételten kifejezést 
pdott annak az elragadtatásának és csodálatának, 
amelyet a Dóm-téri ünnepi előadások során ér-
zett. 

Mint tsméretes, ngy a jugoszláviai hivatalos 
körök, mint a szerb művészi és irodalmi világ so-
ha nem tapasztalt figyelemmel fordult a sZegcdi 
játékok felé. Tegnap 

ujabb jugoszláv csoport 

érkezett Szegedre Újvidékről. A csoportban nem-
csak az újvidéki „Pál Régcnsherceg Dunabánsági 
Nemzeti Szirtház" Vezető tagjai szerepelnek, ha-
nem hivatalosan is képviselteti magát a bánsági 
hivatal és Újvidék város3. A csoport tagjai, dr. 
Bránkl M a g a r i s e v i c , Újvidék első alpolgár-
mesteré, dr. Vladislav . J a n k u l o v főesperes, 
püspöki helynök. az ismert kiváló szerb író, aki 
Az ember tragédiáját szerb nyelvre fordította, va-
lamint Pavle J c f l i c , az újvidéki Dunabánság 
osztályfőnöke, dr. Marko M a 1 e t i n, az újvidéki 
Nemzeti színház igazgatója, Tomislav T a n h o -
f e r főrendező, Vladimír S a v i c s , az újvidéki 
Nemzeti Színház tagja, Larko V a s i l j e v i c s 
dramaturg, iró. Az újvidéki csoport szerdán vé-
gighallgatta a Verdi-Rekviem előadását, csü-
törtökön megnézik Az ember tragédiáját és előre-
láthatólag szombaton is Szegeden maradnak, hogy 
megnézzék a Háry Jánost, Dr. Branki Magarase-
Vies Újvidéki polgármester szerdán tisztelgő láto-
gatást tett a városházán dr. Pálfy József polgár-
mesternél és vitéz dr. Szabó Géza tanácsnoknál, a 
játékok adminisztratív vezetőjénél. 

Az Államvasutak, tekintettel a szabadtéri tóté-
kok nagy jelentőségére, szombaton kivételesen 

, kétnapos filléres vonatot indit Budapestről, tígvan-
csak indul a vasárnapi és hétfői filléres 1s. Ezc-

| ken kivül szombaton kőrán délután még egy kü-
lönvonatot indítanak Budapestről, amellyel több, 
mint ötszáz munkás és tisztviselő érkezik az elő-
adásokra. A különvonatot a Népegészségügyi és 
Munkavédelmi Szövetség kérésére a szegedi keres-
kedelmi és iparkamara szervezte meg Dr. Csér-
Zy Mihály kamarai titkár készitéttp elő, hogy a 
budapesti iparvállalatok és hivatalok 

600 munkás, illetve tisztviselő tagja 

jöhessen Szegedre és végignézhessen kél Dőm-térí 
előadást. 

Az ötszáz munkás és tisztviselő szombaton vé-
gignézi a Háry János előadását, vasárnap dél-
előtt megmutatják nekik a városé, az egyes kiál-
lításokat, a Várost strandfürdőt, vasárnap este 
végignézik az István király népe élőadását és «Z 
előadás után, éjfélkór térnek vissza a különvona-
ton Budapestre. Az ötszáz munkást és tisztviselőt 
részben magánlakásokban, részben pedig konvik-
tusekhan helvezik eL 


