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HÍREK
—* 15 autótaxi bonyolítja lo a szegcdi forgalmat. A legutóbbi bcnzinkorlátozási rendelet értelmében _ mint ismeretes — a magánutók forgalma leállt. A gépkocsiforgalmat bérautók bonyolítják le, azonban ezek száma is erősen csökkent.
Legutóbb még, a benzinkorlátozás ideje előtt
több, mint 30 bérautó állott a közönség rendelkezésére Szegeden, jelenleg 12—15 bérautó bonyolítja le a város gépkocsiforgalmát. Beszéltünk bérautók vezetőivel. Arra a kérdésre, hogy miképpen bonyolítják le a magánautók leállításával
erősen megnövekedett gépkocsiforgalmat, egybehangzó választ kaptunk: »A forgalmunk megnövekedett, nemcsak a magánautók leállítása következtében, de a bérautók számának csökkenése
mia'tt is. Erős forgalmat tudnánk lebonyolítani,
azonban részint a benzin adagolása, részint az
autógumik kopása miatt nem merünk vállalni
annyi fuvart, amennyit szeretnénk s amennyit
vállalni lehetne.*

/

— Hirtelen meghalt Antal Dénes iparoslanonciskolai igazgató. Antal Dénes, az iparostanonciskola igazgatója kedden délután hirtelen elhunyt. Ebéd után felesége eltávozott hazulról, majd a délutáni órákban hazaérkezve,
férjét holtan találta. Az orvosi megállapítás
szerint a halált szívszélhűdés okozta. Halála
iránt általános részvét nyilvánult meg.

Győrfy-aiiéservíee
Boldogasszony s.-ut 3. <60 Hősök kapuja mellett.
Sheü-semce.
lei. 29—09.
fiái-service.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 9 kovács,
2 fiatal lakatos, 1 fiatal bádogossegéd, 1 villanyszerelő, 1 fagépmunkás, 2 faesztergályos, 3 kerékgyártó, 2 kosárfonó, 6 kötélgyártó, 2 szabó, 1 cipész, 1 kalapos, 1 borbély, 1 cukrász, 2 menekült
pincér, 1 kifutó. 1 szöllőkapás, 2 fiatal gazdasági
mindenes. Nők: 3 szőnyegcsomózónő, 1 cipőtüzőnő,
t ragasztónő, 2 fodrásznő, 1 könyvkötőnő, 1 kihordó leány, 26 mindenes, 7 mindenes főzőnő, 1
szobaleány. Hadigondozottak részére fenntartott
munkahelyek: 3 gyári napszámos, 3 gyári napszámOsnő. Munkaadók figyelmébe! 100 elbocsátott inségraunkás keres elhelyezkedést (könyvelő, gépés "gyorsíró, napszámos).
— Janik-vendéglőben ma flekken és vargabéles.
— Motorkerékpár elgázolt egy 6 éves kisfiút.
Motorkerékpárszerencsétlenséghez hivták kedden reggel Pálmonostorra a szegedi mentőket.
'Az országúton egy ismeretlen rendszámú motorkerékpár elgázolta az ott játszadozó M a g o n v Antal 6 éves nálmonostori tanulót. Magony Antalt a mentők súlyos állapotban szállították a közkórházba.

Párisi Nagy áruház Rt.
SzenedJCsekonics ésKiss-ntca sarok.
HÁZTARTÁSI FÉMÁRUK:
D I V A T Á R U K
Női zsebkendő
Női mcrasslin kendő
—.43
Női divat cérna keztyü
p 1.08
Női táncnadrág
P 1.28
Női nanszu melltartó
p 1.38
Női hímzett piké spicc gallér
P 1.38
Szépséghibás női vékony szálú műselyem harisnya
P 1.38
Műselyem harisnya
P 1.48
Négysarkos divat sál
<P 1.78
Női ptlaszcsikos nadrág
V 1.88
Musslinsál
P 1.98
Négvsarkos műselyem sál, szépséghibás P 2.9S
Műselyem kombiné, szépséghibái
p 338
Női f'ilz kalap divatfazonokban
P 4.98
Műselyem ernyő fekete
P 6.18
Női klotb ernyő
P 6.28
Férfi gyürhctetlen nyakkendő
—Jfó
Férfi divat paszomány öv
—.98
Férfi divat cérna keztyú
"P
Férfi ernvő
P 6.58

Iskolában

tanulton

guorsirási és gépírást

SZÍNHÁZ

Államvizsga. Ingyenes állásközvetítés. Legjobb j
vizsgaeredmények. Beiratkozás kezdő, haladó és |
be«7ÓHiró tanfolyamokra HONVÉD TÉR 4 SZ
A céltudatos egészségápolás egyik legfontosabb szabálya az, hogy az ember hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor, egy pohár termeszetes »Fercnc József* keserűvizet igyon, mert
cz a gyomrot és a beleket alaposan kitisztítja és
az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg
orvosát!

Dr. meü. Lésztó-ltásiltntáiiqeli
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fajda

békebeli minőségben kaphatók

(Bokor)

JJff-Kiiünö

drogériába®

szappanfőző

fcanlia'l

— Névváltoztatások. A belügyminiszter Táb o r i Márton Csávoly községben 1910. évben született római katolikus vallású csávoljri lakos kérésére a 6941—1938. B. M. sz. névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét, Mária nevű kiskorú gyermekére is kiterjedően korábbi családi nevére »Fischcr*-re változtatta vissza.
Ugyancsak a belügyminiszter F e l h ő s Lipót Nemesnádudvar községben 1913. évben született római
katolikus vallású budakalászi lakos részére a
38.931—1941. B. M. számú névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét »Fogl*-ra
változtatta vissza.
_ Morfium. Hctfőu reggel történt, hogy
a
mentők morfiummérgezéssel a belgyógyászait
klinikára szállították N é m e t h
Sándornét.
aki röviddel a klinikára való szállítás után
meghalt. A rendőrség a halál okának pontos
megállapítására elrendelte a holttest felboncolását.
_ Fclhivás a hatósági légoltalmi szolgálatisokhoz. A térítési dijakát a tűzoltólaktanyában
fizetik ki az alábbi sorrendben szerdán délután 2
órakor a belvárosi, 4 órakor a felsővárosi, csütörtökön 2 órakor a rókusi, 4 órakor az alsóvárosi, pénteken 2 órakor az ujszegedi, 4 órakor a
somogyitelepieknek, szombaton délután 2 órakor
a segédrendőröknek, 4 órakor a légoltalmi központba beosztottiaknak. Igazolólapjukat mindenki
hozza magával Állami, törvényhatósági közüzemi
alkalmazottak és nyugellátásban részesülők térítést nem kapnak.

M Ű V É S Z É T

= Rab Eszter vendégjátéka a »Kaland*-h«B.
Egy rendkívül érdekes egyéniségű fiatal színésznő
bemutatkozásának és megjelenésének voltak tanúi azok, akik megjelentek a szegedi színház kedd
esti előadásán. R a b Eszter, — akinek művészi
pályája ele szinházi körökben a legnagyobb várakozással néznek, — M á r a i Sándor ellenállhatatlan irói verwcl irt színmüvének, 3 »Kalaud*-nak
vezető szerepét játszotta el cs fellépése egyúttal
bemutatkozás volt a szegedi színpadon. ~ AzoE
közé a színészi egyéniségek közé tartozik, akik
l e v e g ő t tudnak teremteni az üres és fülledt
szinpadi deszkákon. Pompás, hajlékony és sudár
megjelenése, érdekesen dekorativ egyénisége egyenesen szinpadra termett, első pillanatra érezhető
kultúrájához hozzájárul hangjának nemes csengése és szines árnyalása, — egyénisége nyilván
a színmüvek világában teremt magának helyet,
otthont és jövőt a színpadon. Könnyed beszédárnyalása, tiszta artikulációja, olykor drámai színezésű fordulatai, emellett öntudatos ábrázoló
készsége megszerzik számára a sikert. Egy-egy
finoman kidolgozott részlete, szöveg nélküli beszéde. ábrázolásának őszinte átélése a meglepetés
erejével hatott, különösen őszinte sikert aratott a
második felvonás virtuóz nagv duettiőhen, aho!
külső hatások és hangos segiiség nélkül Annája
egyedül áll szemközt az orvostanár vívódásával.
Első fellénése őszinte színészi egyéniségét és nel mes tehetségét igazolta, — nem hinnők, hogy tévedünk. ha biztos szinnadi fejlődésére és művé-'
szi iövőiére trondolunk. A nézőtér meleg érdeklődéssel fogadta gondosan kidolgozott, az átélés
ereiével hitelesített alakítását és az első percek
érthető izgalmán tul melegen és hosszan köszöntötte. Első fellénése után szinnadi ütia elé iogoS
várakozással nézhetünk, a iövő szezonra tervezett
állandó vendégiátéka kétségtelenül érdekes értéket ielent a szegedi színháznak R"h Eszter mellett az előadás közönsége szívesen tansolta az előadás többi szerenlőjt: H o r v á t h .Tenöf
ZáeE
Jánost A n t a l Hát A 1 m á s sy Judi.tot, Pá 1 o s Györgyöt és a többieket is.
(v.J
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A SZÍNHÁZ HETI MŰSORA?

Szerda: K a Iand (Filléres helyárak).
Csütörtök délután: Kaland (Filléres helyárat,
népies előadás).
— Nyolchónapi börtönre ítélték a g y e r m e k - $
Csütörtök este: Fenség fizetek (Bemutató, prp*
gyilkos cselédleányL Fiatal leányanya állott
mierbérlet 29.).
kedden gyermeküléssel vádoltan a szegedi törPéntek: Fenség fizetek (összevont A- és B-béí*
vényszék B ó k a y-tanácsa előtL
H u s z á r let 29.).
Julianna 21 éves pusztamérgesi cselédleány az
Szombat este: Müvészest (Premierbérlet 30.))
ellene emelt vád szerint március 7-én putloVasárnap délután: Müvészest (Mérsékelt hely*
vcrrel megfojtotta újszülött
leánygyermekét. árak).
A holttestet a kertben elásta, ahol a rendőrVasárnap este: Müvészest (összevont A- ÓS
ség később megtalálta, A gyermeküléssel vá- B-bérlet. Szezonzáró előadás.).
dolt cselédleány sirva ismerte be a törvényszék
A SZÍNHÁZI IRODA HÍREI:
előtt bűnösséget. A törvényszék
jogerősen
A
nagy
érdeklődésre való tekintettel ugy Satínvolfhónani börtönbüntetéssel sújtotta.
rozott az igazgatóság, hogy Márai Sándor rendMEGHÍVÓ. A Szegedi Katolikus Nővédő Egye- kívüli sikerű színmüvét, amely az idei bu 'apcsti
sület alapszabályszerü XXXII. rendes évi általá- szinházi szezonnak is legátütőbb sikere volt, a
nos tisztújító közgyűlését az egyesület székházá- Kalandot még kétszer műsorra tűzze. A Kaland
nak, Szeged, Korona-ntca 18., dísztermében 1911 ma esti előadása filléres helyárakkal megy, úgymájus 9l-én, pénteken délután fél 5 órakor tartja szintén holnap, csütörtök délután 4 órakor is,
meg, melyre az egyesület összes tagjait tisztelet- hogy mindenkinek alkalma legyen megnézni a poétel "meghívjuk. — Ila a tagok a fenti időben alap- tikusap szép darabot Mindkét előadás a premier
szabályszerinti számban nem jelennek meg, ugy szereposztásában kerül színre.
Már vasárnap este tartja buesnelőadását a bzíba közgyűlést ugyanaznap, 1941 május 9-én délután
ház.
5 órakor tartjuk meg, amikor a megjelentek száCsütörtökön este ismét nagy vígjátéki bemutamára való tekintet nélkül fogunk határozni. Széli
tót tart a színház. Ekkor kerül szinre először *
Erzsébet titkár, dr. Csikós Nagy Józsefné elnök.
T á r g y s o r o z a t : 1. Elnöki megnyitó. 2. Vígszínház óriási sikere, a Fenség fizetek, melyJegyzőkönyvvezető, hitelesítők kiküldése, határo- nek szerzője Sornc.rset Maugham, akit főleg irozatképesség megállapítása. 3. Titkári jelentés az dalmi regényei után kedvelt meg az egész vilás
a Fenség
egyesület működéséről. 4. Osztályjelentések. 5. olvasóközönsége. Lagujabb vígjátéka,
fizetek,
mély
emberi
humorral
megirt
igazi
vígjáZárszámadás az elmúlt évről. 6. Vagyonmérleg az
elmúlt évről és a számvizsgáló bizottság jelenté- ték. A Fenség fizetek a legjobb szereposztásban
se. 7. Költségelőirányzat az 1941. évre. 8. Elnöki kerül színre, mégpedig csütörtök este premierbejelentések. 9. Altalános tisztujitás. 10. Az uj bérlet 29-ben és pénteken este összevont Atisztikar üdvözlése. 11. Indítványok (Az indítvá- B-bcrlct 29-ben.
A szezon szenzációja a szombaton este is vaj
nyokat a közgyűlés alapszabály szerint csak ugv
tárgyalhatja, ha azok a közgyűlést megelőzőleg sámap délután és este színre kerülő irodaim1
Müvészest.
8 nappal az elnökséghez írásban beérkeztek). 12.
Szombaton este lesz az utolsó bemutató a s ó Elnöki zárszó.
házban. Ezalkalommal különös érdekcsséggeJ kedveskedik az igazgatóság a közönségnek. A léS"**
Tavaszi férfl« és aélruhélt
gyobb gonddal összeállított Müvészest keretébe^
445
festesse, tisztittassa
búcsúznak el a társulat tagjai és mindenki a
hetséffénck legmegfelelőbb szerepben lép fe?- .
D A V A I
í r e l m e f e s ' ő - és
Kéri az igaWTatösáff az iffen tiszteli bérlők^
U
T M L
vegytisztitónái
hogy a hátralevő hériofrészletel-et a titkári htó
M K
Mérey-n. M>, ipartelep: Geaba-u. 46. Ifi!.:
talban minél előbb befizetni sziveskcdjcnelí,

