
Elsfiremfö Scl?weíz~i horgelécérnák megérkezted 
Minden mennyiségben 60—90-es számokban 
kauteiok meg a neszlet társ. 

Bokréta kézimunka Szirt 
Szeged, Arany János - utca §. 
(Hungária-szálló mögött) . 

Felhívás a szegedi nőkhöz! 
Nagy idők nagy aldozatokat köve-

telnek. A nagy áldozatot a hazáért 
vérüket ontó hős honvcdcink hozzák. 
Az értük aggódó család, feleség, gyer-
mek és szülők hazafias áldozata ve 
tekszik ezzel. 

Az eddig értük elő családapa, a 
nagy Édesanya, a Haza megmentésén 
fáradozik és szive szeretetét megoszt-
ja a szülőföld és a szülőanyja között 
Az itthonmaradt szeretett család sor 
sán aggódó apákat, fiukat nekünk kö 
telességünk megnyugtatni, mert tui az 
állam és a társadalom gondoskodá-
sán a szeretet jegyében siessünk nő-
testvéreink vigasztalására, minden 
bujukban-bajukban segítségükre. Men-
jünk el hozzájuk, valialjuk a vigasz 
laló angyal szerepét és jó tanáccsal, 
szakszerű felvilágosításokkal köny-
nyitsük meg az aggodatom és a vára-
kozás hosszú óráit. 

Tőlünk ez nem nagy áldozat, mert 
ha csak egv család gondozására vál-
lalkozik is egy nő. már nagy mérték-
ben hozzájárult a szent feladat telje-
sítéséhez. Tegyük ezt azonban szak-
értelemmel. amelyet a Magyar Vörös-
kereszt háromnapos előadássorozatán 
szerezheti meg a ma délután bat óra 
kor megnyíló hadbavonultak család-
tagjainak szociális gondozását előké-
szítő tanfolyamon. 

A tanfolyamon bárki díjtalanul 
rftsztvehel. Jelentkezni a tanfolyam 
színhelyén. Korona-utca 18. szám 
slatL az irodai órákban délelőtt 9—1 
és délután 3—7 óráig lehet. 
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— Az Egyetemet PS Főiskolát Vég--
eett Magyar Nők Egyesületének sze-
gedi csoportja rendezésében május 
18-án. csütörtökön délután 8 órakor a 
szukováthv-téri egyetemi épület audi-
tórium maximumában dr. Á b r a h á m 
Ambrus egyetemi tanár »Székelyfó'di 
fürdők* camrmf vetitettfcépes elö-
sdást tart. Belépés díjtalan. 

— Munka nem kellett a t-olvajiiak. 
de l munkaadó kenyere igen. G a z o a 
István S2 éves hódmezővásárhelyi ál-
íasalan csavargó május 20-áu megje-
lent L á s z l ó György városi gulyás 
rorzsatanya 340. szám alatti tanyá-
ján. A gulyás munkát kínált neki, tel-
jes ellátást és havi 9 pengő fize'ést 
ajánlott fel. Gazos azonban nem io-
gadta el az ajánlatot, hanem amikor 
a gulyás eltávozott hazulról, felfesz' 
lette a lakás ajtaját és ellopott egy 7 
kilós kenyeret, 2 kiló sózott szalon-
nát, negyedkiló cukrot, egy zsákot és 
k pengő 46 fillért. A csendőrök elfog 
iák Gazost, akit szerdán vont felelős-
ségre a szegedi törvényszék büntető 
egyesbirája. Tekintettel arra, hogy 
már kétszer volt büntetve, ezúttal 6 
hónapi börtöme ítélték. Az ítélet jog 
erős. 

— Janik-v«ndéglöb*>n ma flekken é® 
vargabéles. 

— Elítélték á rendőrtámadó cigá-
nyokat Jankó Benedek, Petrovics 
.András, Petrovics illés és Petrovics 
Mátyás tápéi cigányok március 14 én 
iste a Felsőtiszaparton részeg álla-
potban megtámadták Kókay Lajos 
rendőrfőtől zsőrmestert, aki csendre 
akarta őket inteni. A bottal és zseb-
késsel támadó cigányokat, akik súlyo-
san megsebesítették a rendőrt, ható-
sági közeg elleni erőszak miatt szer-
dán vonta felelősségre a törvényszék 
Ungváry-tanácsa. A tanúkihallgatások 
után a törvényszék bűnösnek mondot-
ta ki a vádlottakat és Jankó Benede-
ket vétség miatt 3 hónapi fogházra, 
társait hatósági közeg elleni erőszak 
büntette miatt 6 hónapi börtönre 
ítélte Az ítélet jogerős. 

— Honvédeinkérf. Vasárnap füst-
telen nap volt Szegeden. Honvédeink 
részére gyűjtöttek Szeged nemesszivü 
hölgyei. Á gyűjtésben résztvettek: a 
MANSz, a Katolikus Növédő, az Evan-
gélikus Nőegyesület, a Loránffy Zsu-
zsanna Egyesület, a Kisdedóvó, a 
Szent József-akció, a Somogyitelepi 
Cltárgyesület, a Szent Vince-Egyesü-
let, a Szent Terézke-akeió, az Alsó-
városi Oltáregyesület, a Móravárosi 
01 táregyesület, a Baross Női Tábor, 
az Ujszegedi Szent Vince-Szeretet-
egyesület és a katonatiszti asszonyok 
hölgygárdája. Az Egyetemet és Főis-
kolát Végzett Magyar Nők Egyesü-
lete 204 pengőért megváltotta gvüjíési 
összegét A gyűjtés eredménye 7082.09 
pengő és rengeteg cimpretta és do-

ánvnemü 

Vígadóban flekken és tánc! 
— A tolvaj kifutófiú. T ö r ö k Ká-

roly 19 éves kifulófiu május 18-án ke-
rékpáron Szegedről Hódmezővásár-
helyre ment. Útközben betért Koszto-
lányi Pálné vásárhelyi tanyájába, 
mert a kerékpárgumija kilukadt és 
meg akarta ragasztani. Kosztolányi ne 
adott neki ragasztót és magára hagy-
ta. mert neki dolgára kellett mennie. 
Előzőleg azonban gondosan bezárta a 
lakást és a kulcsot elrejtette. Töröl-
Károly azonban kileste, hová tette az 
asszony a kulcsot és amikor Koszto-
ló nviné eltávozott, behatol! a szobába. 
Felfeszitette a szekrénvt. ahonnan 105 
pengőt ellopott. Az asszony feljelen-
tése nyomán a csendőrök elfogták Tö-
rököt és szerdán a szegcdi ügyészség-
re hozták. 

— Tiltott határátlépés. Póp'ty f,5 
•ínc és I.aikó István bánsági lakosok 
tiltott határátlépés vétsége miatt ke-
• ülteit szerdán a szegedi törvényirék 
Lngvá'y-tanácsa elé. Pópity április 
22-én és 28-án. Lajkó pedig május 5-én 
útlevél nélkül lépte át a szerb—ma-
gyar határt A törvényszék Pópityot 
15 napi fogházra. Lajkót g najú fog-
íázra iléltc. a büntetést mindkét eset-
ben kitöltöttnek vette, me.-t Póptty is, 
1 ajkó is elfogatásuk óta az ügyészié 
gi fogház lakói voltak. 

_ Elitéit kommunisták. Pécsről 
jelentik: A muramenti kommunisták 
tíz napja folyó perében szerdán hir-
detett Ítéletet a baranya-pécsi kirá-
lyi törvényszék. A törvényszék bűnös-
nek mondotta ki ae állam társadalmi 
rendje elleni bűntettben a 91 vádlott 
túlnyomó részét. A csáktornyai kom-
miniista szervezkedés vádlottai közül 
Hajdarovics István elsőrendű és Zor-
mann Sztankó másodrendű vádlottakat 
4—4 évi fegyházra és mellékbüntetés-
ként 10—10 évi hivatalvesztésre, há-
rom vádlottat fejenkint 3 és félévi 
fegyházra, valamint 5—5 évi hivatal-
vesztésre ítélték. Több vádlott kisebb 
büntetést kapott. 

— Felmentettek a Zrinyi-utcai gá-
zolás tettesét. Tavaly junius 7-én sú-
lyos szerencsétlenség tönént a Zrioyi-
ulcában. Egy a Somogyi-utca felől jö-
vő motorkerékpár, amelyet Virág Já-
nos 21 éves műszerész vezetett, elgá-
zolta Lestár Mártonnét aki a karam-
bol következtében 8 napou tul gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett. A gázo-
ló fiatalembert szerdán vonta felelős-
ségre a törvényszék Ungváry-tanácsa 
gondatlanságból okozott súlyos testi-
sértés büntette miatt. Virág azzaí vé-
dekezett, hogy egy kocsit kellett ki-
kerülnie, eközben Lestárné a motorke-
rékpár elé ugrott, amely igy elgázolta 
őt. A tanuk körülbelül ugyanígy ad-
ták elő az esetet. A törvényszék a ta-
núvallomások alapján ugy találta, 
hogy nem a vádlott gondatlansága 
okozta a szerencsétlenséget, ezért fel 
.neoteUq Virágot a gondatlanságból 
okozott súlyos testisértés vádja elöl-
ás ítélet nem jogerős. 

Színész és intelligencia 
A jó színész és az intelligencia nem 

föltétlenül kiegészítői egymásnak. Ta-
lán a legműveltebbje a pályának Ja-
novics Jenő volt, ellenben színésznek 
bágyadtan gyenge. Sokszor kínos néz-
ni is. 

Van a pályán valami, ösztönös mű-
vészetnek hivják, a szereplő nem is 
tudja, hogy milyen jó. Pedig Shakes-
peare-darabokban is játszik, ahol pe 
dig illenék érteni egvhez-máshoz. Fo 
gaima sincs semmiről, soha nem mű 
velődött, de megérez mindent s a 
naiv kritikus el van ragadtatva, hogy 
milveo mélveniáró tanulmánvokat vég-
zett. 

Volt olyan magyar színigazgató i*. 
aki sem írni. sem olvasni nem tudott 
Erényei közé kell sorolni, hogv nem 
játszott, csak társulatát vezette pö 
rögtüzes alapon. Mert a mai s«ok 
ványoperetteknek, amibe beleszőnek 
néhány hazafias szólamot, a görögtűz 
tabló volt az elődje. Éjip ugy e'mn 
radhatatlan volt kis városokban, hogv 
orditó betűkkel hirdettek egy-egy elő 
adást: 

Az igazgató személyes 
felléptével I 

A jámbor színészi önhittség ngvan 
is meg volt róla győződve, hogy a 
közönség semmit sem vár olyan sziv-
repesve, mint az ő felléptét. Még pe-
dig személyesen! Mert el lehet kép-
zelni olyan körülményt is, hogy gpz 
igazgató — barátom, kevés olyan mű-
vész létezik, mint énl — másképpen 
is fel tud íépni. nem csak személye-
sen. Teszem azt máson kérésziül. 

ismertem olyan színigazgatót !s, 
aki csak olvasni tudott. írni nem. 

Hogy lehet ez, kérdezhetné valaki, 
hiszen szerződéseket kell kötnie, le-
velezése van! Hát ugy lehetett, hogy 
a levelezését ellátta a titkárja, ő 
csak' a ne nevét irta alá. Ezt az egvet 
megtanulta, begyakorolta. akárcsak 
Kisguczi Illés a >neve atrecát*. 

— Merevgörcs vau a kezemben, 
magyarázta, mikor tanuk előtt kellett 
szinte a tenyerébe fogni a tollat. 

Amellett kitűnő színész volt, rze 
repében »elmélvedŐ€, nagy siketek 
kisérték a pályáját 

Van egy fővárosi művésznő, aki -
nek az elszólásairól legendák kerin-
genek. Elragadóan tndatían, elemi 
dolgokat nem ért meg, — az ösztöne 
mégis páratlan. A bohémnépben sok 
a komiszság, ha valaki kitalál egy 
jól hangzó csacsiságot, azt nyomban 
őrá fogják. Igv aztán a híres mondl 
sainak legfeljebb csak a fele igaz 

R é t h v Laura a legnagyobb sti n-
su operaénekesnők közé tartozott. Vo-
lora túrájának híre volt. 

Egyszer táviratot kap sz nrátói. a 
költő R u d n y á n s z k v Gyulától 
hogy este érkezik. 

— Melyik tek rossz vicce ez megint? 
— fordul a próba szereplőihez. 

— Miért volna vicc? A? urad űr-
gönyözött. 

— Tegyétek bolonddá az örepapá-
tokat. csak ismerem a Gvula íráséi 

Abban az időben a telegrafis'ák 
még nem géppel írták )e a távirato-
kat. hanem kézírással. 

A buga, a E i n a . bangja talán 
még az övénél ís szebb volt. A vé 
konypénzij lányból ugy ömlött a hnna. 
mint az orgonából, szinte hársonnyal 
vonta bc az egész színházat. Sose tud-
ta. mi a szerep lényege mit énekei, 
dc énekelte Islcn ajándékából, paza-
rul szórva a kincseit. Szabados Rélá-
nak >A bolond* cimü operájában Bim-
t.-illát játszotta, együgyű lánvszerepel 
frenetikus hatással. A rosszmájúak 
azt mondták rá: . egyéniség a művé 
szetfcen. 

Szegedről indult el a karrierje 

K e r t é s z Mihálynak, aki az Almófisy 
rezsimben szerelmes színésze volt a 
társulatnak. Nem eget verő tehetség, 
csak kötelességtudó, szorgalmas tgg 

Egyszer nagy reklámot csapott a 
színház egy Bernstein-drámának. a sze-
replők arcképét kitették a Kárász-
utcai kirakatokba, szűkség volt Ker-
tészére is. Csakhogy nem rendelkezeK 
fölös példánnyal, elkérte hát azt a 
fotográfiáját amelyet az egyik mű-
vésznőnek adott. Ezen rajta volt a 
dedikáció is betű szerint' a következő-
képpen: 

Teteted vijrá életemet. 

Észre se vette, hogy miért moso-
Ivognák a kirakat előtt a járókelők 

— Bizonyára tetszem nekik, gon-
dolta szerénven. 

Am nyilván nem ártott meg neki 
az ortográfiában való gyengélkedés, 
Amerikában a legkeresettebb film 
rendező lett Michacl Éurtis néven. Ar 
első közé tartozott, akik megérezték 
a film nagy jövőjét. Mért volna ahhoz 
•/ükséges a helvesirás is? 

fyxrg. 

G U M I H A R I S N Y A 
tájós, dagadt és viszeres lá-
bakra készen és mérték után 
H ö F L E Klauzál-tér 3. sz. 
l i .Tógyh jwkötSk , f ü»6k ké«íiWSi«. Nem-
zeti t aka rékosadé t a é i a . k'W 

— Elitéltek két kormányzósértót. 
A szegedi tőrvényszék Ungváry-tana-
csa szerdán délelőtt kél kormányzó-
sérlési ügyet tárgyalt. M i l i t y János 
35 éves sztapári napszámos januárban 
Sztapáron egy kocsmában követte el 
a vádbeli cselekményt kártyázás köz-
ben. Egyik kártya partnere ugyanis 
egy rongyos papír 1 pengőst lett a 
L.ankba. Mility szidni kezdte partoe-
rét rongyos pénzével együtt, közben a 
kormányzót is megsértette. A vád ott 
tagadta, bogy kormányzósértést köve-
tett volna el, a kihallgatott tanuk 
azonban igazolták a vádbeli bűncse-
lekményt. A törvényszék 200 peugő 
pénzbüntetésre ítélte Milityet —• 
K r a u s e János tiszakálmánfa'vi 
kocsmáros tavaly nyáron, nem sok-
kal a magyar honvédségnek a Délvi-
dékre való bevonulása után a Kor-
mányzó ur arcképét kifüggesztette 
kocsmájában, de a kályhacső möcé 
tette, ahol befüstölődött, bepiszkoló-
dott. A törvényszék 100 pengő pénz-
büntetésre ítélte Krausét. Mindkét íté-
let jogerős. 

SZÍNHÁZ 
= Ma rete világvárosi látványos-

ság színhelye lesz a Városi Színház. 
Ma este fél 9-kor kezdi sorozatos sze-
gedi vendégjátékát a külföldről ha-
zatért világhíres magyar artisták 
művészegyüttese a Városi Színházban. 
Az európai fővárosok közönsége által 
fémjelzett igényes produkciók kétség-
telenül megtalálják az utat a kényes 
ízlésű szegedi közönség érdeklődésé-
hez. 407 

Paradicsom-
palántát ad 

a KONZERVGYÁR szerződése-
/ termelőinek a villamosvasul 
mellett lévő telepén. Ott 


