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— Leventék fogászati kezelése. A 
mult évi leventeorvosi vizsgálatok ki-
ertékeieséböl kitűnt, hogy az ország le-
venteifjusága igen nagy százalékban 
fogszuvasodásban szenved. Ez a fo-
gyatkozás a későbbi honvédelmi köte-
lezettségek teljesítését nagymértékben 
akadályozza. A veszélyeztetett terüle-
teken megkezdik a leventék fogkezelé-
sét, amely díjtalan. A LeveDtc Hírköz-
pont jelentése szerint ezévben előrelát-
hatólag százezer levente fogát javít-
ják meg. 

— Határkiigazjtási tárgyalások 
Hódmezővásárhely és Csongrád várme-
gye között. A szomszédos Hódmezővá-
sárhely törvényhatósága legutóbb tar-
tott bizottsági ülésén felvetették azt a 
gondolatot, hogy Derekegyháza köz-
ségnek azt a részét, amely déli irány-
ban erősen benyúlik 2000 katasztrális 
hold területtel a hódmezővásárhelyi 
határba, közigazgatásilag Hódmező-
vásárhely városához csatolják. Hód-
mező vásárbety határozatáról álláslog-
latás céljából — értesítették Csongrád-
megyét azzal, hogy Hódmezővásár-
hely nem zárkózik- el attól, hogy az 
átcsatolandó terület helyett megfelelőt 
adjon át Csongrád vármegyének, kö-
zelebbről pedig Dcrckegyház.a község-
nek. A két terület elesatolása 5000 
pengő adóalappal gyengitené Derek-
egvháza községet s ezért a legköze-
lebbi törvényhatósági bizottsági ülés-
nek — amint Szentesről jelentik — 
oly értelemben tesz javaslatot a vár-
megyei kisgyűlés, hogy csak abban az 
esetben járuljon hozzá a vármegye a 
kért terület átcsatolásához, ha ezze 
szemben Hódmezővásárhely határából 
mintegy 3000 holdnyi területnek az át 
csatolásához hozzájárul. 

— Halálozás. S z e g e d i Lászlóné 
október 5-én 42 éves korában hossza 
szenvedés után elhunyt. Temetése 7-én 
délután fél 4 órakor lesz a belvárosi 
temető kupolacsarnokából a reformá-
tus temetőben. 

— Felhívás a MANSz tagjaihoz A 
MANSz szegedi csoportja kéri tagjait, 
hogy az aradi vértanuk emiékére ma, 
kedden, 10 órakor tartandó gyászmi-
sés istentiszteleten, utána negyed 12 
órakor az Országzászlónál tartandó 
ünnepségen minél nagyobb számban 
megjelenni szíveskedjenek. 

— Nyolc napra ítélték, mert kidobta 
a végrehajtót. Káity ^Polgár Károly 58 
eves deszki földművest még 193tLban 
6 havi börtönre iléliék szemérem elle-
ni bűntett elkövetéséért. Káity a bün-
tetését még annakidején leülte, azonban 
adós maradt a bűnügyi költségek és ii 
letékek megfizetésével. Ezen a cmen a 
mult év november 4-én Szeles József 
kisegítő községi végrehajtó foglalást 
eszközölt K. Polgár portáján. Ezt a 
gazda nem nézte jó szemmel. Kipa-
rancsolta udvaráról a végrehajtót és 
megfenyegette, majd amikor ez mégis 
felirta négy libáját, meg 50 kéve füz-
vesszőjét, megragadta a végrehajtó 
karját és kituszkolta őt az udvarából. 
Hatósági közeg elleni erőszak vét-
sége címén Molnár István egvesbiró 
hétfőn jogerősen nyolcnapi fogházra 
ítélte. 

_ Hubert Margitka járni fog! Hét-
főn Csiszár Ferenc cipészmester és 
munkásai 4 pengőt juttattak el kiadó-
hivatalunk utján Hubert Margitka mü. 
végtagjainak beszerzéséhez való ön-
kéntes hozzájárulás címén. Ezzel együtt 
eddig 626 pengőt tesz ki az az ősszeg, 
nme]! ve.) a jószívű emberek Hubert 
Margitkát uj élet kezdéséhez akarják 
segíteni. 

-4. Elitélt árdrágítók. Újvári Istvár 
árdrágítást ügyekben Ítélkező egyes-
bíró hétfőn a következő Ítéleteket hoz-
ta: Juhász Mihályné algyői lakost tej-
drágításért 100 pengőre, özvegy Szi-
lágyi Józsefné dorozsmai lakost to-
jás- és babdrágjtásert 200 pengőre, 
Tóth Jánosné kübekházi lakost pedig 
lisznek maximális áron felüli vásár-
lásáért és továbbadásáért 15 napi fog-
házra ítélte. 

Ugy kidobták a kocsmából, 

hogy belehalt 
(A Délmagyar ország munkatársá-

tól) Alsóközponton a Katona-féle 

vendéglőben jókedvű társaság ita-

lozott vasárnap este. A társaság 

tagjai között az évődésből szóvál-

tás támadt, a szóváltásból összetű-

zés kerekedett, amit ugy intéztek 

el, bogy a társaság egyik tagját, 

Ónozó János 43 éves mórabalmi 132. 

szám alatti lakost erősen ittas ál-
lapotban kipöndöritették a kocsma-
ajtón az utcára. Később a járóke-

lők eszméletlen állapotban találtak 

rá az utcán. Beszóltak a kocsmába, 

a kocsmáros azt hitte, hogy a ré-

szeg ember elaludt, bevitette az 

istállóba.. Hétfőn reggel, amikor fel 

akarták kelteni, halva találták. Je-

lentették az esetet a rendőrségnek, 

ahonnan Magyar Károly rendőr-

felügyelő szállott ki a helyszinre, 

a hullaszemle megejtésére. A víz*-1 

gálát megállapította, hogy Ónozó 

János fején, a tarkó táján erős 
ütésből eredő sérülések vannak, va-

lószínű tehát, hogv amikor a kocs-

mából kitették, elesett és a járda-

szélébe ütötte a fejét, ez okozhatta 

a haláios séiiilést. Az ügyészség el-

rendelte a holttest törvénysz.'kb 

boncolását a halál okának megril's-

iptására. A nyomozás egyébké it 

megindult annak kiderítésére, kit 

terhel a felelősség az ittas ember ha-

láláért, 
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— Ma lesz az uj reformátns lem-
plom bokrétaünnepélye. A Tisza La-
jos-köruton épülő uj református tem-
plom tető alá került. Az ilyenkor szo-
kásos bokrétaünnepélyt ma, kedden 
déiben 12 órakor tartja a református 
egyház és az építkezésben résztvevő 
munkásság. 

— Amig temetésen volt, kifosztották 
a lakását. Borovszky József cipész-
mester szombaton délután temette 
édesanyját. Mialatt a temetésen volt, a 
lakására ismeretlen tettesek betörtek 
és szekrényéből a zár feltörése után 
220 pengő készpénzt és 500 pengőt érő 
három tulaezüst órát, valamint egy li-
liputi zsebpisztolyt elloptak. A tettes 
kézrekeritésére a rendőrség megindí-
totta a nyomozást. 

— Nyulakat loptak » fiatalkorú 
tolvajok. A rendőrség bünügyi osztá-
lyának detektivjei elfogtak két ujsze-
gedi fiatalkorú suhancot, akik Nébt 
Antalné Kállay-fasor 20. szám alatti 
házának udvarára a kerítésen keresz-
tül bemásztak és az udvaron álló ket-
recből három fajnyulat elloptak. Átkí-
sérték őket az ügyészségre. 
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Jól sikerült a „Tisza" Evezős 
Egyiet évadzáró versenye 
Hétfőn délután nagyszámú előkelő 

közönség jelenlétében zajlott le a Ti-
sza Evezős Egylet idényzáró háziver-
senye. A verseny betetőzése volt az 
egész évi eredményes kemény evezős-
munkának, egyben pedig bizonvságté 
tel volt amellett, hogy az igen nagyhí-
rű, több éven keresztül vidéki bajnok-
ságot, Budapesten pedig I. osztályú 
versenyeket is nyert evezősegylet ifjú-
sága méltó elődeihez. 

Az egyes számok igen nagy küz 
dehnet hozlak A kajak versenyt a Ki* 
B Kovács (182. sz. Zrínyi-cserkész-
csapat) nyerte, 2. Szitner—Szóra, 3 
Becktenwald—Balog. Kormányos né-
gyesben 1. »Tisza< Szegedi Evezős 
Egylet (piarista) csapata (Seultétv S 
Keszthelyi B., Dank Viktor. Koch S. v. 
e, Paulinvi korm.). 2. »Tisza< Szegedi 
Evezős Egylet (Baross csapata (Bakó 
P. öTmörv Tamás, Csillag E., Dettre 
1. v. e, Tömörv Tibor korm.) negved 
hajóbosszal. Egyes páros: 1. Keszthe-
lyi B.. 2. Scultéty S, 1 hosszas, 3 

1 Pintér fi*, versenven kivúL 

— Ellenséges gyujtóléggömböt fog-
tak a zalaszentmihályi leventék. Mii t 
ismeretes, állandó figyelőszolgálatot 
szerveztek a légottalommal kapcsola-
tosan leventéink között. A Levente 
Hii központ zalaszentmihályi jelentése 
szerint szeptember 17-én reggel negyed 
7 órakor a leventék három és félnie-
ter átmérőjű, gázzal töltött, az alján 
mintegy 15 kiló sulyu robbanóanyag-
gal felszerelt ellenséges léggömböt 
fogtak el. A gömb a legfinomabb gunv-
ar.yagból készült. A leventék olyan 
ügyesen fogták el a fa ágai közé akadt 
léggömböt, hogy teljesen épen létül: a 
katonai hatósághoz s igy pontosan 
megállapíthatták, hogy milyen anya-
gokkal akarják a vörösök az ország 
belső nyugalmát megzavarni. Zala-
szentmihály levente csapata egyébként 
is igen szép leventeniunkát folytat. 
Nemrégen kaptak könnyű hadosztály-
leventeparancsnoki dicséretet, mert a 
hadhavonult kör„ségbe!iek helyit ön-
kéntes elhatározással mezőgazdaság, 
munkaszolgálatot teljesítettek. 

— Koszorumegváltás. Dus István 
50 pengőt adományozott a Délmagyar-
ország kiadóhivatala ulján özv. Pálfy 
Dezsőné halála alkalmából koszorú-
megváltás cimén a Vöröskereszt sze-
gedi gyűjtőakciójára. 

— Kerékpártulajdonosok: vigyázat! 
Az utóbbi időkben megint erősen el-
szaporodtak Szegeden a kerékpárlot-
vajiások. Hétfőn egyszerre két kerék-
pártoivajlást jelentettek be a rendőr-
ségen. Az egyik károsult, Berta Ju-
lianna Csongrádi-sugárut 8. szám 
alatti lakos, a másik pedig Molnár Já-
nos MA V-távirdakezelő, Halász-utca 
11. szám alatti lakos. Mindkettejüknek 
az utcán fához támasztott kerékpárját 
emelték el. Ajánlatos, ha a biciklitulaj 
donosok fokozott éberséggel vigyáznék 
kerékpárjaikra és nem hagyják pilla-
natra sem őrizetlenül. 

— Üzenet Oroszországból. B a t a 
József őrvezető a Délmagyarország ut 
ján szerető üdvözletét küldi édesapjá-
nak, testvéreinek, összes rokonainak é< 
ismerőseinek a 223/17. tábori posta-
számról. 

— Az adófelszólainlási bizottság 
tárgyalásai. A szegedi I. számú adó-
felszólamlási bizottság október 8-án az 
alábbi adóügyi fellebbezeseket táigyal-
ja: dr. Bogdán Ernő Széchenyi-tér 6, 
dr. Gátffy Ferenc Széchenyi-tér 7, Bar-
ta János Feketesas-utca 22, Kardoss 
Géza Csanádi-utca 20, Parobek Alajos 
Pozsonyi-utca 7a, Csóty Andor Jankó 
vics-utca 4, Stampay János Kossuth 
Lajos-sugárut 8, dr. Begdon István 
Fodor-utca 12a, Erdélyi István Fodor-
utca 12b, Gál Ferencué Széchenyi-tér 
7, Bosenstock Salamin Szent Minály 
utca 6, Freiniann Miksa Kárász-utca 
10 (1940 évi), Beer Sándor Dugonics-
utca 28, dr. Kiss Albert Lajosné Du-
gonics-tér 2, dr. Kovács Béla Szent 
Ferenc-utea 8, özv. Kolozs ErnönéSaj 
ka-utca 14, Ormos (Opre) János Tisza 
Lajos-körut 58, Csanádi Miklós Tisza 
Lajos-körut 54, liorovilz Magda Szé-
chenyi-tér 3, dr. Sebők Vilmos Széche-
nyi-tér 16, özv. Chernel Györgyné Fe 
ketesas-ulca 22, dr. Horváth József 
Széchenyi-tér 2, dr. Busznyák István 
Somogvi-utca 7, dr. Halász Pál Somo-
gvi-utca 6, VVilheitn Andor Pallavicini-
utca 5. 

— Klórt ivott az életunt. Nagy Sán-
dorné Röszke 348. szám alatti lakos 
öngyilkossági szándékból klóros per-
metező folyadékot ivott. A mentők a 
diagnosztikai klinikára szállították. 

— Elitéltek a tolvaj kémén veeprő-
segédeket. Megírtuk, hogy az ügyészség 
előzetes letartóztatásba helyezte ifj 
Jablonszky Mihály 19 éves kéméuysep 
rösegédet és Kása Káinián 19 éves 
kémcnyseprötanoncot, mert tettenérték 
amikor az ujszegedi tanítóképezde 
padlásáról szalonnát és kolbászt lop-
lak. Molnár egyesbtró hétfőn vonta 
ökef felelősségre. A tárgyaláson h.inu-
ketten beismerték, hogy már kö'ülbe 
Sül két év óta lopkodták rendszeresen 
a tanítóképezde padlásán elhelyezet: 
élelmiszereket. Jablonszkvt 4 hónapi 
Kását "edig 2 hónapi fogházra Ítélt-
az egvesbiró. Az itcíet jogerős. 

— Letartóztattak egy zsirdrágitót, 
A hétfői piacon a közellátási osztály 
nyomozói tettenérték Horváth Ernőné 
és Dudás Jánosné piaci árusokat, akik 
10 pengőért adták a zsirszálonna kiló-
ját. Rendőrségi kihallgatásuk után 
mindkettőjüket átkísérték az ügyész-
ségre, ahol árdrágító visszaélés cimén 
előzetes letartóztatásba kerültek. 

— Meggyulladt az, udvaron felhal-' 
mosott tűzifa. Mcndánszky Sándor Kos-, 
suth Lajos-sugárul 70. szám alatti la-
kos, kádármester udvarán az elmúlt 
éjjel valószínűleg gyújtogatás követ-
keztében meggyulladt a kalitkába ra-
kott, niintcgv másfél vagonnyi bükk-
farakás. A tűzoltóság két motoros su-
gárral eloltotta a tüzet. A kár körül-
belül 200 pengő, de biztosítás utján 
megtérül 

SZ ÍNHÁZ 
== Eva. 1.1' e l u j 11 a s.) Az előzetes 

színházi jelentésben meghirdetett 
klasszikus-operettciklus első darabja-
ként vasarnap este Lebár Ferenc is-
mert es kedvelt operettjét, az Évátl 
újította tel a színház. Anélkül, hogy a 
'klasszikus* fogalmanak tisztázására 
és általában az operettek klasszicitásá-
uak vizsgálatára kitérnénk, cl kell fo-
gadnunk, bogy az Éva ina már klasz-
szikussá nemesedett alkotás, nyilván 
azon az alapon, hogy egy lezárt, letűnt 
korszak még nia is elevenen ható mü-) 
vészi ízlésének hirdetője. Ilyen szem-
pontból nézve a dolgot, örülnünk kelL 
az Éva felújításának, mert szükség 
van rá, hogy letűnt korok művészi al-
kotásai szórakoztatva nemesítsék a 
közízlést. Ehhez azonban az is szük-
séges, hogy az ilyen előadások bizo-
nyos stílust. — annak a kornak a stílu-
sát, amelyben az előadott mü született, 
vagy bizonyos megfelelő színjátszói 
stílust — képviseljenek, egységesen és 
hiánytalanul. Ebből a szempontból a 
mostani felújítás néni egészen kifogás-
talan. A régies, ma már naivnak tet-
sző cselekmény, az ásatag viccek mai 
színpadi miliőben — nem jól hatnak. Sti-, 
lusosabb rendezés ezen a bajon segít-
hetett volna. A rendezés rovására ír-
juk azt is, hogy a második felvonás 
munkáslázadás jelenetében valóságos 
munkások' (színpadi munkások) törtek! 
be a színpadra, valóságos munkásruhá-
jukon valóságos piszokkal, hololt a 
színpad nem töri ezt a realitást: * 
színpadon a kopott, rongyos munkás-
ruha csak mint jelmez, rajta a szenny, 
csak mint kellék fordulhat elő. Az elő-, 
adás különben gondos és jó volt. A?, 
címszerepben R a d n ó t h y Éva kissé! 
bágyadtabban hatott mint bemutatko-
zásakor Mintha hiányoznék belőle ar, 
a szuggesztivitás, amely meggyőzővé 
teszi a színész játékát. \ második fel-
vonás közepétől, amikor >nagv nőt* 
kellett játszania, már jobb volt. Külö-
nösen sikerültek énekszámai. A nagy 
keringőt őszinle sikerrel adta elő 
M a d a r á s z Lászlóval együtt, akinek 
sok férfiba íjai megjátszott Flauboi) 
Octaveja az előadás legjobb alakítása 
volt. Áz ügyes Bodnár Mici, az ere-
deli humoru Károlyi Vilmos, dr. Yá-
rady Szabolcs és Bató László járultak! 
még hozzá az előadás sikeréhez. Mis-
kev József Larousse-alákitása színte-
len volt, pedig Miskevt jól drámai szí-
nésznek ismerjük. Kicsiny, de rosszul' 
ható árnypontja volt az előadásnak a 
harmadik felvonás komornyik-figurája. 
A maszk nélkül, kopottas ruhában 
megjelenő fiatal színész, nem tudta el-
hitetni az előkelő kastély zsörtölődő 
öreg komornyikját, sem külső megje-
lenésben, sem színészi eszközeivel. 

Ma este diszelíadásb*n 
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Az előadás előtt ünnepi szavalatot 

mond: Botond riária. 
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