
« Ma délután temetik Zimmer 
AlajosnéL Zimmer Alajos nyugal-
mazott huszárezredes feleségének 
elhunyta nagy részvétet keltett vá-
rosszerte. A régi szegedi uri csalá-
dot a város legszélesebb köreiben 
ismerik és nagyrahecsüük. Zimmer 
ezredes a világháború alatt egyike 
volt a lgehiresebb huszár ezredpa-
rancsnokoknak, mint kiváló urlo-
vosversenyzőt pedig nemcsak Ma-
gyarországon, hanem Európaszerte 
ismerték. Most elhunyt felesége 
kedvelt tagja volt az uri társasá-
goknak s egész életében közismert 
volt jótékonyságáról, fáradhatat-
lan emberbaráti és szociális tevé-
kenységéről. Az elhunyt uriasszőny 
temetése ma délután 3 órakor lesz 
a belvárosi temető halotasházából. 
A temetésre 2 óra 36 perckor kü-
lön villamosok indulnak a temető-
be a Dugonics-térről. Lelkiüdvéért 
az engesztelő szentmiseáldozatot 
kedden reggel mutatják be a foga-
dalmi templomban-

— Egy bűnszövetkezet kiskorú tag-
jai levetkőztetik az utcán az iskolás-
gyermekeket. A rendőrséghez több fel-
jelentés érkezett, hogy apró kis isko-
lás gyermekeket, főként kisleányokat 
az utcán ismeretlen, 13—14 év körüli 
leányok megszólongatják és különféle 
ürügyekkel, rábeszélték a gyermekeket 
arra, hogy vessék le felsőkabátjukat, 
vggy szvetterüket, amivel azután azok 
továhbállnak. A rendőrség most fel-
hívással fordul a szülőkhöz és a taní-
tói karhoz, hogy oktassák ki megfe-
lelően az iskolásgyermekeket, nehogy 
még többen is áldozatul essenek a 
lelketlen fiatalkorú tolvajoknak, akik 
mögött felnőttekből álló, jól megszer-
vezett bűnszövetkezetet sejt a rendőr-
ség. 

— Dr. Kittka Gyula halála. Elment 
dr. Kittka Gyula, itthagyta a szegedi 
korzót, amelynek oly jellegzetes alak-
ja volt. Szerdán este még ott sétált a 
platánok alatt barátai társaságában, 
csütörtökön hajnalban pedig egy szív-
roham véget vetett 31 éves fiatal éle-
tének. Kittka Gyula népszerű tagja 
volt Szeged aranyifjuságának. Minden-
ki ismerte és szerette. Az igen mü-
veit fiatalembernek nagy baráti köre 
volt s a barátok valósággal rajong-
tak érte. Szivesen beszélt művészetek-
ről, főleg a komoly muzsikát szerette 
Ott voit minden hangversenyen, a 
színházat, meg a filmszínházakat is 
sürün látogatta s ha valami szépet 
hallott vagy látott, elragadtatással be-
szélt róla barátainak. Ritka példája 
volt a minden szépért, jóért lelkesedő 
fiatalságnak, éppen ezért korai halála 
nemcsak egyéni tragédia, hanem sú-
lyos vesztesége annak a meghitt baráti 
közösségnek, amelynek tagja volt Te-
metésén szombaton délután a belvá-
rosi temetőben megjelentek barátai 
és könnyes szemmel búcsúztak el tőle, 
megfogadva, hogy hogy emlékét ke-
gyelettel őrzik meg. (b. e.J 

— Leesett a háztetőről. Szombaton 
délután Kisteleken a Rákóczi-utca 30. 
számú ház tetejéről munka közben le-
esett Puszta Ferenc 16 éves villany-
szerelötanonc. A mentők súlyos agy-
rázkódással a közkórbázba szállítot-
ták. 

— Drágán árusította a birkahúst. 
A szegedi törvényszék árdrágitási 
ügyekben ítélkező egyesbirája: dr. Új-
vári István szombaton délelőtt 200 
pengő pénzbüntetésre Ítélte Ábrahám 
Imre 48 éves kereskedőt, mert ez év 
május 25-én többeknek birkahúst adott 
el kilónkint 350 pengőért, holott a 
maximális ára 2.40 pengő volt. Ábra-
hám a tárgyaláson azzal védekezett, 
hogy nem üzletszerűen foglalkozott a 
birkahús árusításával, hanem csupán 
szívességből adott át a szomszédainak 
néhány kilót. A bíró ezt a mentséget 
nem fogadta el, mert a szívességből 
átengedett áruért sem szabad a maxi-
mális árat meghaladó összeget köve-
telni. A vádlód az Ítéletben megnyu-
godott. 

— Megállapították a Tiszából kifo-
gott női holttest személyazonnságát, A 
pénteken délután a Tiszából kifogott 
ismeretlen női holttest kilétének rej-
télye szombatra megoldódott. Szomba-
ton délelőtt a makói rendőrkapitány-
ság telefonon értesítette a szegedi 
rendőrséget, hogy Makóról hónapok-
kal ezelőtt eltűnt Zámbó Jolán 15 
éves leány. A személyleírás alapján a 
makói rendőrség bizonyosra veszi, 
hogy a tiszai holttest azonos az el-
tűnt leánnyal. Zámbó Jolán hozzátar-
tozói vasárnap utaznak át Szegedre, 
hogy agnoszkálják a holttestet. 

— A filharmonikusok bérletének 
meglepő sikere. A szegedi filharmoni-
kusok idei bérleti ciklusa iránt, amely 
többek közt M e n g e l b e r g vezény-
lését is hirdeti, példa nélküli érdeklő-
dés nyilvánul meg a közönség köré-
ben. Álig jelentek meg ugyanis a pla-
kátok, a bérletek nagy részét a kö-
zönség úgyszólván napok alatt elkap-
kodta, úgyhogy ma már legfeljebb 30 
—40 darab bérletjegy kapható. Ez nem-
csak azt mutatja, milyen helyes volt 
a filharmonikusok árrendszere, amely 
szerint a bérlők lényegesen olcsóbban 
jutnak a koncertekhez, hanem bizony-
sága annak is, hogy Szeged városá-
ban a filharmonikusok olyan lelkes 
közönséget tudtak a szimfónikus zene 
számára nevelni, amely ilyen örven-
detes tömegekben mozdul meg az iga-
zi kultura befogadására. 

— Feljelentette önmagát egy öreg 
tolvajnő. Lengyel Teréz 60 éves asz-
szony, akinek sem lakása, sem foglal-
kozása nincs, szombaton délelőtt be-
állított a rendőrség bűnügyi osztályá-
ra azzal a kéréssel, hogy tartóztassák 
le, mert sok lopás bűne terheli a lel-
kiismeretét. A rendőrtisztviselőket 
meghökkentette a furcsa kérés, mert 
arra ritkán adódik eset, hogy hogy 
valaki önmagát jelentse fel. De egyéb-
ként is hihetetlennek tünt a töpörödött 
anyóka állítása, mert hajlott háttal, 
botra támaszkodva bicegni is alig tu-
dott Az asszony azonban egyre erős-
ködött és szapora bőbeszédüséggel 
igyekezett meggyőzni a tisztviselőket, 
bogy ő bizony nagyon is tud lopni, 
mert ha a lába lassú is, de a keze 
annál gyorsabb. Egy árkus papirt 
kért, mert — úgymond — annak mind 
a négy oldalát tele tudja irni a bű-
neivel. A kívánságot teljesítették, ad-
tak neki papirt és ceruzát, hogy je-
gyezze össze a bűneit, A bűnügyi nyil-
vántartóból közben megállapították, 
hogy valóban sokszor volt elitélve az 
ország különböző bíróságai előtt lo-
pásért. Valószínűnek tartják azonban, 
hogy a sokszorosan rovottmultu asz-
szonyt nem annyira a bűntudat hozta 
a rendörségre, mint inkább az a kö-
rülvény, ha letartóztatják, megoldó-
dik a lakás, fűtés és legfőként a kosz-
tolódás gondja. A rendőrség azonban 
majd csak azután dönt az önkéntes 
feljelentés sorsa felöl, ha teleiródik 
a nagy árkusnak mind a négy oldala, 
ehhez pedig egy kis idő kell, mert a 
ceruzaforgatás nem megy olyan für-
gén, mint a zsebelés művészete. 

— Iparosok enyv, valamint fodrá-
szok mosó- és borotvaszappan utalvá-
nyozása október 26-tól november 10-ig 
az Ipartestület hivatalában történik a 
hivatalos órák algtt d. e. 8—d a. 2-ig. 

— »A siker reeeptkönyve®. Ezen a 
cimen, Werner Géza Kázmér, a Phi-
lips Müvek reklámfőnöke, ötletes, le-
bilincselő módon megirt és összeál-
lított könyvet adott ki. A könyv szer-
zője mögött sikerekben dus, nemzet-
közi reklámember karrierje áll, me-
lyet mindenki megért, aki a könyvet 
elolvasta. Ez a könyv nagyon sok-
oldalú és ötletes, szellemes forrná n 
adja valóságos keresztmetszetét az 
egész világ reklámtechnikájának, mes-
terfogásainak, kereskedelmi ötletek-
nek. Érdekes tanulmányok, lélektani-
lag kielemzett kísérletek tarkítják a 
tartalmat, amelyet aligha tesz le bár-
ki végigolvasás nélkül. Minden ke-
reskedő ember nagy haszonnal for-
gathat ja ' A könyv megrendelhető 
alábbi cimen: Rudolf Mosse RT., Bu 
dapest, VI I Erzsébet-Körut 23. A' 
fűzve P 6.40. kötve P 9.—. 

— A felmentő ítélet alapján a fel-
jelentő rendőr ellen indul eljárás. Ko-
vács II. János közrendőr feljelentette 
Rózsi József röszkei gazdát hatósági 
közeg elleni erőszak cimén azzal az 
indokolással, hogy Rózsi őt jogtalanul 
megtámadta. A törvényszék az ügyben 
felmentő ítéletet hozott, amit most a 
tábla Elemy-tanácsa is megerősített 
azzal az indokolással, hogy kétségte-
lenül beigazolást nyert, hogy nem Ró-
zsi volt a támadó. A tábla arra való 
tekintettel, hogy a bizonyítási eljárás 
alapján az a gyann merült fel, hogy a 
feljelentő részéről hivatalos hatalom-
mal való visszaélés történt, elrendelte 
a bünper iratainak az ügyészséghez 
való áttételét további intézkedés cél-
jából. 

— Helyreigazítás. Szombati lapszá-
munkban egy bírósági tárgyalásról 
szóló hírünkbe egy sikkasztás cimén 
jogerősen elitélt nevét tévesen irtuk 
Bazsik Józsefnek. Az elitélt neve he-
lyesen Bazsik László és sem nem azo-
nos Bazsik József fakereskedővel, sem 
rokonságban nincs vele. 

D fiLMWT'A R O R S Z A « 
V a s á r n a p . 1949 október 35. 

Z E N E 

Horváth Kicí a Ven diófaban 
Szombaton este P e r é n y i László 

vendégjátékával keimlt szinre a »Vén 
d i ó f a® cimü S z i l á g y i — F é n y e s 
operett a szegedi Városi Színházban. 
Az előadás kiemelkedő vonzereje 
azonban H o r v á t h Mici fellépte volt. 
aki F e d á k Sári híres szerepét, a 
méltóságos kocsmárosnét alakította 
annyi bájjal, temperamentummal és 
primadonnai rátermettséggel, hogy 
többszőr nyiltszini tapsot kapott s a 
közönség lelkesen ünnepelte. Perényi 
László, a vendégművész elsikkadt eb-
ben a kis operettszerepben. Sem hang-
gal, sem játékbeli könnyedséggel nem 
győztp a szerepet s a közönség sem 
melegedett fel annyira irányában, 
ahogy vendégművésszel szemben — 
lásd Somlay Artúr — szokott... 

Meg kell említenünk, bogy Horváth 
Mici szerepeltetését legutóbb a Dél-
magyarország kivánta és örömmel re-
gisztráljuk. hogy a direkció teljesítet-
te a közönség érdekében hangoztatott 
propoziciónkat. Igaz, hogy színház-
irodai körökből olyan hangok hallat-
szottak legutóbbi cikkünkkel kapcso-
latban, mintha bennünket az emiitett 
színészek kértek volna meg, hogy 
pártfogásunkba vegyük őket Ezen a 
helyen ki kell jelentenünk, hogy mi a 
színház tagjait csupán a szinház né-
zőterén levő kritikusi helyünkről szok-
tuk szemlélni s csak igy ismerjük 
őket, akár a közönség. Bennünket csu-
pán a szegedi szinház iránti szerete 
tünk és a közönség érdeke késztetett 
arrá, hogy a szereposztásbeli tévedé-
seket jóindulatulag kifogásoljuk s is-
mételjük. hogy ebben a szinészekr*?!' 

i-észnV nincs 

A szinház heti nrísora: 
Vasárnap délután: Vén diófa 

Rendes helyárak.)) 

Vasárnap este: Vén diófa* 

Hétfőn este: Tosca. (I. bemutató 

bérlet. Felemelt helyárak.) 

Kedd este: Vén diófa. (Rendes 
helyárak. Munkáselőadás.) 

Szerdán este: Négy apának egi 
leánya. (I., II . bemutató bérlet.) 

Csütörtök délután: Domino. (Né 
pies előadás. Filléres helyárak.) 

Csütörtök este: Négy apának eg> 
leánya. (A-bérlet.) 

Péntek este: Négy apának 
leánya (Tisztviselő bérlet.) 

Szombat délután: Vén diófa (If 

jusági előadás. Filléres helyárak.1 

Szombat este: Vén diófa. 

Vasárnap dó!,, tán; Vén diófa 

Rendes hely,.rak.) 
I f Vasárnap este: Vén diófa 

A Szegedi 
Filharmonikus 

Egyesület 
felhívja i t közönség figyelmét 
arra, hogy az 1942—43-as hang-
verseny évadra már csak korlá-
tozott számú bérlet áll rendelke-
zésre. Aki még bérelni óhajt, je-
lentkezzék DUGONICS TÉR 12 
•szám alatt (Katolikus-ház). 40it 

Harmónia hangversenyek 
Hat nagyszabású művészi esemény: 

•Ab operairodalom gyöngyei* 

NÉMETH MARIA ég PATAK Y 

KÁLMÁN 
•örökszép melódiák* 

GYURKOVICS MÁRIA és SÁRDY 
JÁNOS 
«A hegedüirodalom remekmüvei® 
ZATHURF.CZKY EDE, SIRÍO 
PIOVESAN 
NIKITA DE MAGALOFF (Roman-
tikus est), EDMUND RÖSLER 
(Chopin-est). 

I . bérlet november 10-én: 

Zathureczky heaedüest 
Bérlet váltható Harmóniánál, Ká-
rász-utca 14, telefon: 22-38. szám. 
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KOZMETIKA 

Az őszi szépséqápolós 
A legtöbb arcra ősszel ráfér egf 

kis »nagytakaritás«. A pórusokból 
ki kell tisztítani a felgyűlt válasz-
tékot, faggyucsapokat, mitesszerek-
kel Az arcmasszázs különféle hor-
monos és vitaminos arcpakolások 
és megfelelő, de ártalmatlan szépu 
ségápoló szerek konzerválják a bőr 
frisseségét, épségét. 

Az arc rendszeres ápoltatásán 
kivül ilyenkor kell elhatározni a 
bőr valamely beteges állapotának 
kezeltetését, valamint a felesleges 
és elcsúfító bőrképződmények el tá-
volittatását is. Már most meg kell 
kezdeni a fagyásra ba kimos terü-
letek és vörös arc, kéz és arc rend-
behozását, a bőr edzését s főképpen 
az esetleges kiváltó belső okok 
megszünetését. 

A pattanásos arcbőr és a hajhul-
lás bizonyos esetei átntenetileg ja-
vulást mutatnak, de a gyökeres 
gyógyulás érdekében alapos és 
rendszeres külső és belső kezek 
sekre lehet szükség. Ugyancsak 
ilyenkor kell megtisztítani a bőrt 
az egyéb káros képződmények is 
mint amilyen a szemölcsök, anya-
iegyek, lencsék, értágulatok stb. 

R. O.-nó. 

KOZMETIKAI ÜZENkíFK-

R. I-né. Fagyását már most 
kezdje el kezelni, hogy kellemet-
len panaszaitól a tél folyamán 
megszabaduljon. 

Tanácstalan. Semmiféle készü-
lékkel nem lehet formálni, csak 
sebészi beavatkozással. 

Fiatal leány. Zsiros arcára ne te-
gyen krémet, hanem púder alá 
krémpótlót használjon, ami bár-
sonyossá teszi a bőrt és semlféle 
zsiradékat nem tartalmaz. 


