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— Hangverseny a sebesöltek szóra-
ínztatosara. Vasárnap délután jói si-
került hangversenyt rendezett a sebe-
sült honvédek szórakoztatására aSzent-
ri'ince Szeretetegyesület Bajtársi 5zol-
jíálaía a tanárképző főiskola nagytér-
lécben. A színvonalas műsorban köz-
reműködött Kassay É4va hegedümü-
•résznő, akinek játékát Csurgó Erzsé-
bet kisérte zongorán. Kenedy Margit 
fenek számokkai, Bittó János magyar 
(nótákkal, Töjih Ágoston ped'g költe-
ményekkel szerepelt. Rész'vett a hang-
versenyen a MAV Hazánk Dalkör is 
(íertész Lajos vezénylésével. \ műsor 
A-i magasló eseménye volt P. Alaker 
jGvörgy mély megilletődéssel foga-
dott mélyenszántó beszéde, amely " a 
lűzvonalban küzdő hősök gondolatai-
ban a magyar katonaeszményt eleve-
hitette meg a hallgatóság előtt. A se-
besültek nevében dr. Tornyai József 
Ihadikórházparancsnok mondott köszö-
netet a sikerült előadásért. A hang-
verseny rendezői és szereplői dicsé-

Í' etes és jó munkát végeztek, kivána-
os volna, hogy a szép példát más 

jftgyesflletek 5s kövessék. 
— Franeo Vellani IHonísf olasz 

újságíró, aki hosszú éveken át küz-
friött Magyarország igazáért, magyar 

Esapatok élén az orosz fronton éle-
él is feláldozta értünk, kiontott véré-

tvei megpecsételve a hagyományos 
»!asr—magyar barátságot. A TÉPE 
Wégreha<tóbizot)sága dr. Fabinyi Ti-
hamér m. kir. titkos tanácsos elnökle-
te alatt a napokban tartott ülésén 
Hncgemlékezett a bős olasz ujságiró 
haláláról és elhatározta, hogy emlé-
kére 2100 pengős ösztöndijat ajánl fel 
Is közoktatásügyi miniszternek, amely-
hői két magyar ifjút lehet kiküldeni 
jaz olasz pénzügyi és gazdasági vi-
szonyok tanulmányozására. 

— Orvosi szakfilés. Az Egyetem 
tearátai Egyesületének orvosi szak-
osztálya ma, kedden délután fél 6-kor 
kzaküíést tart a bőrklinikán. Elnököl: 
jRávnay Tamás. Tárgysorozat: Bemu-
tatások: 1. Benkő Sándor: Porphvri-
frvnria polvneuritises alakja. 2. Kulcsár 
pereire: Guillain—Barré syndroma 
bulfamid ártalom következtében. Elő-
adások: 1. Csajághv Márta és Purjesz 
Béla: Művi májártatmak hatása az 
idegrendszeri mérgezésekre. 2. Huszák 
István: A központi idegrendszer fe-
pérállományának légzésmechanizmusá-
ról. 3. Szák János és Vargha Miklós: 
A liquor anorganikus anyagainak vál-
jtozása risternalis levegőbefuvás kö-
vetkeztében. A szakülések helye: a 
bőrgyógyászati klinika tanterme A 
bejáratul szolgáló Somogyi-utcai kapu 
p szakülés végéig nyitva. 

Az ügyészség letartóztatta at 

Optika-betörés tetteseit A rendőrség 
néhány napi nyomozás után teljes vi-
lágosságot derített az Optika fotóüz-
letben a mult héten elkövetett betörés 
ügyére. Kiderült, hogy a betörést az 
fizíet öt alkalmazottja követte el. akik 
valóságos bűnszövetkezetet alakítottak 
gazdájuk kifosztására. A rendőrség a 
fiatalkorú bűnözőket kihallgatásuk 
után átkísértette az ügyészségre, ahol 
valamennyiüket letartóztatták. 

— A TISZA VÍZÁLLÁSA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
október 26-án reggel 7 órakor _ 5 S 
cm, hőmérséklete 12 fok, a levegő 
hőmérséklete 4 fok Celzins volt. 

— Nem lesznek különvonatok a bel-
városi temetőbe. A MAV a rendkí-
vüli viszonyokra tekintettel, novemher 
1-é.n ebben az évben a belvárosi teme-
tőhöz külön motorjáratokat nem »r<*: t. 

— Belekötött a csendőr járőrbe. 
iBarta András nagybánhegyesi gazdál-
kodó szeptember 13-án éjjel 1 óra tájt 
ittas állapotban tért haza a mulato-
zásból. Útközben találkozott a csendőr-
ijárőrrel és belekötött a csendőrökbe. 
/Szidalmazni kezdte őket, majd rátá-
madt az egyik csendőrre és letépte a 
ívállszalaggombját. Istenkáromlás és 
hatóság elleni erőszak cimén Molnár 
{egvesbiró jogerősen másfélhónapi fog-
házra ilélte. ( 

EGYSZERŰEN 

Maros vize folyik csendesen, 
Borulj a vállamra kedvesem, 
— Nem borulok, meri a nátha rám ragad, 
Doziníiciáltasd magadat. 

—oOo— 

— Rosta képviselő látogatása a 
polgári iskolai esti tanfolyamon. A 
Nemzeti Munkaközpont szegedi szer-
vezete által életre hivott polgári is-
kolai esti tanfolyam szeptember 28 
óta a Margit-utcai polgári leányisko-
lában folyik Koczkás Sándor polgári 
iskolai igazgató vezetésével. A hall-
gatók hetvennyolcan, egész nap dolgo-
zó munkásnők és férfiak. Az esti pol-
gári iskolát szombaton este megláto-
gatta a Nemzeti Munkaközpont szege-
di szervezetének elnöke, dr. Rosta La-
jos országgyűlési képviselő, a szerve-
zet titkárának kíséretében, hogy sze-
mélyesen üdvözölje a hallgatókat és 
kifejezze elismerését. Minden osztály-
ban egy-egy kis feleletet hallgatott 
meg. A feleletek a hallgatók kiváló 
előmeneteléről tanúskodtak. 

— A Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű Részvénytársaság igazgatósá-
ga e hó 20-án gróf Zichy János vbtt. 
elnöklete alatt megtartott ülésében 
megállapította, hogy az 1941—42. év-
ben az üzleti forgalom 123.7 millió 
pengőt tett ki és a mérleg a szükséges 
leirások után 2,985.868.17 peDgő tiszta 
nyereséggel zárult. Az igazgatóság a 
közgyűlésnek indítványozza majd, 
hogy részvényenkén — mint az előző 
évben — 5 pengőt, a felemelt alaptö-
ke után összesen 2,418.000 pengő osz-
talékot fizessen k i 

— Emberhalál! okozott a véletlenül 
elsült revolver. Beznóczki Antal do-
maszéki fuvaros a mult év december 
10-én otthonában a revolverét tiszto-
gatta. A pisztoly véletlenül elsült és a 
golyó a fuvaros feleségét nyakszirten 
találta. Mire segítség érkezett, a sze-
rencsétlen asszony, akinek fő ütőerét 
fúrta át a golyó, elvérzett. Az Ung-
váry-tanács gondatlanságból okozott 
emberölés vétsége cimen mondotta ki 
bűnösnek Beznóczki Antalt és egyhó-
napi fogházra Ítélte. 

— Ellopta a munkástársa ruháit. 
Vukovics István 51 éves rovottmultu 
napszámos elszerződött Bodó Ferenc 
ószentiváni gazdához kukoricatörésre. 
Amig társai aludtak, elemelte Babar-
czi István béres ruháját és cipőjét és 
megszökött. Molnár egyesbiró jogerő-
sen hathónapi börtönre Ítélte. 

Elfogott kcrckpártolvaj. Az utób-
bi időben nagymértékben elszaporod-
tak a városban a kerék pár lopások. Er-
re való tekintettel a rendörségen kü-
lön nyomozó apparátus foglalkozik a 
kerékpárlopási esetek nyomozásával. 
Legutóbb egyik detektív tettenérte 
M a j s a i Mihály 27 éves szegedi fia-
talembert, amint egv kerékpárt el 
akart tulajdonítani. Bevitték a rendőr-
ségre, ahol tagadása ellenére megál-
lapitották, hogy hasonló bűncselekmé-
nyekért már többször volt büntetve. A 
tolvajlást egyébként is többen látták, 
úgyhogy a bűncselekmény elkövetésé-
hez kétség nem férhet. Kihallgatása 
után a tagadásban levő kerékpártol-
vajt átkísérték az ügyészségre, ahol 
előzetes letartóztatásba helyezték. 

_ A mentők hirei. A Horthy-kollé-
gium udvarán vasárnap délután labda-
rúgással szórakoztak a bentlakok. Az 
egyik diákat, Hatala Istvánt játék köz-
ben társai véletlenül fejberugták ugy, 
hogy eszméletlenül terült el. A mentők 
sulvos sérülésekkel szállították a se-
bészeti klinikára. — Windt Lajos Tó-
utca 16. szám alatti lakost vasárnap 
délután a Szent György-utcában le-
lökték a kerékpárjáról. Súlyos sérülé-
sekkel a közkórházba szállították — 
Bárkányi Györgytié Vásárhelyi-sugár-
ut 51. szám alatti lakost vasárnap a 
ló megrúgta. Lábszártöréssel beszáili-
lották a sebészeti klinikdra, 

Ma este muakáselöadás: Vén i 
diófa. — Szerdán este: I. és I I . be-
mutatóbérletben a »Négy apának! 
egy leánya* a nagyszerű vígjáték f 
kerül előadásra- — Szombaton dél-
után, vasárnap délután és este; j 
PETHES FERENC, az Uj Magyal 
Színház művészének fellépte a 

V E N D i ó F A B AN. 

SPORT 
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Hogy az uram milyen sportember, 
Ugy mondom el önöknek 9ugva; 
Képzeljek el, ma kora reggel 
A kapuban feküdt berúgva. 

— Elitélt kerékpártolvaj. Hajagos 
Dezső 19 éves kisteleki lakos Csenge-
lén ellopta Csókási Imre tanyai gaz-
da kerékpárját, majd Halász Zoltán és 
Balogh István felsőtanyai gazdák ke-
rékpárjáról leszerelte a gumikat. Tet-
tenérték és a három lopásért össz-
büntetésül négyhónapi fogházat mért 
ki rá a bíróság. Az ügyész az Ítélet 
ellen szigorításért fellebbezett. 

—< Zsarolásért öthónapi fogház. 
Vörös Imre ószentiváni lakos rablás-
sal vádolva került hétfőn a szegedi 
tőrvényszék Ungváry-tanácsa elé, 
mert Kósa Pálné ószentiváni lakosra 
rátámadt és ütlegeléssel kényszerítet-
te arra, bogy értéktárgyait átadja. A 
bíróság a bizonyítási eljárás lefolyta-
tása után a vádat zsarolássá minősí-
tette át és ezen a ámen öthavi foghá-
zat szabott ki Vörös Imre büntetéséüL 
A vádlott az Ítéletben megnyugodott. 

Bajtársak üzennek... A keleti 

harctér honvéd temetőjében kettős ke-
reszt áll, alatta ez az üzenet olvasha-
tó »Bajtárs, Te aki visszatérsz, je-
lentsd a Hazának, hogy mi itt fek-
szünk, hűen kötelességünkhöz*. Az 
élő és megdicsőült bajtársak megható 
üzeneteivel foglalkozik vezetöhelyen 

a »Magyar Katonaújság* legújabb szá-
ba. Az Elbrusz elfoglalásáról izgal-
masan érdekes, képes riport számol 
be. Hangulatos irás ad képet a hon-
védek életéről a kihelyezés alatt. A 
nemzetvédelmi jegyzetek rovata né-
hány időszerű problémával foglalko-
zik. Akuális riportok, hirek, a belső 
arcvonal hirei, tárca, négyodalas, ér-
dekes képesmelléklet egészíti ki a ti-
zenkétoldalasra bővült Magyar Kato-
naujságot. Egy példány ára változat-
lanul 10 fillér. 

_ Elitélt árdrágítók. A szegedi tör-
vényszék árdrágitási és uzsoraügyek-
ben ítélkező egyesbirája, dr. Újvári 
István hétfőn a következő Ítéleteket 
hozta: Lőrinczi Mártonné 75 éves 
ószentiváni lakost nyolcnapi fogházra 
Ítélte, mert egy pengőért árusította 
zugban a liszt kilóját. Szűcs László 
38 éves szegedi cukrászsegédet 60 pen-
gő pénzbüntetésre Ítélte, mert zugban 
nulláslisztet kínált megvetelre kilón-
kint 1 pengő 20 filléres áron. Mind-
két ítélet jogerős. 

Mi újság a budapesti élelmiszer-
nagyvásár telepen? a Magyar Vidéki 
Sajtótudósitó jelentése szerint októ-
ber 16-tól 22-ig az élő- és vágottba-
romfi, valamint a tojáspiacon tovább-
ra is a megállapított legmagasabb 
árak voltak érvényben. _ a zöldség-
és főzelékfélék piacán a vöröshagy-
ma és fokhagyma ára október 16-tól 
a következő: vöröshagyma 26.80 p, 
fokhagyma i. oszt. 74.83, p, közép 
66.41 p, ii- oszt. 58.01 p métermá-
zsánkint a többi árucikkek közül a 
kelkáposzta ára 10, a zöldborsó és 
zöldbab ára 20 fillérrel csökkent, vi-
szont az apró hegyes zöldpaprika ára 
10, az almaparadicsom ára 18, a tisz-
tított karfiol ára 20, a gerezdes para-
dicsom ára 22, a leveles karfiol ára 
pedig 40 fillérrel emelkedett kilón-
kint — a gyümölcspiacon a magva-
váló szilva ára 10, a szöllő ára pe-
dig 20 fillérrel emelkedett, viszont a 
birsalma és a közönséges fajtájú kör-
te #ra pedig 60 fillérrel csökkent kJ-
ionkint, 

Nyolchónapi börtön! kapott a 
toWaj gépkocsivezető. Magyar József 
51 éves ikervári gépkocsivezető Nagy-
mágocson ez év március 19-én a Leip-
zi ger-szeszgvár ablakait beverte, majd 
azon bemászva, lószerszámokat és réz-
ből készült gépalkatrészeket lopott el. 
Molnár István egyesbiró Magyar Jó-
zsefet hétfőn jogerősen 8 bónaDi bör-

ítönre ítélte. 

S Z I N H A Z 

Tosca 
a Városi Színházba® 

v . 
P u c c i n i romantikus s talán leg-

populárisabb operája került szinre 
héli'őn este az idény első operaelőadá-
saként. Szépen megtelt nézőtér bizo-
nyította a közönség zeneszeretetét és 
igényességét a színházzal szemben. 
Nem is a szegedi színházban oly so-
kat hallott >Tosca i jelentette a vonz-
erőt, hanem a komolyabb zene iránti 
vágyódás, amelynek élnie kell a sza-
badtéri >Aida« és >Turandot« közön-
ségének lelkében. A szabadtéri játék 
közönséget nevelt az operairodalom 
számára Szegeden s ennek a közön-
ségnek megőrzése és zenei ízlésének 
továbbfejlesztése a színház egyik leg-
szebb és legfontosabb feladata. 

A »Tosca« előadása dicséretes tö-
rekvéssel szolgálta ezt a feladatot s 
ha más, még komolyabb fajsúlyú és 
kevesebbet hallott dalmű talán e té-
ren többet is jelentett volna; mégis, a 
mai nehéz viszonyok között biztató 
előjelnek tekintjük a »Tosca* előadá-
sát a szini idény kezdetén. 

Komoly értéket képviselő vendé-
gekael és szépen összetanult interpre-
tálásban hozta ki a szegedi színház 
a »Toscá«-t. A címszereplő W a l t e r 
Rózsi márkát jelent operaszinpadun-
kon, ha talán tul is van ma már pá-
lyája zenitjén. Enekthdása és előadás-
bei i precizitása pótolja mélyebb hang-
jainak fátyolozott csengését és a leg-
magasabb regiszterben éles fényét, 
szinét. Az első felvonás nagy duettjé-
ben még nem engedett egészen fel 
hangbeli merevsége — talán egy kis 
influenza is befolyásolta; — de a má-
sodik felvonás nagy jelenetében s kü-
lönösen »Tosca imájá«-nak diadalmas, 
sok drámai erőt és bensőséget csillog-
tató előadásában feloldódott e drámai 
szoprán hajlékonysága és szép él-
ményt szerzett a hálás közönségnek. A 
nagyáriát ismételnie is kellett, ami 
már fárasztóan hatott a művész-
nőre. Scarpiával előadott kettesébe® 
törést éreztünk- Mindent egybefogva, i 
W a l t e r Rózsi régi, szép operaestek 
fényét idézte a szegedi színpad ku-
lisszái közé 

L o s o n c z y György a mai ma-
gyar operaszinpad legkitűnőbb Scar-
piája. Hangjának diadalmas szárnya-
lása, selymes-bársonyos fénye és hősi 
színezetének töretlensége, valamint 
énekbeli tudása s nem utolsó sorban 
játékáíruatlc •^dnámai üjtőereje legkitű-
nőbb baritonénekeseink közé emeli. 
Searpiája igaz élvezetet jelentett a 
közönségnek, amely partnernőjével 
együtt őszintén ünnepelte. 

J á r a y József fiatal, csengő te-
norja szépen érvényesült az ensemblé-
ban. Különösen az első felvonásban 
csillogott ez az érces, ifjú hang, ké-
sőbb már nem győzte a fortissimókat, 
crescendókat. A rievéláriát* azonban 
sok sziwel és szárnyaló énektudással 
hozta ki. 

A kisebb partikat: S o l y m o s i 
Imre (Spoletta), B e s s e Miklós (Scia-
rone), B a k o s Gyula (börtönőr), a 
társulat tagjai énekelték több-keve-
sebb sikerrel. 

Dr. D a 1 n o k y Viktor sekrestyése 
és I l l y é s Sándor ügyes bevágásai 
érdemelnek még kiemelést. 

T. T ö r ő k Emilé az érdens hogy 
zökkenőmentes, jó előadásban kaptuk 
a >Toscát«. Karmesteri pálcája nyo-
mán szép harmóniában csendült össze 
az együttes, a kórus is lelkiismeretesen 
megtanulta az anyagot, a külső kóru-
sok szépen mentek, inkább a templo-
mi belső karének ment gyengén. A ze. 
nekar becsületes munkát végzett, Tö-
r ö k karnagy vaskézzel tartotta ösz-
sze, 

ízléses, hatásos díszletek szolgál-' 

ták mce a ió előadást (ca. p-)j 


