
D E L M A G Y A R O R S Z A G 
S t o m b a t , 1&4J november Í7. |Maxi és a szegedi 

szinházkultura 
— A dohányárudák Bárórája. Jelen-

tette tegnap a Déimagyarország, bogy 
a pénzügyminiszter rendeletet adott ki, 

'amellyel szabályozza a dohánytőzsdét? 
záróráját. A rendelet értelmében a ki-
zárólagos dohányárusok köznapokon 
kötelesek üzlethelyiségeiket — a meg-
állapított. déli szünet betartásáváI — 
reggel 8 órától este 7 óráig nyitva 
tartani. Kinyithatják árndáikat 8 óra 
előtt is, de április 1-töl szeptember 
PO-ig városokban 5, nagy- és kisköz-
ségekben 4 óra előtt, október 1-től 
március 31-ig pedig városokban, vala-
mint nagy. és kisközségekben egy-
aránt 6 óra előtt neraT nyithatnak. 
Ugyancsak tetszésük szerint este T 
orán tul legfeljebb egy órán át még 
árusíthatnak, de este 8 órakor az or-
szág egész területén és egész éven át 
ke kell zárni az áredákat, A kitáróla-
gos dohányárudákat köznapokon dél-
után 1 és 3 óra között zárva kell tar-
tani. Ez a rendelkezés nem vona'kozik 
a karácsony első napját megelőző ti-
zenkét köznapra, a húsvét első napját 
megelőző bétnek hétfőjére, keddiére, 
szerdájára, csütörtökjére és szómbat-
jara. Végül — Budapestet kivéve — az 
ciszág egész területén a helyben meg-
tartott országos, bavi vagy heti kira-
k©vásárok napjára. Vasárnapon és 
egyéb törvényes munkaszüneti napon, 
valamint a Gergely-naptár szerinti ün-
nepnapon a kizárólagos dobánvánisok 
egész nanon át zárva tarthatják áru-
tiáikat. Akik ezeken a napokon áru-
sítani kivannak, árudájnkat a 6 és dél 
nfán 1 óra közötti időben megszakí-
tás nélkül legfeljebb négy órán át 
tarthatják nyitva. Azok ellenben, akik 
8 óra után kívánják az árusítást meg-
kérdeni, vagy délután 1 óra előtt ki-
várják ugyan megkezdeni, de 1 óra 
ntán is árusítani kivánnak, árudáju-
kat megszakítás nélkül legfeljebb há-
rem órán át tarthatják nyitva. 

— Segitsécet kér egy hetes volt ha-
Vi tengerész. Dobó János vasöntő, vott 
haditengerész kétheti betegség ntán 
anost került ki a klinikáról és egyelőre 
munkaképtelen. Jószívű emberek segít-
ségét kén, hogy az átmeneti időre te-
gyék lehetővé megélhetését. Az ado-
mányokat a Tavasz-utca 2. szám alatti 
lakására kéri eljuttatni. 

— Elitélt tolvajok. Dr. Kozma En-
üre egyesbiró pénteken tárgyalta a 
pónyvatolvaj Csamangó János 19 éves 
többszörösen rovottmulta napszámos 
bűnügyét., Lopás vétségéért jogerősen 
8 hónapi fogházbürletést kapott. Vi-
téz dr. Hárs TAszIö cgvesbiró Belo-
rári Károly 21 éves napszámost, aki 
a gazdája lakásába annak távollété-
ben betört és egy nadrágot, 40 pengő 
készpénzt és egyéb apróságot lopott, 
lopási bűntettéért ioccrősen S hónapt 
börtönre itélte. 

— Magánlaksértés lett a bahvásér-
lá«ból. Zsákai Károly makój cigány-
zenész ittas állapotban bezörgetett 
K Ü S Z Józsefné portájára azzal, hogy 
babot akar vásárolni. Kuszné nem volt 
otthon, 12 éves Erzsike teánya nyitott 
kaput Zsákai a felnyíló kaput erő-
szakkal betaszította és az udvaron to-
lakodólag lépett fel a kisleánnyal 
szemben. A kisleány az udvaron játszó 
vele egvkorn barátnőjével, Boros Hon-
kával együtt igyekezett a tolakodó 
férfitől megszabadulni, de az legug-
golt az udvaron és semmi hajlandósá-
got nem mutatott arra, hogv tovább-
álljon. Még attól sem riadt meg, ami-
kor a leánvok ráuszították a kutvát, 
<*sak' amikor Boros Tlonka a kerítésen 
átkiáltott a szomszédban lakó apjá-
ért, akkor állott tovább A törvénv-
széken a cigányzenés? ittasságával vé-
dekezett. A biróság súlyosbító körül-
ménynek vette, hogy fiátal gyermek-
leányokkal szemben lépett fel tolako-
dóan és megbotránkoztató maffntartá«t 
tanusitott. ezért háromévi börtönre és 
ötévi hivatalvesztésre itélte a Fónav-
tanács. Az ítélőtábla Elemv-tanácsn 
most az ítéletet megváltoztatta; egyévi 
iés hathónapi börtönre szállította le a 
•borissza eigápylegérry büntetését. . 

A folyton bridzsező, pletykának 
és ílörtnek élő, küzdelmes nap-
jainkba már sehogy sem illő, úgy-
nevezett >moniien« s legkevésbé 
sem magyar — asszonytipus utolsó 
mohikánjai számára szerkeszti 
Egyed Zoltán heti szinházi újság-
ját, amelyben sok a színházi és 
filmrekláiín, annál kevesebb az iro-
dalom... • Legirodalmibb* cikke 
ennek a lapnak már hetek óta •Ma-
xi naplója*, amelyet kis jóakarat-
tal folytatásos kutya-regénynek is 
nevezhetnénk, ha nem olvastuk vo1-
na Jack L o n d o n bűbájos állatre-
gényeit. Ez a folytatásos •csacse-
nolás* keretül szolgál Írójának, 
Egyed Zoltánnak ahhoz, hogy 
szinte példátlan s már-már elvisel-
hetetlen ön-kultuszát olvasói elé 
tálalja. Mert az csak természetes, 
hogy Maxi a törpe dakszli amellett, 
hogy kedves kutya-butaságokat 
csacsog, illetve vakkant el néha, 
• imádott gazdáját*, Egyed Zoltán 
Főszerkesztő és Fő Szinházi Hata-
lom ömagasságosságát dicsőíti. 

Mindezt nem tartottuk volna ér-
demesnek arra, hogv olvasóinkkal 
ismertessük, ha az •aranyos kis 
dög Maxika* nem csapott volna fel 
ujabban szinházi szakértőnek, sőt 
— gazdája után szabadon — szinházi 
legfőbb mindenttudónak. Legfris-
sebb vakkantásai kőzött igy árul-
kodik gazdájára Maxika: 

•Nem vaeyok ugy oda Mnrátt-

tól, aki állítólag olyan, mint egy 

mindég mámoros fehér foxterrier, 

én nem néztem azt, hogy Bullában 

hiba az, hogy Reinhardt-iskolája 

van, az ö helyében azt sem írnám 

le, — még s zeged i vona t-

k o z á s b a n sem, hogy DuSe, 

(mert azt már hallottam, hogy az 

volt minden idők legnagyobb szí-

nésznője), stb. 

Nono Maxika! Azért még nem 
kell annyira lenézni a szegedi szí-
nikulturát, mert gazdád kikiáltotta 
magát a színikritikusok koronázat-
lan királyának! Ha azt tudod, hogy 
ki volt az a Duse, sőt azt is, hogy 
R e i n h a r d t Max iskolája ártott 
B u l l a Elrna játékmodorának, ak. 
kor azt is illene tudnod, bogy S le-
geden — hatalmas anyagi erőfeszí-
téssel hosszú éveken keresztül 
olyan* színházat rendeztek, amely-
nek dicséretétől hangos volt egész 
Európa s amely nagyobb dicsősé-
gére vált a magyar szinházkulturá-
nak.mint •imádott gazdád* holly-
woodi zsargonja és sokszor bizony j 
Ízléstelen reklámhajhászása. Ha : 

nem hallottál még a szeged Szabad- s 

téri Játékokról, akkor kérd meg 
gazdádat, hogy amerikai ízű sző-
csavargatásai helyett egyszer már 
komoly előadást tartson neked 
esetleg a Dóm-téri .Aidáról,, _ 
saját bevallása szerint botfülű az 
illető — vagy a szabadiéri •Bi-
zánciunkról és •Az ember tragé 
diájá«-ról.. f 

Epilógusként engedd, hogy job-
ban megismertessük a mi olva-
sóinkkal is kedves, jó gazdádat, aki 
veled szemben igazán nagylelkű. 
Ugyanis reggelire pirított vajas ke 
nyeret kaptál eddig, most pedig, 
hogy fogzol. friss, nuna vajaske-
nyeret. Nem irigyeljük 'öled Maxi-
ka ezt a fejedelmi reggelit, de en-
gedd meg. hogv megkérd"zzfik: kü-
lön kenyér- és vajadagot kapsz-e 
a mai sulyos időkben gazdád jószí-
vűségére való tekintette, vagy ő a 
saját nani 16 deka kenvéradagjáhö! 
ilyen hőkezii veled szemben? És 
még egyet: Maxika ne felejtsd el, 
hogy a lenézett Szeged városában 
például ezerszámra vannak feilő-
désben levő gvermekek, akik hosz-1 
szn hónapok óta még csak nem is 
láttak vajat... Gazdád megható 
bőkezűségét ehhez kell mérnedl J 

— A rendőrség elrendelés három 
eseeeemőbnlla felboncolátát A rend-
őrség bünügyi osztályán dr. Karády 
István hatósági orvos bejelentette, 
bogy idősebb Papp Sándor őszeszéki 
lakos Sándor nevű kisgyermeke gya-
nús körülmények között* elhunyt. A 
csecsemő arcán és nyakán külsérelmi 
nyomok vannak, amik Indokolttá te-
szik, hogy törvényszéki orvosi bonco-
lással tisztázódjék a halál oka. To-
vábbi két csecsemőhalálozást is jelen-
tettek a rendőrségen: Bálint Lajos és 
Jambrik Erzsébet pevü alsótanyai kis-
gyermekek ismeretlen betegség követ-
keztében meghaltak és szüleik a be-
teg gyermekekhez nem hívtak orvost. 
A rendőrség elrendelte mindhárom 
csecsemőholttest törvényszéki orvosi 
boncolását. 

—- Lőgyakorlatok Baktóban. A pol-
gármesteri hivatal közli: A honvéd 
állomásparancsnokság átirata alapján 
értesítem a város közönségét, hogy a 
szegedi helyőrség csapatai december 
3-án, 4-én, 10-én, 14-én és 15-én g órá-
tól délután 5 óráig, azonkívül 11-én, 
17-én és 18-án reggel 8 órától délután 
8 óráig terjedő idő alatt a baktói 
harcszerű lőtéren élen tölténnyel lő 
gyakorlatot tartanak'. Ezért felhivom 
a város lakosságának" a figyelmét ar-
ra, hogy a gyakorlat ideje alatt a sze 
ged—sándorfalvi ntat a közlekedés 
elől lezárják és ha a lakosság bármi-
nemű kárt szenvedne, kártérítési igé-
nyét a lőgyakorlat befejezése ntán 3 
órán belül kell a lőgyakorlat vezető 
jénél bejelenteni. 

— Két é« félévi börtönt kapott a 
rendőrségi palota építési Irodájának 
betörője. Szeptember 18-án betörők 
jártak az épülő rendőrségi palota épí-
tési irodájában. A tolvajok az iroda 
ajtajának felfeszitése ntán hatoltak be 
az irodahelyiségbe és ott gépszifat, 
irodaszereket szedve össze, megléptek. 
A rendőrség kinyomozta a tetteseket 
K o c s i s Lajos és S z a b ó Mihály 
rovottmnltn csavargók személyében. 
Szabó egyelőre még szökésben van, 
Kocsist azonban elfogták. Vitéz Hárs 
László törvényszéki egyesbiró pénte-
ken vonta felelősségre a betörőt, aki 
igyekezett a felelősséget szökésben le-
vő bűntársára hárítani, azonban a bi-
zonyítékok ellene szóltak. Kiderült, 
hogy még cinkostársát is meglopta. A 
biró a tízszeresen büntetett előéletű 
csavargót jogerősen két és félévi bör-
tönre ítélte. , 

— Rendőrségre került az utolsó fél-
század egyik legnagyobb szélhámosa. 
Budapest rői felentik: A budapesti 
rendőrség egyik detektívje jó fogást 
csinált. Az utcán fePsmerte Tolnái-
Turteltaub Szigfridet, a régóta körö-
zött szélhámost, aki közel fél ívszáza 
don át rengeteg munkát adott Európa 
kölöbnöző rendőrbtóságalnak. Fiatal 
korában ékszerekkel szé'hámo'kodotl, 
majd a tőzsdei konjunktúra idején ma-
gánbankári minőségben csapta be az 
embereket később beugrató ügynök-
ként szedte áldozatait a megszorult 
emberek sorából, legújabban pedig n 
keresztlevélhamisitási ügyekben •mű-
ködött közre* sulyos ezresekért. A 
rendőrségen letartóztatták az öreg szél-
bámöst, aki a rendőri világban nagv-
stiiü munkái következtében •az Ifjabb 
Strasszanoff* néven volt közismert. 

— Nyolc-hónapi börtön a lopott ke-
rékpá-ért. Vitéz dr. Hárs TAszló 
egyesbiró Rárz Antal 47 éves többszó-
résen bflntPtett napszámost k©rékr>ár-
lopásért nvolehónapi börtönre ítélte, 
mert nyolcszorosán rovott múltja 
miatt a lonás bűntettnek minősült. Az 
ítélet jogerős. 

_ Elitéit orgazda. Gímes Mihálv 
tömörkényi csavargó a nyáron öt kiló 
gépzsirt. egy méter hosszú gépsziint 
és kétméteres gumivász.onszijat lonott 
egv cséplés alkalmával a határban 
dolgozö traktorról. A lopott holmi-
kat eiadta Kósa István falujabeli föld-
művesnek, akit orgazdaság vétsége ci-
mén vont ma felelősségre dr. Kozma 
Endre ecvesbiró és jogerősen 30 pengő 
Dénzbüntetésre itélte. 

Szeged sz. kir. város m. kir. tiszt* 
főorvosi hivatala az arcvonalon levő 
illetékes honvédparancsnokság hivata-
los értesítése alapján szomorúan KÖzl'̂ j 
hogy a sz. kir. város fertőző kórházá-
nak vezető orvosa, dr. Tószőghy Ala-
dár tart. m. kir. orvoszászlós, egyelő* 
mi tanárspgéd a harctéren katonai 
szolgálatának odaadó teljesítése Köz-
ben f. hó 17-én meghalt. 

Dr. Tószőghy Aladár tart. m. kfvé 
orvoszászlóst f. hó 19-én temették el 
az arcvonalon levő egyik hősi terno* 
tőben. 

F. hó 30-án, hétfőn reggel 8 órakor 
a fogadalmi templomban gyászmise 
lesz a harctéren elhunyt kórházi ve-

zetőorvos lelkiüdvéért 

á l m o d o z á s . . . 
Az egyik londoni folyóirat ki-

adója hosszabb cikket irt Anglia 
hadicéljairól s a cikk során 
szélosztogatta a kűlönböeő kö-
zépeurópai területeket. Termé-
szetesen Csehszlovákiát is újból 
fel akarja támasztani s hozzá 
akarja csatolni Ausztria és Ma-
gyarország területét is, hogy »» 
csehek megvalósíthassák jövő-
beni két fófeladatukal: az auszt-
riai pángermánizmus és a ma-
gyarországit revizionizmus ki-
irtását., Az egyszer már levi-
tézlett kisántántra kiván teháf 
építeni az aíjgol folyóirat ki« 
adó ja de nem gondol arra, hogy 
amíg egy magyar katona él a 
Duna—Tisza közén, mégegysze* 
nem következhetik be egy ujabf 
1918, amikor az ellenség propa-
gandája s a belső bomlás folyJ 
tán minden akadály nélkül vcw 
nulhatolt ellenséges csapat Ma^ 
gyarország területére, 

-oOo— 

— Babits-est Az Egyetemet ~ 
Főiskolát végzett Magyar Nőkj 
egyesületének szegedi csoportja 
rendezésében november 28-áE 
szombaton délután 6 órakor á SzuJ 
kováthy-téri egyetemi épület audi-
tórium maximumában R. Siinonffjf 
Margót előadómüvésznő Babits li-1 

rai költeményeiből mond el és » 
teljes Jónás könyvét, közben dr. 
Sík Sándor egyetemi tanár Babitt 
Mihályról ad elő. 

Hathónapi börtön váltóhamisí-
tásért A szegedi törvényszék Ungvá-
ry-tanácsa pénteken Kovács Fercnk 
kiszombori, 47 éves földműves váltó-
hamisítási ügyét tárgyalta. Kovác* 
még 1940 augusztus 9-én ráhamisitot-
ta a szülei nevét egy váltóra és arr*l 
az Arad-Csanádi Gazdasági T a k a r é k -

pénztárnál 200 pengőt vett fel. A tör-
vényszék bűnösnek mondotta ki K* 
vács Ferencet magánokirathamisitá* 
bűntettében és hathónapi börtönre, v*"1 

lamint 100 pengő pénzbüntetésre ítélt* 
Feleségét ellenben, akinek az aláírás" 
szintén szerepelt a váltón, felmente*" 
le. Az ítélet jogerős. 
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