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— Felhívás a Nemzetvédelmi Ke 
rc®/tpsekliez. A vasarnapi hősök-üt.ue-
pen s ennek keretében tórtér.ö ujabban 
kitüntetett bajtársak avatásán a Nem-
zetvédelmi Keresztesek testületileg 
vesznek részt. Felkrri az elnökség a 
szegedi Nemzetvédelmi Keresz csek< t, 
hogy a fogadalmi templomban t.irian-
do ünnepi misén s azt kötelő hősök 
ünnepélyén rntnél nagyobb számban 
jelenjenek nieg. Gyülekezés a togndal-
mi templom előtt vasárnap három-
negyed 10 órakor, a Hősök kapujánál 
kijelölt helyen háronuirgved 12 óra-
kor A Nemzetvédelmi Kereszt vise-
lendő. 

— A MANSas hangversenye a Hősök 
napján. A Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége szegedi tagjai a habom ki-
törése óta számos ötlettel siettek a 
iiaribavonultak helyzetén segiteni. Az 
egész város előtt ismeretesek az utcai 
gviijtöurnák. most uj gondolattal, ar-
ra kéri a szövetség Szeged áldozat-
kész közönségét, személyesen hozza el 
cigarettaadományát a Hősök-napi 
hangversenyre, ahol a honvédek a mii 
sor közben megkapják a cigarettákat 
is. egyúttal az adako/ó közönség is 
részese lesz az elhangzó honvédmüsor-
nnk. A hangverseny két részből áll. 
Az elsőt a nap jelentőségének szenteli 
• rendezőség. A Hősök napjáról Vé-
szitsné Móra Panka, a MANSz kulturá-
lis munkájának egyik vezetője emlé-
kezik meg. a szórakoztató részt pe-
riig a rendezőség felkérésére az Or-
szágos Dankó Pista-Társaság gárdá-
ja szolgáltatja. A Baross Női Tábor 
megértve a MANSz törekvését, nagv-
számn megjelenésével kíván a siker-
hez hozzájárulni. Igy testvéri szere-
tetlei három egyesület fogott össze, 
hogv sebesült honvédeinknek emléke-
zetes napot szerezzek A hangversenyt 
dr. Némedy Gvula állította össze. A 
tartalmas és változatos műsorban köz-
reműködnek ODPT java erői és pedig: 
Kenedv Margit, Kisházvné Magvár 
Franciska. Mag Katalin. D. Nagv Er-
zsi. Bittó János. Szabó Zsigmond, 
k'zilassv Lajos, Szűcs .Sándor. A hang-
verseny május 30-án délután 5 órakor 
•Párjsi-könit 4f. szám alatt lesz. belé 
pödij nincs, csak 10—10 cigarettát kér 
és szívesen lát minden érdeklődől a 
rendezőség. 

— Ttanner professzor ásatásai Hód-
mezővásárhelyen. Hódmezővásárhely-
ről jelentik: Dr. Banner János, a sze-
gedi egyetem archíologiai tanszéké-
nek tanára, aki évek óla régészeti ása-
tásokat végez FIódmczővásárb'>lven. az 
idei nváron is folvtatja a vásárhelyt 
föbj mélyének >vallatását' Banner 
'János a napokban líódmezörásá. he-
lven járt és Er.drey Béla polgármes-
terrel megbeszélte az idei ásatások 
programját. A mogbeszé'és szerin' a 
Pusztát, Fehértópart környékét tárja 
fel az idén Banner professzor. 

— Ezer pengő jutott a vasárnapi 
nepdalbemutató jövedelméből « Vörös-
keresztnek és a hadbavonultak hozzá-
tartozóinak. A szegedi népiskolák 
népdal és népijáték bemutató rendezői 
szerdán délután összegyűltek a kir 
tanfelügyelöségen. hogv mérleget csi-
náljanak a vasárnapi jólsikerütt szín-
házi bemutatóról. Dr. K öve s Sán-
dor kir. tanfelügyelő köszönetet mon-
dót1 a tiemutató szép telJesítményéérl 
az egybrgvüll lanitóknak. Megállapí-
totta. hogy a sajtó mesTivilntkoznsai. 
valamint a bemutatón megjelenők vé-
leménynyilvánításából kitünölcg a be-
mutató nagv erkölcs? sikerrel zárult. 
Maid a pénztáros számolt be. nz anya-
gi síkprröl Minden jegv elkeli. A be-
vétel 1374.71 penjfö volt. A tisztoiöve 
delmct 1000 pengőt a szegedi Vörös-
keresztnek és a hadbavorullek hozzá-
tartozóinak felsecélvezésére fordítják. 
Megállapi'hntó tehát, hogv a vasárna 
•pi néndol és népijáték bemutató, melv 
a magyar néndal lelkeket összefor-
rasztó magasztos ünnepsége volt. a 
szegedi lanifói k3r ielkes nemzefne-
velrt munkásságának széo eredményét 
Mázol ta. 

Levét 
Címezem ezt a levelemet a másvi-

lágra Kiss Károly 56 éves néhai 
budapesti piaci árusboz. aki — 
amint az újságokból olvasom — 
beborozotlan haladt az utcán és 
ezt a ket, szivet derítő, szép nó'át 
énekelte: Nyisd ki babám az aj-
tót ..., meg a masikat, amelyik ugy 
kezdődik, hogy: Ki tanyája ez a 
máriás? Mondom, dallászott Kiss 
Károly, azlán egyszerre csak ösz-
szeeseM és meghalt. A feje valóság-
gal szétloccsant a járda szélén. 

— A végzeted részvéttel töltött 
cl Kiss Károly, bár önmagamai 
csalnám meg. ha azt állitanám. hogy 
nem volt szép a halálod. Az em-
berek többnyire mogorván mennek 
a másvilágra, beteltek mindennel, 
a javarészük mégis félssz.el távozik 
a földgolyóbisról s agyonrémiszti a 
hozzátartozóit Nem uigvan a kö-
zel levő halálukkal, inkább sopán-
kodva a család felé. hogy: mi lesz 
veletek? Mintha terrorizálni akar-
nak népeiket, hogy fogjatok össze, 
a li érdekelek, hogy itt maradjak. 
Ok maguk szörnyen önzetlenek ne-
kik olvan mindegy az egész. De a 
család* Te minderre nem gondol-
tál Kiss Károly, téged a csukott aj-
tó nyugtalanított, amit ki akartá1 

nyittatni, bár illett volna tudnod 
56 éves léltedre, hogy az ajtók épp 
akkor maradnak csukva, amikor 
tnlsáens a kinyitásukat unszoló ok 
vefetlPnkedés Hát ez rendjén van 
annál különösebb a másik dalban 
nvilvánitott kíváncsiságod, tudni-
illik. hogv ki tanyája ez a nyárfás* 
Naiv. jóságos lélek, látszik, hogv 
csak egvszerü piaci árus voltál, 
nem értettél a földbirtokrrforui 
messzire elágazó tételeihez, körül-
ményeihez. máskén nem lettél vol-
na olvan bávatag. Kedve® 
öregem, te tisztában leheltét a sár-
garépa. meg a hüvelyes borsó árá 
val svarc auf vájsz. azaz. feke-
tén és fehéren, de ehhez igazán 
gvens" voltál, különben azzal a nó-
tával mentél volna a másvilágra, 
hogv Részeg vagvok rózsám, mint 
a csap. Nyugodj hát békén, problé-
máidat mi sem tudjuk megoldani 

(Z.) 
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— Felhívás a mezőgazdasági ván-
dormunkiisokhoz. Az. I. fokú közigaz-
gatási hatóság a mezőgazdasági ván-
dormunkások adatainak begyűjtése vé-
gett felhív minden leszerződött ván-
dormunkást. akár aratásra, cséplésre, 
répamunkára. szöllömunkára. tavaszi 
kapálásra, tengeri kapálásra és tö-
résre. kerti munkára, vegyes mezőgaz-
dasági munkára vagy egvéh munkára 
szerződtek le. Bérház. IT. emelet 19 
számú szobában lehetőséghez • képest 
azonnal jelentkezzenek. 

— Félévi börtön n •talált® bőr-
kesztyű értékesítéséért. A szegedi tör-
vényszék január 27-én tárgyalta Var-
ga János 28 éves Veresács-utca 11. 
szám alatti hajómunkás és Lakatos 
Károly 19 éves cigányzenész lulajdon 
elleni kihágási bűnügyét. A vádirat-
ból kiderült, hogy január 8-án éjjel 
fél 12 óra tájban Megyeri Árpád rend-
őr, nmig várakozott a házmesterre a 
Klauzál-tér 3. szám alatti ház elölt, 
barna bőrkesztyűjét a kapuos/lopra 
tello. Mikor a házmester ajtót ovitolt 
neki. kesztyűjét kint felejtette a kann-
oszlnpnn és mire újra kiment, már 
nem volt ott. Addig usvanis T.akatos 
Károlv. aki éppen ott haladt el. elvit-
te a bőrkesztvfif. A -talált* börkesz-
tviif másnap átadta Varga Jánosnak 
azzal, hogy adja el. Varga et is adla 
a Mars-téren a kesztyűt 35 pengőért. 
Mivel elkövették a hilajdon elleni ki-
hágást. ezért a törvénvszék 8—8 napi 
elzárásra ítélte ökr| Az ütfv fellebbe-
zés folvtán került csütörtökön a tábla 
Elemy-tanácsa elé amelv az elsőfokú 
biróság Íteletét megváltoztatta cs Var-
ga Jánost orgazdaság büntette miatt 
6 hónapi börönre ítélte. Lakafos Ká-
rolynak az elsőfokú biróság által ki-
szabott büntetését helybenhagyta. 

— Halál ra ilcltek egy újpesti betö-
rőt. Budapestről jelentik: Parti Lász-
ló asztalossegéd Újpesten nemrégiben 
négy ismert asztalosmester műhelyébe 
betört az elsötétítés ideje alatt és 
azokból több különféle asztalosanya-
got, valamint motorkerékpárt hozott 
el, amiket a zugkereskedclemben érté-
kesített. A pestvidéki törvényszék sta-
táriális tanácsa a csütörtökön meg-
tartott főtárgyaláson Parti Lászlót 
bűnösnek mondotta ki négy-rendbeli el-
sötétítés ideje alatt elkövetett betöré-
ses lopás bűntettében és ezért halálra 
iléle. Az Ítélet kihirdetése után a bi-
róság kegyelmi tanáccsá alakult át. 

— A TfSZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
május 27-én reggel 7 órakor 825 
centiméter, a levegő hőmérséklete 
14 fok Celziiis volt, 

— Elárulta a zaj az ügyetlen tolva-
jokat. Szerdán éjjel Parádi Mihály Fel-
támadás-utca 20. szám alatti vendég-
lőjében betörő járt. Az ismeretlen tet-
tes vagv tettesek az udvaron át hatol-
tak be a lakásba, ahonnan egy rádió-
készüleket. abroszokat, 2 liter pálin-
kát és egy vaskazettát vettek maguk-
hoz. amelyben 30 pengő készpénz vott. 
Amikor a lopott dolgokkail kifelé 
igyekeztek, egviköjük megbotlott az. 
udvaron levő kézikocsiban és felbu-
kott. A zajra figyelmesek lettek a há-
ziak és kimentek. A tolvajoknak ak-
kor azonban már hült helyük volt. A 
lopott holmik közül csak a vaskazrt-
lát tudták magukkal vinni. A rendőr-
ség megindította a nyomozást. 

SZÍNHÁZ 
Egy nap a világ 

(Bemutató) 

Légiriadó veri fel az éjszaka csend-
jét; riadt, alniosszemu asszonyok, 
gyermekek tapogatóznak be a légol-
talmi pince ajlajáu. Különféle ember-
típusok találkoznak a félelemmel teli 
éjszakában s valahogy talán több meg-
értés ébred egymás iránt a sorstár-
sak, embertársak leikében. Itt, a lég-
oltalmi pince tikkadt levegőjében ta-
lálkozik Tamás, a szabadságos ma-
gyar tiszt Máriával, a vöröskeresztes 
ápolónővel. Tamás boldog két hét elé 
néz s most menyasszonyával akarja 
eltölteni első szabadságos estjét egy 
mulatóban Mária pedig a szenvedők 
cs segítségért folyamodók párlfogoja, 
neki semmi közös érzése nem lebet ez-
zel a boldog fiatalemberrel. De annál 
közelebb kerülnek egymáshoz akkor, 
amikor — már nem az óvóhelyen — a 
csalódott és menyasszonyából kiábrán-
dult Tamás vele akarja eltölteni front-
raindulás előtti utolsó estjét. A leány 
nem szánalomból, de szerelemből a 
fiúnak ajándékozza magát ezen az éj-
szakán... És Tamás elmegy a front-
ra azzal a felemelő és erösifő érzés-
sel, hogy — van k i é r t v i s s z a-
t é r j e n . 

Va s z a r v János aktuális témájú 
s főkénj időszerű miliőjü darabjának 
cselekményéből ennvi '« elég. Eddig 
ugyanis pontosan követi azt a jól be-
vált, régi sablont, amit a második 
világháboru előtt futószalagon gvar-
tott amerikai filmek már elcsépeltek. 
Sőt. továbbra is szabályszerűen és kö-
vetkezetesen jár el. mert Tamás vjsz-
szatér a harctérről, de — bénán s 
igvrkszik kiábrándítani magából Má-
riát. hosy ne tudja meg róla a szomo-
rú valóságot. Jól emlékszünk még 
B á ii k v Vilma és Ronald C. o 1 m a n 
• Fekete angyal* cimü filmjének nagy 
jelenetére, amelynek szakasztott má-
sát megtaláltuk az >Egy nan a világ* 
harmadik felvonásában n-nikor is Ta-
más nveglén bánik Máriával, aki ki-
ábrándultan elrohan, azonban még elég 
iákor tér vissza ahhoz, hogv meglás-
sa a rideg valót: Tamás nvomorék 

lett 

És minden sablóeszerüsége ellenért 
is a darabnak ez a jelenete sok igaz 
érzést, fájó szépséget és háborús lí-
rát csendít meg. Talán ezért a jele-
netért érdemes megnézni Yasza . ry 
János szinjátckál, amelynek erőssége 
a gyakoriolt cs biztos hatásokra fel-
építeti cselekmény vezetés, gyengéje az, 
hogy a túlságosan friss és aktuális té-
ma — nem Vaszary János kezébe 
való. Vaszarynak kesernyés, eredeti 
humora van, ami sajátossá lette ré-
gebbi darabjait lásd >ZöM báiány*, 

• Angyalt vettem feleségül*, stb. eb-
ben a darabban és ebben a miliőben 
azonban karikirozo képességét nem, 
vagy csak igen szelíden használhatta. 
(Az első kép óvóhelyjelenetében.) A 
darab mindazonáltal eleven és érde-
kes felépítésű, szórakoz'aló sziupadi 
munka, söl problémákat is vet fel, 
kár. hogy nem éppen ujakat és csak 
felszínesen. 

Az előadás sikerrel szo'gál'a az író 
és rendező intencióit. Eléggé pergőé* 
hangulatos volt s a szereplők is meg-
találták azt a hangot, ami nem lette 
tui patétiknssá. vagy giccsesen ro-
mantikussá a színjátékot A i:öi fő-
szerepet _ Murá'i Lili szerepet — 
S o m l a y Júlia alakította azzal » 
bársonyos, simogató nőiességgel ér 
anyáskodó bájjal, ami ennek a fia'al 
művésznőnek annyira sajátja s amely-
ivet >A bolond Asvavné* címszerepé-
ben is nieshóriitotta a szegedi közön-
séget. A szerep azonban mégsem tes-
tére szabott — de a Murati Liliére 
sem —, ami azt eredményezte, hogy 
helyenkint kissé szürkén és fásultan 
hatott Harmadikfelvonásbeli nagy je-
lenetében. amikor odaborul a rokkan-
tan hazatért Tamás béna lábai elé. 
tragikai mélységeket érintett és — 
Somlay Artúr méltó leányának bizo-
nyult. A férfifőszerepben — Páge r 
Antal játszotta Pesten — dr. Vá ra-
dy Szabolcs nyújtott szépen álgondolt 
és megformált alakítást. Váradv lel-
kiismeretes és tehetséges fiatal szí-
nész, minden tudását, igyekezetét be-
leadta szerepébe, azonban reá sem il-
lett Páger Antal szerepe. Szívesebben, 
láttuk volna ebben a szerepben La-
d á n y i Ferencet, S z e g e d i S z a b ó 
István a hü barát szerepében, igaz 
hangokat hallatolt. 

V ö t c s r y Rózsi egy anyahelyet-
tes vajszivü lakásadónőt, S z e m e t h y 
Endre egy házmester-karakterfigurát 
játszott igen hatásosan és ötletesen 
s a többiek is helyükön voltak: Hor-
v á t h Mária, S z á n t ó Mária, Par-
ragh Éva. N a g v Anci és a halk. s 
igy élvezhető sanzont előadó S i p o * 
Ha, valamint S o r r Jenő, B a t ó Lász-
ló és P e t ő h á z v Miklós. 

A rendezés nehéz munkáját Bn t h 
Béla látln el lelkiismeretesen. A dísz-
letekről nincsen semmi különös meg-
jegyezni valónk. Az előadást lelt hü* 
hézte végig és elismeréssel adózott r 
szereplök játékának. (es. P) 
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A színházi irorfa köz'eményei 
H K T l M Ű S O R : 

Péntek esle: Egy nap a világ (A-
bérlet). 

Szombat esle: Egy nap a világ 
(Tisztviselői berlet). 

Vasárnap délután: Egy nap a vt< 
lág (Mérsékelt helyárak). 

Vasárnap este: Egv nap a világ. 
Hétfőn este: Egy nap a világ (Mun* 

káselöadás. Szezonzáró előadás). 
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Ma pste és a következő napokon a 
sziniszezon utolsó színdarabja, az Egy 
nap a világ kerül szinre a bemutató 
szereposztásában. Az Egy nap a világ 
ma este A-bérlelben, szombaton este 
tisztviselői bérletben, vasárnap két-
szer kerül szinre bérlctszünelhrn. 

ITétlön este az utolsó előadási Hét-
főn este zárja be kapuit a szegedi szín-
ház. Az utolsó előadás munkáselő-
adás lesz. Szinre kerül ez alkalommal 
Egy nap a világ. Csoportos jegyigény-
lések a szokott módon a színházi péuz-
.tárnáL 

/ 


