Régi holmi
— Angliában miért jobbak a királynők? — kérdezte Bourgogne
hercegnő Maintenon asszonytól.
— Azért, Tolt, a válasz, mert a
nők uralma alatt férfiak kormányosnak, a férfiak nralma
alatt
pedig nők-
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megfeledkezett róla, a
rendőrség sem mert utasítást kérni, ott tartotta bezárva. Mikor végre eszébe jutott Potemkinnek a boldogtalan ember. anDab a moszkvai
üzlete tönkrement, a felesége meg-f
halt, 6 maga súlyos betegséget
szex'zett a nyirkos börtönben.
l-b.)

S P O RT
Dr, Oláhné nyerte
az országos vidéki teniszbajnokságot
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Junius 23—30-ig Méramarosszige- Szegeden lakó játékosok
jöhetnek
ten hegyekkel körülvett pályákon ver- számításba. A vezetőség gondosko-.
— Nyolchónapi börtön sikkasztás- senyeztek a kerületi válogatott höl
ért Sikkasztás büntette miatt került gyei az országos vidéki bajnoki cí- dik arról is, hogy megfelelő edző aL
szerdán özv. Lőrincz Andrásné Jan- mekért. Csapatversenyben dr. Oláhné, 1 almazásával a csapat lelki egyeé-i
feljavítsák,
csik Rozália 50 éves szegédi mosónő Gáál
Éva
(SzTCj, Tokos
Edit gét és küzdőszellemét
dr. Kozma Endre törvényszéki bünte- (SzHTSK) és Hetiz Margit (Hódság) hogy az első óv végén visszajussatő egyesbiró elé. Lörinczné á mosás felállításban Közép válogatott csa- nak az N B I. osztályába. Elhatávégett neki átadott
fehérnemüeket, pata mögött 2. helyen végeztek. Meg- rozta a vezetőség a fedett állóhely;
igy Kohn Endre, Dózsa Tiborné és előzték Dél és Erdély válogatottját felépítését
Aczél Béla fehérneműit az ócskapia • Középpel szemben gyilkos küzdelem
oon eladta. Ezért dr. Kozma Endre ben maradtak csak 4:2 arányban alul.
A Szegedi A K komoly szervezketörvényszéki egyesbiró 8 hónapi bör Egyéni számokban a Szegedi Te- dése bizonyára
nagy
visszhangot
tönre Ítélte a rovottmultu
mosónőt. nisz Club bölgyjátékosai bombameg- kelt a város sporttársadalmában,
Lörinczné az Ítéletben megnyugodott, lepetéssel rukkoltak ki és beváltották amit mindig megértéssel támogatott
igy az jogerős.
a hozzájuk fűzött reményeket. Dr ennek a sok dicsőséget szerzett
Oláhné Csapó Mária igen erős me_
A
kéményseprési
díjról
irt
ciknagymultú egyesület nemes törekKosciuskó néhány palack Öreg
künkkel kapcsolatban felhivták figyel- zőnyben megnyerte az országos vi- vését
bort küldött egy kedves papjának.
déki
egyéni
bajnokságot.
Előmérkőzémünket arra, hogy a 23 fillér csupán
A Volgájában nem bízott meg, túl- alapbér, "éhbez ^jön még az 'osztályon ' * ° r á n Lászlónét a v i l ^ h i r ü horvá
k,
e&goean lemerte az alkohol
iránt kinti 4 fillér kiegészíti.
^ f ^ ^
í Gaál f V a *
táplált szenvedélyét, hanem kiváX Szeged céllövő bajnokságát szompatmérkőzések során vert, Pongor
lasztott egy ügyes legényt, sőt azt
Katát, a döntőben magyarország 8-ik baton és vasárnap rendez' a Szegedi
MOVE oéllövőszakosztálya a Pálby-Iois a maga kedvenc lovára ültette.
legjobb játékosát,
a tavalyi
bajnokot,
dr. Ernőéázinét
Seyországos
Magdát ventelőtéren. Az egyesület kiváló renAst mondja visszajövet ez a leTL I M
M
A "jS 7:5, 6:4-re gyönyörű játékkal biz'osan 1dező gárdája
most is mindent elöké_
fény:
' győzött le. Nagyszerű
KT
.-. játékának1 es
„ . szitett, hogy a mult évbez hasonlóae
— Akkor ülök az életben még
j komoly
felkészültségének
legszebb j kiválóan sikerüljön a verseny. Szeged
egyezer a lóra, ha teli erszényt is
j gyümölcse
a Lakatos-vándorserleg - közönsége által alapított vándordíj.
egy
évi
védése,
melynek
végleges'
méltóetatik a kezembe adni. Na- Szász Károíy, az egyetemi
melyet Tápai szobrász készitett, immegnyeréséhez háromszor
egymásgyon el tetszett kényeztetni a szemár másodszor kerül kiirásra. 1942színjátszók Hamletje
utáni, vagy ötször soronkivüli győbeu a budapesti Elektromos csápata
gényeket, a ló pedig belerögződött
a Vígszínházhoz szerződött zelem szükséges.
védte.
a szokásokba. Ahány koldussal taVegyespárosban is megnyerte a í
_ _
Emlékezetes az a forró sikerű
lálkoztam. aki levett kalappal köbajnokságot a győri Milassinnal. Dön-;
zeledett felém, a ló megállt. Ugy színházi est amelynek a szegedi tőben Csimma—dr. Ernőháziné párt » M
y
•
f% E
társaságának verték 6-3, 2:6, 7:5 arányban. Azj 1 w
kellett tennem, mintha adnék ne- egyetem színjátszó
Mt 9 W
K
kik v a l a m i t mert addig nem moz- tagjai voltak részesei. A m i n t isme- idő rövidsége miatt a két döntője után ' mmmmmsKisetamemm
retes, a diákszínészek Shakespeare pihenés nélkül kellett a női páros í
dnlt helyböL
Budapesti érték tőzsdezárlat. A b«*
Hamletjét adták elő ifj.
Horváth döntőre felállni klubtársával, Gaál'
Eraőházíné:
öapesti
értéktőzsde szerdai forgalma
Évával a Lászlóné—dr.
A szerem sétlen Mock generális István, az azóta tragikusan elhunyt kettős ellen, melyet 6:4, 6:4 arányban ! barátságosan indult és mindvégig a »
fiatal rendező színpadraállításában
M nápolyi b d járatban, hogy elkeegyformáa
1S maradt Az érdeklődés
országos elismerés mellett Produk- elvesztettek.
rülje a ?(= - • leges vérengzést, megciójukkal a kolozsvári
egyetem
kiterjedt a részvény és a f.xpiac vala.
adta tu agát Championet
tábornokmásik kiváló játékosa dr. Oláhnéhoz
meghívására annakidején a kincses hasonlóan szépen szerepelt. Az egyé- mennyi kategóriájára, de egyik ágas
nak. árnyú; ipa a kardját, amelyet
városban is nagy sikerrel vendég- ni szám előmérkőzések
során régi zatban sem jelentkezett elegendő ára.
még 1793-ban kapott az angol kiszerepeltek. A Shakespeare dráma nagy ellenfelét, Bátznét 6:2, 2:6, őri- A Ganz-részvények árfolyama ezúttal
rálytól.
címszerepét Szász Károly tanárje re, az I. B. osztályú Pongornét meg- 82 pengőig, a jogszelvényé 7 pengőig
Championet, a talpig úr, azt felőtt játszotta. Alakítása
nyomání l e P® biztonsággal 6:1, 6:l-re verte. Az emelkedett A zárlat változatlanul t á lelte erre:
szakértői
körökben
szép
színészi
jö-! ^döntőben dr. Ernőháziné Sey Mag- tott volt Hitelbank 136.5, Magyaft
— Köztársaságom törvényei meg
;da nagy szerencsével tudott csak fövöt
jósoltak
neki.
Szász
Károly
aztiltják, hogy angol holmit tartsak.
lékérekedni és igy a bajnokságban a Bank — , Nemzei Bank 432.—, Pesft
óta gimnáziumi
tanári
diplomát 3-ik hellyel kellett megelégednie. TuCsatolja csak fel azt a kardot.
Hazai 168.75, Magyar Kender 741, Sxm
szerzett, elhatározta azonban, hogy dása és a versenyen mutatott nagy
gedi kenderfonó 311.75.
La ffoue németalföldi tábornagy nem lesz tanár, hanem szíve vá-; formája alapján dr. Oláhnéval kelZürichi devizazárlat Pária
lett
volna
döntőzni.
Párosban
nagy1590-baa spanyol fogságba esett- gyát követve, színészi pályára lép.
Brüssw
szerű játékkal dr. Oláhnéval 2-ik he-1 London 17.30, Newyork 481,
A
napokban
sikerrel
tette
le
a
SzíriNyomban megindult az akció, hogy
.
„rt nr Milánó 22.67,
OO Rí Madrid
II,
szel. 69.25,
39 75,
lyeri
végzett
kiszabadítsák, még pedig csere út- művészeti Kamara felvételi vizsgáA Magyar Tenisz Szövetség főtit- Amszterdam 229.37 fél, Berlin 17255,
ját és a sikeres vizsga után — kára az ünnepélyes díjkiosztáskor há- Szófia 5.37 fél, Bukarest 2.37 féL
ján.
— Adjuk érte Egmont grófot, (a amint értesülünk — Szása Károlyt lás köszönetét fejezte ki a Szegedi
A Magyar Nemzeti Bank hivatala*
vérpadra jntott Egmont fiát) és a yígszínház tagjai sorába szer- Tenisz Clubnak, hogy két ilyen ki- valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45—
ződtette.
váló versenyzővel ajándékozta meg a 11.75, lira 17.40-17.90, svájci frank
Selles grófok
A budapesti »A Mai Nap« eset irja magyar tentszsportot.
A spanyol vezér, a pármai Far76.60-80.60, svéd kor. T17B—827U.
»
Szász Károly vígszínházt szerződteté•ese Sándor azt üzente vissza:
—
Budapesti terménytőzsdezár lat. A
sével kapcsolatban:
— Hogyan képzelik 1 Egy oroszforgalom csekély volt, a hivatalos
Szász Károllyal, a Vígszínház leglánt két bikáért? Soha.
A Szeged A K '3v« éri
árak változatlanok maradtak.
újabb tagjával, akit véletlenül fedezett
fel Hegedűs Tibor igazgató, nagy terCsikágói termény tőzsdéz árlat. BUM
Nagy Péter orosz cár feldühösö- vei vannak a színháznak. A jó orgafiatal
dött a véget nem érő tolvajlásokoo numu, olaszos bonvivántipusu
£ c a d j Lépt. UOŐ, dec. U I bétszínész már az évad első darabjában szeken tartozkodik a a lapokban J
« kiadta a parancsot:
raegjelent jatekoa
eltávozásokkal nyo tcad. Rozs szilárd. JuL 107. szept,
jelentős feladathoz jut,
— Aki csak annyit is lop, amenykapcsolatban megbeszélést tartott. x07 dec. 101.
—oOo—
nyi egy kötél értéke, lógjon! JaEzen jelen voltak: Markovics Szi-j
gnschinszky nevű tanácsos erre azt
A színházi iroda közleményei lárd ügyvezető elnök, Takács And-|
feleite neki:
Váltson bérletet a színházban. So- rás alelnök, Fiala Antal s p o r t i g a z - F á j d a l o m t ó l mélyen megtört
— H a feleségednek az az ambí
ha ilyen kedvező alkalom még nem kí- gató, Kovács István igazgató, Grosz i szívvel jelentjük, hogy forrón
riójs. hogy cár legyen alattvalók
szeretett és felejthetetlen Jó
nálkozott a szegedi közönség részére, | István ' a számvizsgáló bizottság elíi-Mköl, csak adja ki ezt a paran- hogy kedvezményes áron járjon szín- nöke, Horváth
férj, apa, nagyapa és rokon
János és Pleskó
csot.
házba, mint most, amikor vitéz Bánky András elnökségi tagok Az elnökCsikós M i h á l y
Róbert igazgató a mai időknek megfe- ség Gera István
tájékoztatójából
Poiemkin sokat beszélt valame- lelő bérletfajtákat a jövő sziniévaara megállapította, hogy a jövő évi
f. évi julius hó 13-án d. m, «
órakor életének 65-ík évében eilyik nöismerösének egy
moszkvai is fenntartotta. A bemulatóbérlet he- sportidény sikeres lebonyolításához
legnagyobbrészt elfogytak és
hunyt. A megboldogult drága
kereskedőről, akinek akkora a sza- lyei
szükséges
anyagiak az egyesület
halott kihűlt porait f. évi jukálla, hogy megbotlik benne. Mi- rendkívül nagy érdeklődés nyilvánul rendelkezésére állanak. A vezetőség
meg az operával bővített A-bérletek
lius hó 15-én d. u. 5 órakor fogvel pedig a szép asszony kételke- iránt, valamint az igen nagy kedvez- a csapatot erősiti s játékoseladásjuk a Gyevi-temctöben örök
dett a mesében, a rendőrséggel ho- ményt nyújtó tisztviselői
bérletek hoz csak abban az esetbén járul
nyugalomra helyezni.
zatta el a kereskedőt Megmutatta, iránt Bérlet jegyzések
naponta dél- hozzá, ha megtel v í fiatal játékos
Emlékét örökké megőrizzük.
bebizonyította az állítását nincs' rá után 6—fél 9 óráig a szinház gazda-. utánpótlásról mán előzőleg gondosA GYÁSZOLÓ CSAJLAP
.tovább aztikség. vigyék el. Aztán sági hivatalában. TeíefónV 26-90.
ikodott Csak jóhiszemű, állandóan
Radcctkg, a híres hadvezér, a raíozzói flsatiban teljes tizenkét órát
Bit lovon, pedig akkor már betöltötte a 83. évét. Hazafelé igyekezvén, egy kis oszteriához értek, ahol
tisztikara
körülfogta,
kérlelve,
hogy szálljon le a lóról, pihenjen
ő is, ráfér mindenképpen.
A hadvezér odafordult as adjutánshoz.
— De buta fickók ezekl Ha egyezer leszállok a lóról, hogyan jutok fel rá meginti
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