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H í r e k 

törd felé eső 
Gyenge délkeléi!, kcicli szél, k'sebb fellwátvonulá-

*ok, déh i l i u záporcső, zivatar. Ho l n ap : Me&éléiiküftt 
Délnyugat:, nyugati? szél, Ic lhőschb .dó, több felé 
vső. A hőmérséklet ejíy-két i ákka l csökken. 

A T ISZA S Z E G E D N É L ARAD 
A Túsza Vásárosnamény és Szolnok; között, valamint 

Szegednél árad, má«t»ol apad. Közepes vízállást!. Vizé-
nek hőmérséklete Szcjyethtél 18 fok. Maű vízállások : 
Csongrád 227 (45), Szeged 297 (47). 

Színház ® cMüvészét 

129 dráma!, 96 opera, 72 operetl előadás 
a Nemzeti Színház egy évi mérlege 

NAPIREND 
Kedd1, julius 6. 

NcmzcU Színház: Nyári szü-
nel. 

Belvárosi Mozi fel 5, fél 7 
fel il órakor: 18 óra. 

Széchenyi Filmszínház fét 5, 
fét 7, léi 9 órakor: Igazság 
bajnoka. Vadnyugati csoda-
doktor. 

Korzó Mozi fel 5, fél 7. fél 
9 órakor: Legény a lalpán. 

Múzeum (képtár 6.s ősrégé-
szeti osztályt nvitva 8—14-ig. 

Somogvi-Kflnyvtár nyitva 8 
- 1 1 óráig. 

Egyetemi Könyvtár nyitva 8 
— 13 óráig. 

Sznitéistlo* jvá«v«rcrf árait: 
Apró Jenő: Kossuth l.ajos-

sngiirut 59; Nvtlassy A. örök. 
K. Bokorné: Hómnf-körut 22; 
Saigó Eva dr K. Tichy B.: 
Mátyás-tér 4; Frankó Andor: 
Dugonics-tér 1. 

Falhi»áa clölizelöinhhez! 
Kérjük üdülni utazó előfize-

tőinket. hogy tartózkodási he-
lyük pontos cimét. n nyaralás 
kezdőiének és befejezésének 
időpontját, valamint jelenlegi 
'állandó) cimükct a nyaralás 
Itozdelo előtt níhány iinppal 
velünk közölni szíveskedjenek. 

A kijtVAIrvataf-
ooo 

— ÍHR. SZTODOLNIK 
l.ASZ 1,0 a (VYORI ITfii.O-
TARLA ELNÖKE. A hiva-
talos lap vasArraní száma 
közli a köztársasági elnök 
kéziratát, amely szerint dr. 
Szlodolnik László elvtársat 
a s7.egedi törvényszék cinci-
két a győri Ítélőtábla elnö-
kévé nevezte ki. 

— DEBRECENBEN TÁR-
GY VL. A SZEGEDI NÉPBIRÓ-
SÁG. Hétfőn tárgyalta a nép-
biróság Szarvast György volt 
lótkoinlósi, maid cfereeskei ta-
nító háborús és népel'encs 
bünügvét. A tnnitó mint le-
venteoktató a leventékkel dur-
ván bánt. Derecskén önhatal-
múlag átvette a fötegyzótöl a 
gettézást. amit saját elgondo-
lása a'nnfán n legszlgonihhan 
hallott végre Később cgvköz-
én lek ü munkásszázad parancs-
noka lett, ahol az, öreg legénv-
séggei embertelenül hánt. Mi-
vé, a tanuk nagvrésze Deb-
recen környékén lafcik, a nép-
t/iróság helyszint tárgyaláson 
lial'gatja kl' öket. 

x Tűzhelyeik lliin»ír<a Edénv-
ház. 

x Ezüst tálcák, alkalmi vé-
tel. nngvon olcsón Fischer ék-
szerésznél, Klauzál-lér 3. 

K o t t ó - M o x I 
T«.l®fnn 87* 

KEDDEN és SZERDÁN 

LEGÉNY „ 
A TALPAM 

Egy vidám fickó szivderitő 
kalandiai. 

HIRADO. 

JÖN! az 

ALIBI 
a nagy bünügyi film! 

Előadások tel ft, tél 1 és 
fél 9 órakor. — Pénztár 
délelölt n - 1 2 és dél-
után 4 órakor 

— ZSIR- ÉS OLA.IOSZ-
TAS. A város közellátási 
hivatala közölte, hogy juti-
usbnn már jeeyro leltet majd 
zsirt kapni. Ezenkívül olaj-
osztás is lesz. 

— G ÉP J A R M OTI 11, A J D 0 -
NOSOK I-IGYELMÉBEI A 
rendőrség figyelmczletí a 
gépjármű - tulajdonosokat, 
hogy a gépjármüvek uj 
számtáblávaí való ellátásá-
ért csak a kitűzött n.o,non 
lehet jelentkezni. Aki ném 
a kitűzőit nanort jelenik meg 
szemlén, csak kétszeres dij 
lefizplésc ellenében vizsgáz-
tathat!:! iánnűvét. 

— KRUMPLI LOPÁSON ÉR-
TEK a kerék pártolva jókat. Az 
elmúlt éjszaka két zsákot ci-
pelő alakot figyelt meg az al-
sóköz|>onli rendőrjárőr. Igazol-
tatásuk során kiderült, hogy 
hele'k óla mezei lopásitól él-
nek. A két tolvaj. Ifj Bcmlc 
Imre és Kocsis Savanya Tmre 
lakásán házkutatást tartottak, 
ahol számos kerékpáralkat-
rés/.t találtak. Kihallgatásuk 
során több kerékpürlopist Is-
merlek he. A rendőrség őri-
zetbe vette a tolvajokat. 

x Mindent takarékossági 
Könyvre a llnngária edénv-
házhnn. I'isza l.ajos-körut 55 

— RÉPCLDGÉP SZERF.N-
GSÉTI.ENSEG MEXIKÓ-
BAN. Délkelet Mexikóban n 
sűrű köd miintt'egy utásszá 1-
litó repülőgép nekiütközött 
egy tűzhányó csúcsának, 
benzintartálya felrobbant és 
a gép teljesen elégelt. 40 
utasa szörnyethalt. Az uta-
sok valamennyien egy 
amenika-mexikói vegyes bi-
zottság tagjai voltak. 

x Háztartási cikkek llunjérlu 
Edényház, Tisza I.-körút 55 

— NYILAS PÉKSÉGÉI) A 
NÉPÜGYÉSZSÉGEN. A béké i 
nyilaskercszlcs párt tagja volt 
már 1910-tői Zélényl György 
péksegéd, akt olyan tevéke-
nyen müiKöaött, hogy rövidesen 
az ifjúsági pártszervezet ve-
zetője lett. A felszabadulás 
előtt eltűnt Békés környéké-
rőt és (u'szAgos körözés alap-
ján most került kézre. Auszt-
riába akart átszökni, do a ha-
láron elfogták és tiltott határ-
átlépő'•ért elitélték. Büntetését 
most kitöltölte és átadták a 
szegedi népügyészségnek. 

— UTTöRö TANFOLYAM 
Hétfőn háromnapos ullörő 
vezetőképző tanfolyam in-
dult a rókusi iskolában. A 
tanfolyamon mintegy hat-
vanan vesznek részptöbb út-
törő előadó vezetésével. — 
Szerdán délután fél 5-kor 
ünnepélyes műsorral fejeziik 
be az előadássorozatot a 
rókusi iskolában. Erre min-
den érdeklődőt szívesen lát-
nak. 

x Eleiben, italban és ven-
déglátásban még mindig a Ja-
nik-vendéglő vezet. Minden 
pénteken bográcsos halászlé. 
Szombaton erdélyi flekken-va-
csora. Gyönyörű ám vas kert-
helyiség Telefon: 4-'C8. 

Vasárnap este a Lohengrin-
nd a Szegedi Nemzeti Színház' 
1917/1918-as évadja végétért A 
színház játékstalisztikája hatal-
mas eredményre mutat össze-
sen 297 előadást tar tol lak, mely-
ből 129 drámát, 96 opera és 
72 operett volt. Ezok a számok 
ékesen bizonyítják, hogy a Nem-
zeti Színház milyen intenzív 
küllurmunkát fejtett ki az el-
múlt évaa alatt. Az utolsó tár-
sulati gyűlésen Both Béla igaz-
gató mondott beszédet és bú-
csúzott ol a Nemzeti Szinház 
tagjaitól, akiknek nyári vakáció-
juk augusztus 31-lg tart. A jövő 
évad első előadásainak próbál 
szeptember 1-én kezdődnek. 

Egyébként a I-ohengrln elő-
adásán a dolgozók körében 
nagy visszatetszést keltett, hogy 
a lapunkban is kózölt nylllszin-
padi bcdiszlelezés elmaradt és 
Így a közönség nem fejezhette 
ki elismerését a műszakiaknak. 

Felvetődik a kérdés, kl aka-
dályozta meg ennek a helyes 
ötletnek a kivitelezését Ezzel 
ugyanis meghiúsították azt a 
célt hogy a közönség közvetlen 
Közelről győződjön' meg a mű-
szakiak fontos munkájáról. 

Mnnuh'n 
a fi harmonikusokkal 

Az elpusztított Európa üsz-
kcire az cisük 'között lette a 
lábát lm az Óceánról, hogy 
művészeiével istápolja azokat, 
akik puszta életüknél egyebet 
nem menthettek át a borzal-
mas világégésből. Nemesoéht 
utjában Magyarországra Is el-
jutott és kíváncsi izgalommal 
vártuk szegedi koncertjét. A 
Beethoven-verseny után azon-
ban nem (untuk egyuevezőre 
hozrn rólemón vünkét a róla 
elhangzott kriLtiákkal és pro-
pagandticikkekkel Yehudl Me-
nuhin kétségtelenül nagy he-
gedűs. Elsősorban leszúrt, 
kristálytiszta klasszikus stílusa 
ad nemes veretet játékának. 
Előadásmódja világos, a vég-
letekig leegyszerűsített, a min-
denáron virtuozitást mutatni 
akarás legkisebb jele nélkül. 
Anide mindezek a* adottságok 
csak klasszikus felfogásának 

iellcgzetosségöt. Muzsikáló 
hangjában lényegesen több a 
józan elem, mint a szenvedé-
lyesség, sőt mi több. mint aa 
áhítat, vagy az olykor meg-
kívánt lírikus szabadosság. Me-
nuhin rendkívüli tartózkodást 
áruit ct illéikiában. meg nem 
állapit hatóan takarékossági 
vagy egyéb okokból. Bennün-
ket nem tudott felhevíteni a 
csapongóan daloló első tétet 
tárgyilagos magyarázatával és 
kissé érthetetlenül álltunk a 
második tétel áhítat és fohász 
nélküli interpretálásánál. A 
harmadikban inkább felcsillan-
lak a létek jetenlétét sejtető 
motívumok. A virtuóz Mcnulün 
csak az első kadenciában je-
lentkezett Az az érzésünk, 
hogy még az érés és átélés ko-
rát éli, de nemsokára eljön nz 
az idő, amikor o megkívánt 
adottságok majd játékában ís 
kiterebélyesednek. Addig nz 
élvonalban Hubermann, Szi-
geti, Ileitelz, MHIsteín, hogy 
többet no emtitsünlr, feltétíe-
nüi megelőzi. 

Filharmonikusainkat Vaszy 
Viktor vezényelte. Schubert be-
fejezetlen szimfóniájában ért-
hetően érzékeltette a sorssal 
viaskodó költö borongós, ha-
látsejtelmektől gyötört fájdal-
mas küzdelmeit, amely a két 
megmaradt részben olvan vég-
zetesen és annyi tragikummal 
feiezi ki parány és semmisülő 
mivoltunkat. Sikerült Smetana 
csillogó é-3 nagy zenekari ef-
fektusokat kiváltó Moldvája, 
amit nem mondhatunk et az 
első számként eljátszott Hán-
dei concerto grossoelról. Nem 
őrt meg, érdesen hangzott. 

Yehudl Mennhlnt szokatlan 
méretű lelkesedéssel fogadták 
és űnn'rpel'ék. Fentebb vázo't 
Józansága és tárgyilagossága a 
két rámásban is kifetezésre 
jutott. Gábor 

• 
x A Imdioesl" l'ádtiHU kaba-

ré Szegedre jón vendégszere-
pelni julius 12-én, hétfőm eslc 
9-kor a Belvárosi Moziban. A 
legjobb magvar komikusok fog-
ják 2 órán át nevettetni a kö-
zönséget. Fellépnek: Ascher 
Oszkár, Boross Géza. Herczeg 
Jenő, Komlós Vilmos (az ere-
dért Hacsek és Sajó!!), stb. 
slb. Jegyeit Koncerf-nét és a 
Belvárosi Moziban. 

— BELEHAL! A KUTYA-
GAZOLASBA. A vá&íriielyá or-
szágúton motorkerékpórozott 
Horváth Sándor orosházi ke-
reskedő Dimók Jánossal, aki a 
rtótü lésen ült. Vásárhelykutas 
környékén egy kutya ugrott a 
motorkerékpár elé s az össze-
ütközés elkerülhetetlen volt. A 
motorkerékpár keresztülment a 
kutyán, dc oly szerencsésen, 
hogv az állat életben maradt. 
Eltenben Dimók János olv sze-
rencsétlenül esett te a gépről, 

I hogy kórházba szállítás köz-
í ben meghalt. 

ANNA-tevbnwi 
mindenüt t k a p h a t ó 

- RÁFIZETETT A CSERÉ-
RE. Antai András dombegyhá-
zi fölamüves négy mázsa ga-
bonáért és egy sertésért romá-
niai csempészekkel (óvat cse-
rélt. A csereüzlet rövidesen ki-
derült és Antai bíróság elé ke-
rült, nhot háromhavi fogházra 
ítélték. 

x Zománcedény Hungária 
Edényház 

MOSZ. 415. RENDELETNEK MEGFELELŐ 

mentődobozok 
NAGY VAI.ASZTÉKBANv LEGOLCSÓBBAN 

A SEGESVÁRY DROGÉRIÁBAN 
KARASZ-UTCA ti. — TELEFON: G-87. 

- CUKORÉRT HATHAVI 
ROBTON Gábor György domh-
egvházt napszámos 15 kiló 
cukrot akart Romániába csem-
pészni, de útközben elfogták. 
A szegedi türvénvszék iogerő-
«en hat hónapi börtönbüntetés-
re ítélte, de szociális körülmé-
nyeire való tekintettel azonnal 
feíterjesztellék kegyelemre. 

x Alunilnínmedénv llunffárta 
Edénvház 

- ILt.UMlNALT ÁLLAPOT-
BAN dülöngélt Dombegyháza 
utcáin Czabai István földmű-
ves. A szembeiövők kitértek 
előfe, de egv terhes asszony 
nem tudta elég fürgén kike-
rülni és az összeütközés elke-
rülhetetlen volt A szerencsét-
len asszonv ráesett egy hő 
buckára, hoká'át kificamította 
és másnap holtan hozla világ-
ra gvermekét. A gonda'Ian Gza-
báit 300 forint pénzbüntetésre 
ítélték 

- LOKOTO KERESKFDO 
Hru!>os Pál ceglédi kereskedő 
elment a tdste'eki vásárra, 
hogv a piacon bevásároljon. A 
Sörház-utcában két lovat lá-
tott kikötve Megnézte, kónv-
nvon et tehet-e oldani a kötő-
féket s miután stáerütt. el-
indult a lovakkal az országúton 
Cegléd fe'é Vigan kocogott az 
országúton, mikor a rendőrség 
utolérte. A lókötő kereskedőt 
átadták a' szegedi ügyészség-
nek, ahol letartóztatták. 

x Kádtőt bizalommal SZH-
ntszlónál vásárolhat. UJ chn 
Klauzál-tér 7., telefon: 14-24. 

Pártitírek 
Kerületi é* üzeni* párteerre-

iciéai í tjyeleuK 
A pártnapoK ezen tt hiten 

elmaradnak, helyettük párt? 
munkás értekezletet tartunk tu 
alábbi beosztás szerint: 

Szerda, jul'us 7: 
Lemezgyár és Angol-Magyar, 

ae ulóbwban 2 óra: dr. GáL 
Konzervgyár féi 3 óra: ILivu-
íecz Istvánné. Kórigazgatás 8 
óra: dr. Antálffy György. Góiy 
gyár fét 4 óra: Ladányi Brate-
dolt. Egyetem 6 óra: SlraoW 
János. KözűH liiü 12 óra: Tol-
di Ferenc. MAV ÜV és Rókus 
6 óra: Serlei Sándor (a 
MAV ÜV épületében), MAV 
fűtőház, pátyatentartás. forga-
lom, állomás fél 4 óra: Siniö-
vics Mihály /a MAV rókautcai 
pártházában). 

rsiiUfrlefc. JnBus 8: 
Felsöváros Orion, Tippai, 

Szegedi cíjtó, Picik 7 óra: Sm-
lágyl András. Belváros H. Var-
ga kőtélgjár, Mozik. OTI. Vá-
rosi nvomaa 7 óra: Kövl Béí.l, 
Belváros I. Bankok, MOSzK, 
Központ 7 óra: Gát Tivadart 
Móraváros Győri kefe. Póló, 
DÉMA 7 óra: Antalffy György, 
üsoinogvilelep Ko)rótelep rél 
8 éra; Dénes I.eó. Djsomogyt-
telep fél 8 óra: Toldi FeivnO. 
Rókus, MOSzK. Fűtőház. Win-
ler kete, Viltamosmüvek 7 óra: 
Simovícs Mihály. Újszeged, Jó-
zseflelep, Uj szegedi láitigvád 
fél 8 óra: Farkas István. Al-
sóváros, Közvágóhíd, Tiszama-
lom. Márkus fatelep fél 8 ón«: 
Perjési László. Fodortelep fél 
8 óra: Perjés Géza. Szered! 
konzervgyár 2 óra: Kövi Rél& 
Összes városi üzomok a VAOSd 
helyiségélien 6 óra: SlrackJá-
nos. Dohánygyár fél 5 óra: 
Pintér Géza! Gyufagyár fél 8 
óra; Gergely András. Újsze-
ge dl 'kendergvár 2 óra: PeriA-
st László. Posta « óra: Jff. 
Komócsin Mihály. Kunsági szö-
vőgyár 2 óra: Szélt SámucL 
Szőregt pelrólenmgyár 2 óra: 
Kovács Ferenc. 

Szombat, jnfhu 10: 
Kecskóstelep 8 óra: Kovácd 

Ferenc. 

— FS7.PERANT0 NAP VOf.T 
SZEGEDEN. A szegedi cszne-
rantixták baráti találkozótren--

dezlek a hódirrezővá'árhely! 
eszperanLIsták jetcnlélélzen. At 
eszperantó ünnepségen Tóin-
hácz Imre elvlárs ZamenhoN 
verset szavalt eszperantó nyel" 
ven. dr. Rdvnay Tamásné nő-
dig eszperantó nyelvű regény-
tanulmányt olvasott fel Láii® 
Etelka és Vambach: Feren* 
zongorg- és csellóthicttel szo-
reoejt, Foketü József i>ed1g Pe-
tőfi: /Szeptember végén? ci-
ni ü versét szavalta et cszjio-
rántó nvelven. 

- E R . F O G T A K E G Y R A B -

LOB AND AT. Somogy és Ba-
ranya varmegvékben cigányok-
ból ajolnilt fegvveres rablói-
banda garázdálkodott. A rend-
őrséig sikeres nyomozás ulán 
etfogla a banda valamennvl 
tagiát Kíha Ugatásuk folvik, 
Bűnlajstromnk ősszeáilitásí 
több napot vesz igénybe. 

Ny S I I I ár* 

Feleségemtől különváltál! 
élek, érte semmi felelősséget 
nem váltatok. 

II). Széct* István 
Fekete szél 699. 

(* E rovatban köröttekért 
sem a szerkesztőséig, sem a ki-
adóhivatal felelősséget nem 
vállal 

FINOM SZESZ 
g y ü m f t c s e t t e v é s r o 

"s minden egyéb célra 
kapható nagyban ét kl-

cslnybeti 

Haracsi Mihály 
szeszkereskedd 

Vadász-u. é» Lechner-tér sarok 


