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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. 
Színházi műsor: 

KEDD: Titok, szinmü. Páros  3/a. 
SZERDA: Támlásszék 10. sz. énekes bo-

hózat. Páratlan 1/a. 
CSÜTÖRTÖK: Trubadur, opera. Páros 2la. 
PÉNTEK: Halló, vígjáték. Páratlan  3/a. 
SZOMBAT: Halló, vígjáték. Páros */». 
VASÁRNAP délután: Cigányprímás, 

operett. 
VASÁIRNíAP este: Halló, vígjáték. Bére 

tetszriinet. 

* A naiva é s a szlnügyi-bizottság. Ó 
drága jó vidék, ahol még buján virágzik a 
naivság, jer elő, hadd énekeljek hozzád egy 
strófát. Mily szép is, amikor megérkezik a 
színtársulat és a városka egyetlen kávéházá-
ban feltúrnák a boinviván bódító alakja, az 
utcáik (ismeretlen parfőmöktől illatazniák és 
a sziinüigyi- bizottság tagja, kissé kövér ós ki-
kapós ur, ebéd után igy szól a feleségéhez: 

— Édesem, most sietnem kell, mert fontos 
ülésünk lesz. 

A kövér és. kikapós ur ezúttal tényleg 
nem hazudott. A szinügyi bizottság már 
összeült a kaszinóiban és bizonyos felsőbbség* 
gel vizsgáztatja a .derék színi direktort, aki 
.az érettségi 'vizsgálat óta nem kapott ilyen 
fogas kérdéseket. (Az elnöklő polgármester 
fölteszi a kérdést: 

— Hány éves .a szubrett? 
A direktor egészen bebuziza ravasz fejét 

a vállai közé. Elgondolja, hogy ha ő kérdez-
né ugyanezt a primadonnától, az is letagad-
na nettó tizenöt évet, 'Ennélfogva nyugodtan, 
lehazudik ©gy dteoenmiumot a primadonna éle 
téből és szilárd hangon felel: 

— Tizenkilenc. 
A polgármester megelégedetten bólogat. 

A bizottság miost már megenyhült hangulat-
ban folytatja a vizsgát, A repertoár ugyan 
bővebb is lehetne, mert az árvaszéki ülnök 
ur emlékszik ifjúkorából egy nagysz©rü da-
rabra, ejnye, mi is volt .a címe? Talán a 
Búbos pacsirta! . . . de mégsem. Tüzhajózás 
Magyarországon! . . . Hát ezt még föl lehet-
ni- újítani. Hanem gyerünk tovább. Mi van a 
-naiváv-a-l? 

A direktor érzi, hogy most alighanem 
belekerült a csávába. A naiva tudniillik egy 
rettenetes hibában szenved. Óh jaj, itt már 
nem lehet elhallgatni az igazságot. 'Szegény 
igazgató hangja elcsuklik, u.gy ad'ja meg ,a 
választ: 

— A naiva tizenhét éves, de . . . 
— De?! . . . 
— Édes uraim, bocsássanak meg érte, a 

naiva egy fiatal, édes teremtés, mondhatom 
önöknek, hogy egyik erőssége a társulatnak, 
de . . . 

— De?! . . . 
— Kegyelem, uraim! A naiiva férjes. A 

nairónak férje van. 
A szinügyi bizottságon az el&zöruy ü ködés 

moraja fut keresztül. A naiva férjes! Hal-
lotta, kedves -Füsti Mollnár uram? iBgy 
naiva, akinek térje van. Hát osztán hogy tud 

az ártatlan/ szerepeket játszani? Nem, ez le-
hetetlen* a mi színházunkban nem fogunk 
egy ilyen erkölcstelen .személyt megtűrni. Is-
ten ments! 

Hölgyeim és uraim1, önök mosolyognak 
pedig (ez (az 'égés® faktum. Szatmár város 
szinügyi bizottsága a leghatározottabb for-
mában kifogásolja, azt, hogy Vértes Nelly, 
Heves Bélta társulatának, bájos, fiatal naivá-
ja nem leány, hanem asszony. És Vértes 
Nelly, akiről a véletlen szeszélyes játéka ré-
vén ép a múltkor irták meg, hogy milyen te-
hetséges, kedives művésznő és hogy Déson 
való föllépése milyen őszinte, nagy sikerrel 
járt, imotst komoly veszedelem előtt áll. Lehet, 
hogy a szinügyi bizottság tiltakozása foly-
tan egyáltalán föl se léphet Szatmároiii Re-
méljük, hogy ennyire még se ju t el a dolog. 
Hiszen a, legideálisabb magyar naiva, néhai 
Harmat Hedvig, szintén asszony volt. És Var-
sányi Irén se fogja letagadni se a férjét, se 
.gyönyörű gyermekeit, pedig ő játszotta a 
„Csitri" főszerepét, 

* Bataille után Flers-Caillavet. Eszten-
dők óta nem volt olyan- nevezetes színházi 
tbukás Parisban, mint Baitaille u j drámájá-
nak, A pillangósaik a bukása. Alig egy hó-
napija játszák a Vaiudeville-sziriházbanl és 
máris .uj darabot próbálnak, amely hamaro-
san elfoglalja a iBataille-dráma helyét a. mű-
soron. Az u j dárab cime A szép kaland, szer-
zői Flers és CuHlavet, akik ezúttal — mint A 
király eimü darabjuknál — harmadik szer-
zővel is társultak, ÍEteinne Rey-ve 1. A három 
szerző darabját a Vaud evUl-e-szinház decem-
ber közepén fogja bemutatni. 

* H a l l ó ! A színházi iroda jelenti: Földes 
Imre, aki eddiig komor színekkel festette a. 
drámnias életet, a Halló cimü vígjátékával 
egészen u j területre lép. A darab ereje és eré-
nye, mely a mulatságos jelenetek során ép 
ugy nem engedi a közönséget kiéviíokélui: a. 
történet zűrzavarosán összekuszált hálózatá-
ból, akárcsak főszereplőjét, Szelestyey főhad-
na.gyot, aki a második felvonásban szinte 
ügyefogyottan lubickol az erőszakos szituá-
ciók árjában. A közönség nevet, mulat, nem 
okoskodik és a közönségnek vain ilyenkor iga-
za. A Halló nagy és tartós sikerre számíthat 
a szegedi színpadom is, ahol elsőrendű sze-
reposztásban Ikerül színre. iSzelestyeyt Abnás-
sy Endre játsza, kívüle iGömüri Vilma, 'Szoh-
ner Olga, Miklóssy Margit, Talián- Anna, 
Edvi Illés .Márta* Szebeini Margit, Könmendy 
Kálmán, B. Baráti József, Krisztinkovich, 
Szathmáry, 'Mi-hó vesznek részt az előadásiban. 

FOGAK 
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Az általam készített 
íágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készitek továiwá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak metiett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár-

milyen javítást 4 óra alatt készitek. 

Ü A R T A Á G O S T O N fogtechnika* 
^ ó - t ó c a i. ke. SZEGED. 

Készülődés 
a városatyaválasztásokra. 

— A Kereskedők Egyesületének jelölése. — 

(Saját tudósítónktól.) A december 7-i-ki 
törvényhatósági választásokra nagyban ké-
szülődnek Szegeden. Egymásután tartják a 
jelölő-gyűléseiket vezető egyesületeink és 
olyan embereket jelölnek, ak;k társadalmi 
munkálkodásukkal kiérdemelték, hogy helyet 
foglaljanak a törvényhatósági bizottságban. 
Ezzel szemben természetesen önjelöltek is 
akádbak bőven, sőt tmáriis kétszer annyi az. 
'önjelölt, mint az igazi jelölt, akinek egyéni-
ségét arra hivatottnak ítélik meg. 

Fölvetődött az a kérdés már most, hogy 
vájjon a választójog büntetőjogi védelmiéről 
szóló uj törvény -érvényes-e már az idei vá-
rosatya-választáson. -A jogászok körében ki-
alakult vélemény szerint a törvény igenis már 
mosH is érvényes. 

A Szegedi Kereskedők Egyesülete va-
sárnap délután tartotta jelölő gyűlését, ame-
lyen a tagok teljes számban- jelentek meg. A 
gyűlésen a következő megálllapodás tört-ént: 
Az első kerületben jelölték Dartner Jánost 
és Abonyi Mihályt, a Il-ik kerületben bizott-
ságot küldtek ki, hogy -ez a munkapárt és a 
Polgári párt megbizottaival jusson .megálla-
podásra a jelölt szemét vében. A harmadik 
kerületben Pásztor Józsefet, Grosz Mórt és 
Bitó Márkot, a negyedikben Tóth Józsefet, 
az ötödikben Kormányos Benőt, a hatodik-
ban Hoffmann Jánost, a hetedikben Magyari 
Andort jelölték. A jelöltek támogatására az 
egyesület mindegyik kerületbe 3—3 válasz-
tási biztost küldött ki. 

Vasárnap délután a feketeszéli, nagy-
széksösi, királyiha'lmi, átokházi és -röszke-
szentmi'hályteleki kapitányságok is jelölő-
gvül-ést tartottak a decemberi városatya-vá-
lasztásra. Városatyákéi egyhangúlag Papp 
Menyhért -dr., röszke-szentmibálvteleki ka-
pitányt, Magyar Pétert. Engi Antal. Vöt-
gyessy Jánost és Pataki Jánost jelölték. 

A szegedi ipartestület, amely szintén 
hallatja tekintélyes szavát a választási -kér-
désekben. szerdán délután- tartja meg jelölő-
gyülését. A város iparosai máris nagy ér-
deklődést tanúsítanak az értekezlet iránt. 

Nagy Aladár dr. törvényszéki elnököt a 
szegedi munkapárt legutóbbi jelölő értekez-
letén egyhangúan jelölte az I. kerület; -tör-
vényhatósági bizottsági tagságra. 'Nagy Ala-
dár dr. most levelet intézett Rósa Izsó dr.-
hoz, a munkapárt elnökéhez, amelyben el-
mondja. hogv nagy elfoglaltságánál fogva a 
jelöltséget el nem fogadhatja. A levél igy 
szól: 

-Nagyságos Elnök ur! Értesültem arról, 
h-ogy a szegedi inemzietá munkapárt érte-
kezlete a 'törvényhatóság bizottsági tagsá-
gára -jelölni szíveskedett. A párt .részéről 
irányomban megnyilatkozó ezen bizalmat 
nagy megtiszteltetésnek tekintem, Mint-
hogy azonban hivatalos el foglaltságom 
rendkívül sok munkával jár, amit az uj 
törvények még fokozni fognak, ennélfogva 
a fórum justitiaen kívül más közügyekkel 
.behatóan foglalkoznom lehetetlenség és 
mert -a törvényhatósági bizottsági tagságot 
puszta diignitásnaik nem tekinthetem, ezek-
nél fogva .kénem, h-ogy jelölésemtől eltekin-
teni méltóztassék. Kiváló tisztelettel Nagy 
Aladár dr„ 'kir. törvényszéki elnök. 
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Értesítés. 
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Telefon 1203. sz. 

KárpitosmbárHineljrfaMrizgtftrel; 
:: kárpitos-üzlet :: 
Kossut Lajos-sugárut 6. szám, 
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Dús választék kész diván, ottomán, matracok, 
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze-
:: rűen és olcsón eszközöltetnek. :: 

Ú 


