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D E L M A O Y A R O R S Z A Q 1925 szeptember 29. 

Színházjegyek a Délmagyarország jegyirodájában! 
— Oroszlány Gábor tizennyolc ellenfelével 

párbajozik. Békésgyuláról Jelentik: Oroszlány 
Oábor szerkesztő, a Rakéta cimfl hetilapjában 
néhány hónappal ezelőtt közleményt tett közzé, 
amely szerint Heiltag Károly Oyula városi fü-
isgyiű a városi tisztviselői segélyből 33 millió 
koronát kapott, mig egyesek aenmit sem kip-
tak. Erre Heiiinger és társai mozgalmat indí-
tottak Oroszlány Oábor szerkesztő, a Közmű-
velődési Egyesület titkára ellen az Irányban, 
hogy Oroszlány Oábort, mint aki a város béké-
Jét felkavarja, a Közművelődési Egyesület törölje 
tagjainak sorából. Oroszlány szerkesztő Hei-
iinger Károlytól és 17 társától lovagias elég-
tételt kért. A tömeges lovagias afférban Ra// 
Ferenc tábornok elnöklésérel előbb párbaj-
bíróság, ma éJIel pedig Hortt Béla elnöklésé-
vel becsületbíróság hozta meg a döntését. A 
becsületbíróság kimondotta, hogy Oroszlány 
Oábor szerkesztő, a Közművelődési Egyesület 
titkára ellen felhozott kifogásokat és vádakat 
elreli és Hetltaaá Károly várost főjegyző is 
17 társát, aagytbbdra várost tisztviselőket, elég-
tételadásra kötelezi. 

Halálozás. Kánitz Ármin, volt felsővárosi 
kereskedő ma hajnalban rövid szenvedés után 
80-ik évében elhunyt. Fe'eségén kivüt Kovács 
Dezső ny. Máv. ellenőr és Kovács Margit ap-
jukat, valamint Deutsc'i Lajos, a ,Delta" faipari 
vállalat tulajdonosa apósát gyászolja. 

— Ai Uj idők, Herczeg Ferenc képes szépirodalmi 
hetilapjának 39. számában folytatódik Beczáasy Judit 
szép regénye és befejezést nyer Micholson Meredith 
érdekfeszítő regénye: Az ezergyertyás ház. Közli a lap 
azonkívül Kosáryné Réz Lola, Max és Alex Fischer és 
Terescsényi Qyörgy elbeszéléseit, Rákosi Jenő és He-
gedűs Lóránt cikkeit, Ruzitska Máriagés Zoltán Vil-
mos versfordításait, számos művészi és időszerű ké-
pet és a lap rendkívül népazerü rovatait, a szerkesz-
tői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők előfi-
zetési ára negyedévre 8U.(kO korona. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, Andrássy ut 16. 

— UJ gyorsírás! tanfolyamok nyitása. A Szegedi 
Gyorsírók Egyesülete szeptember *9én, kedden dél-
után nyitja meg magyar kezdő, levelezöirdsi tanfolya-
mait. A lanfotyamoK órái délután 5-6, vagy 6—7 óráig 
tartatnak. Jelentkezni lehet kedden délután 5 vagy 6 
órakor az egyesületnél (Főldváry ucca 2, Honvéd tér 
4. Telefon 18-19). 

— Ipari munkások kitüntetése. A kereske-
delemügyi miniszter kitüntetésben ktván részesíteni 
öt olyan ipari munkást, akiknek egyazon munka-
adónál egyfolytában kitöltött munkaideje legalább 
25 évet meghalad. A kitüntetés Iránti előterjesztést 
a munkaadónak kell a kereskedelmi és iparkama-
ránál meglenni és a kamara fogja azokat a mi-
niszternek felterjeszteni. A kérvényhez csatolni kell 
a munkás szolgálati idejét igazoló munkakönyvet, 
szolgálati bizonyítványát, valamint a hazafias és 
erkölcsi magatartását igazoló okmányait. Az elő-
terjesztés megtételének határideje október 5. 

— Autótaxi-vállalat Szegeden. Ujváry Ferenc, 
budapesti lakos, automobilkereskedő pár nap előtt 
kérvényt adott be a város tanácsához au'ótaxi-
vállalat engedélyezése iránt. A városi tanács hétfői 
ülésében tárgyalta a kérvényt és készséggel enge-
délyezte a váltalat megindítását. Az uj vállalat 
egyelőre 4—5 darab teljesen uj, gyors és olcsó 
kisautót ( 2 - 3 üiésest) fog járatni Szeged város 
bet- és külterületén. A városi tanács a kérvény 
értelmében 5000 szeres díjszabást engedélyezett, de 
mert a budapesti kisautók éppen most próbaképen 
4500 szorosra szállították le a díjszabást, a szegedi 
autótaxi vállalat is 4500 szoros díjszabással indul 
meg, úgy hogy már kezdettől fogva lényege-
sen olcsóbb és természetesen sokkal jobb és gyor-
sabb közlekedést nyújt, mint a bérkocsik. Az uj 
vállalat a kis kocsikat már 2 - 3 héten belül for 
galomba hozza, azonkívül néhány nagyobb túra-
autót is megindít, amelyek a taxi révén ugyancsak 
lényegesen olcsóbban fognak közlekedni. Igy Sze-
ged város kqiönösen a fürge kiskocsik forgalmával 
nagyvárosiasabb jelleget nyer, közönségünk pedig 
olcsó és kényelmes közlekedési eszközhöz jut. 
A vállalat ezenfelül még orvosoknak, ügyvédeknek, 
újságíróknak hivatásuk tetjesiihetése érdekében kü-
lönösebb mérsékelt díjszabást is biztosit. Szándé-
kában van továbbá az autobuszok járatásával a 
szomszédos városokat és helységeket, különösen 
Makót, Hódmezővásárhelyt és Dorozsmát stb. az 
autóforgalomba és ezzel a város gazdasági életébe 
ls mindjobban bekapcsolni. A közönség bizonyára 
ölömmel üdvözli az uj vállalatot, melynek remél-
hető sikere a városnak is nagy érdekében áll. 

— Megunta és meggyilkolta a kedvesé*. 
Miskolcról jelentik: Guth József 21 éves gép-
lakatos szakítani akart kedvesével, Kovács 
Mária 25 éves takarítónővé'. A nő ragaszko-
dásán azonban ez a szándéka meghiusult. Quth 
erre, mint utóbb a rendőrségen előadta, rá-
beszélte a nőt, hogy legyenek mindketten ön-
gyilkosok. A nőt agyon is lőtte, magával azon-
ban nem volt ereje végezni. A rendőrségen, 
ahol a férfit őrizetbe vették, az a gyanú, hogy 
Quth csupán azért találta ki a kettős ön-
gyilkosságot, mert igy akart szabadulni a nőtől. 
A revolvert a nő kezébe adta, hogy a halált 
öngyilkosságnak (öntethesse föl. Később azzal 
védekezett, hogy véletlen szerencsétlenség tör-
tént. Kovács Mária kisgyermeke mellette aludt 
és átölelve tartotta nyakát és még akkor sem 
ébredt föl, amikor karját lefejtették a halottról. 

— A Szent József akciók által 1925 szeptember 
hó 27-én tartott sorshúzáson a következő számok 
nyertek: A főnyereményt: hálószobabutort a <462. 
szám, a konyhaberendezést a 7112. szám nyerte meg. 
A többi nyereményeket a következő számok nyerték: 
fi65., 798., 1024., 1244., 2207., 3464., 4698, 60'6, h43">„ 
78V7., 79 8., 7934., 8133., 86! f , 8701., 8717., 9699., 
9984. A nyereménytárgyak a sorsjegy leadása mellett 
a Kálvária ucca és a Londoni körút sarkán lévő városi 
árvaház irodájában vehetők át. 

— Többazáz emberi csontvázat találtak 
•gy ősi kolozsvári katakombában. Kolozs-
várról jelentik: A radmi régi templomot, amely 
a benedekrendiek temploma volt a XII. szá-
zidbm, moit tatarozzák. A tatarozást munká-
latok során a romok alatt egy Jó állapotban 
maradt katakombára bukkantak, amelyben több-
száz emberi csontvázat találtak nagy össze-
visszaságban. 

— Egy hónapi fogházra Ítélték, mert nem 
volt kíváncsi a Himnuszra. Budapestről jelen-
tik : Nagy Tamás villamos kocsivezető ellen az 
ügyészség a magyar állam s a magyar nemzet 
megbecsülése ellen elkövetett vétség cimén 
vádat emelt, mert a mult év február 28-án a 
régi képviselőházban a keresztényszocialista vil-
lamos alkalmazottak gyűlésén, amikor a Jelen-
levők a Himnuszt énekelték, feltette sapkáját és 
távozóban ezeket mondolla: Nem vagyok kíváncsi 
rá, hallottam már eleget. A büntetőtörvényszék 
ma megtartott tárgyalásán tagadta a vádlott ait, 
hogy szándéka lett volna a magyar nemzetet 
meggyalázni. A bizonyítási eljárás befejezése 
után a biróság bűnösnek mondotta ki Nagy 
Tamást nemzetgyalázás vétségében és ezért egy 
hónapi fogházra, 100000 korona pinzbliatetésre, 
valamint három évi hivatalvesztésre ítélte. 

— Dr. Andri iay Ferenc kerületi orvos nem lépett 
nyugdíjba, mint tévesen közöltük, hanem csak szabad-
ságra ment. ^ 

— A pécakői bazaltbánya éa az angol 
font. Amikor a pécskői bazaltbánya megkötötte 
a várossal a szerződést a nagykörút tizennégy-
milliárdos kövezésére, a szerződésnek azt a 
pontját is vállalta, hogy az aranykorona és as 
angol font közölt! mindenkori értékviszony az 
irányadó a fizetéseknél. Ha esik a font korona 
árfolyama, akkor a városnak kevesebb, ha 
emelkedik, akkor több aranykoronát kell fizetnie. 
Mostanában esett. A pécskői bánya vezetősége 
most beadvánnyal fordult a tanácshoz és kérte, 
hogy a szerződésnek ezt a pontfát kölcsönösen 
töröljék. A tanács természetesen nem teljesítette 
ezt ai önzetlen kívánságot. 

Férfi- nfll szövetek Jól és olcsón Bihari-
nál, Püspök-bazár, Mikszáth Kálmán utca. 
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Ssin&ásc és Müvésszet 

Don Carlos Conrad 
lfeidtel csőtörtöktől a BELVÁROSIBAN. 

A színház heti mf lsora: 
Kedd : Az ötórai vendég. 
Szerda: Az ötórai vendég. 
Csütörtök: Hattyulovag. 
Péntek: Hattyulovag. 
Szombat: Hattyulovag. 
Vasárnap: Hattyulovag. 

Színházjegyét»DÉLMAGYARORSZÁG jegy-
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele-
fonszám 306.) * 

* Kis kadét — szezon éltjén. A Nótás 
kapitány gyengén sikerűit elődjével debütált as 
aj op:rette-társulat — egyik része. Szerencsét-
len ötlet volt az u] szezon harmadik estéjén 
ezzel az olcsó romantikából, kevés muzsikából, 
sovány Ötletektől, régi-régi, sokszor as una-
lomig lejátszott figurákból összetákolt Farkas-
darabbal Jönni és kár volt, nagyon kár volt 
Ilyen előadás előtt széjjelhuzni a vörös kár-
pitot. As előadáton nagyon megérzeti a szezon 
eleje és még, ha meg is állapítjuk a helyzet 
nehézségeit, még akkor is sok mindent keli 
mutatni — a színház lövőjéért, a szegedi szín-
ház Jövőjiirt, azért, hogy az idei szezon ne 
sülyedjen a tavalyi alá, hogy Szeged ne sü 
lyedjen Kiskunvárad alá. A színpadon érzett a 
PÍlágyI-díszletek, a dus ruhatár hiánya, sür-
gősen tenni keil valamit az igazgatónak, ha « 
szegedi színpad régi fényét meg akarja őrizni, 
Oiykor hézagok adódtak a rendezésben, a sze-
gedi szinpidon nem igen lehel kisérUtezm 
régi-régi daraboknál. Olykor idegen, borzas 
gyerekarcok bújtak be a kulisszák résein és 
tokáig-sokáig ottmaradtak a rivalda fényé-
ben. £s vigyázni kellene, hogy hajnalban ne 
a üstön egyszerre dili, ragyogó nap . . . TrlUap 
Irén Játszotta a primadonna szerepét Kolbay 
Ildikó hiányában. Kedves vol>, kis lány volt, 
mosolygott, megtett mindent, amil lehetett. 
Vdrhalmt Irénnek ruhái éa igazgyöngyei nagyon 

k falán kissé 1 szépek voltak. Falth Oizának talán kissé Manyi a 
Kau táncos szerepe, neki súlyosabb szerepek valók 
Feoyves Sándort hatalmas tapssal fogadta a 
nézőtér, szépen fejlődött, amióta nem láttuk és 
zugó taps fogadta Dtlly Ferencet is, ak' 
groteszk humorát csak fokozta a nyár alatt, 
ök ketlen mindent megtettek még a szeren-
csétlen kis kadétért. Játszó tak még Falus, aki 
ezúttal minisztert adjtf, Btlltsl és Nagy Ojula. 
Végezetül is siezon eleje van, de azért a kö-
zönség nem bocsájt meg mindent. Ide kell ez» 
irni a szegedi szinház jövőjéért. (v. gy.) 

• A miskolci szinház átalakítása. Megírtuk, 
hogy a miskolci színházat átalakítják és hogy a 
nagyobbarányu átalakítási munkák miatt az aifi. 
adások legkorábban december végén fognak kez-
dődni. Most arról értesülünk, hogy a város a szin-
ház mennyezetét diszitö freskóképre pályázatot irt 
ki, amelyen, felkérésre, több fővárosi és helybeli 
művész vesz részt. A pályázat október 1-énjarle. 

Telefonon megrendelt szinházjegyekel (te-
lefonszám 306) kívánatra hazaküldi a D É f -
MAGYARORSZÁG jegyirodája. 

• A pécsi színház megnyitása. Szombaton este 

nyitották meg a pécsi színházat .A nóta vége" cimü 

ismert operettel. A megnyitó előadást zsúfolt ház nézte 

végig. Az első heti műsort egyébként operettek uralják-

A drámai személyzet a .Császár és komédiás" cimö 

színjátékban csütörtökön mutatkozik be. 

• Az ötórai vendég ma esti premierjén mutatkozik 
be a társulat vígjátéki személyzete. Ezen ízig-vérig 
francia vfejiték ötletes meséjével és frappáns helyze-
teivel oly hatást váltott ki a budapesti bemutatóján, 
hogy hetekig uralta a Magyar Szinház műsorát. Pom-
pásani megrajzolt figurák és finom szellemesség jellem-
zik Maurice Hennequin és Pierre Weber vígjátékát. 
A ma esti bemutató sikere előreláthatólag biztositéka 
lesz a darab további sorsának. A lőszerepeVet Lado-
merszky Margit, Feleki Klári, Madarassy Berta, Gár-
donyi Lo'a, Szentiványi, Harsányi, Rogoz, Bilicei, Falni 
játszák. A vígjáték rendezője Harsányi Miklós. 

• Az ötórai vendég második előadása szerdán 
lesz a bemutató szereplőivel. 

• Hattyulovag. Csütörtököt, este lesz az első operett-
premier a színházban. Ez alkalommal Zerkowitz— 
Harmath legsikerültebb operettje, a Hattyulovag kerül 
bemutatásra. A teljesen burleszk szöveg, a hangulatos 
és pattogó tánczene, az operett groteszk figurái kizáró-
lag a közönség mulattatására készültek és erősen 
igénybe veszik a nézők nevető idegeit. A másoáik fel-
vonás orfeumjelenete epérz sorozata a mondáin é* 
parodisztikus táncoknak. Ebben a darabban lép ismét 
a szegedi publikum elé Faludi Kálmán, aki egy keres-
keűősegéd groteszk szerepében mint önkéntes tűzoltó 
fá.adtra kacagtatja a közönséget. Egy nevelőnő kettős 
szerepében Faith Giza visz nagyszerű figurát a szin-
padra. Pilisi Tivadar pedig a tüzoltófőparancsnok alak-
iából csinál falrengetö alakítást. A darab szentimentális 
alakjait Tríllap Ilonka és Fenyves Sándor iátszák. Az 
előreláthatóan nagysikerű burleszkoperettet Faludi Kál-
mán rendezi. 

• A Hattynlovag csütörtökön, pénteken, szombaton 
és vasárnap van műsoron. 
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