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Nyílt levél 
g r ó f K l e b e l s b e r g K u n ó 
m . Rlr. v a l l á s - é s k ö z o k l a -

l á s ü g y i M i n i s z t e r Ú r h o z ! 
Nagyméltóságú Uram. 

azt beszélik, hogy Nagy méltóságod nem is 
nagyon régen leiratot intézett Szeged szab. 
kir. város törvényhatóságához. Ezen leirat-
ban rámulatott Nagy méltóságod a vidéki szí-
nészetet sújtó terhek állandó emelkedésére 
és az összes hivatott tényezőket felhívta, 
hogy egyesült erővel támogassák a nemzeti 
szempontból annyira fontos, küzdelmes kul-
tur munkásságában a vidéki színészetet. Ez 
csak anyagi terhétől mentesülve töltheti be 
a mai idők követelményeinek raegfeleőlen 
magas hivatását. 

Azt beszélik, hogy a cél elérhetése érdeké-
ben azt kérte Nagyméltóságod Szeged város 
közönségétói, hogy az ott időző társulat exis-
tencíájának biztosithatása végett a rendelke-
zésre álló minden eszközt és módot ragadjon 
meg a színészek megélhetésének megkönnyí-
tésére. 

Azt beszélik, hogy Nagyméltóságodnak ezen 
leirata szellemében vél cselekedni Szeged vá-
ros tek. tanácsa, 

a kullurszenálor kikapcsolásával, 
amidőn megragad minden eszközi és módot, 
hogy a nemzet napszámosai közül egyeseket 
téiviznek idején az uccára tesz, másoknak a 
fizetését pedig erősen redukálja. 

Azt beszélik, hogy a váras tanácsának ezen 
eljárását a közönség antiszociálisnak és nem 
erkölcsi testülethez méltónak tartja. 

Azt beszélik, hogy Szeged város közönsé-
gének jogi képviselője az Andor Zsigmond 
elleni szerződés hatálytalanítása iráni foly-
tatott i>örbcn megtartott nyilvános szóbeli tár-
gyaláson kötelezőleg kijelentette, hogy az uj 
igazgató a már leszerződtetett tagokat át 
fogja venni Nagyméllóságod pedig ugyan-
ezen feltételhez kötötte a játszási engedély 
kiadását. 

Azt beszélik, hogy ezen nyilatkozat foly-
tán Szeged város közönségét nemcsak foko-
zott erkölcsi, hanem jogi felelősség terheli 
az Andor Zsigmond, majd Faragó Ödön által 
szerződtetett tagok szerzett jogainak épség-
ben tartását illetőleg az cselben, ha a szín-
házat házi kezelésbe veszi a város. 

Azt beszélik, hogy Nagyméltóságod a hel-
venezerholdas földbirtokkal rendelkező Szeged 
városnak sem fogja olcsóbban adni a játszási 
engedélyt, mint annak idején az anyagilag 
kevésbé független Faragó Ödönnek adta 

Azt beszélik, hogy Nagyméltóságod leirata 
szellemében, a magyar kuliura nagyobb di-
csőségére, akkor járt volna el Szeged város 
tanácsa, ha nem vészbírósággal, hanem hu-
mánus emberi kötelességérzettel biztosította 
volna kenyerét azoknak a tagoknak, akiknek 
az érdekében indította állítólag annak idején 
a pört Andor Zsigmond ellen. 

Azl beszélik, hogy Szeged város tanácsá-
nak mai összetételében is be kellene látnia, 
hogy a magyar szinikultura támogatás pár-
huzamban áll az egyetemépitéssel és ha en-
nek felállítására jogos és kívánatos a sok 
milliárdos hozzájárulás, a Szeged város la-
kossága széles rétegeinek kulturával szolgáló 
színművészetnek is igénye lehet a kellő tá-
mogatásra 

Azt beszélik, hogy Nagyméltóságod nem 
fogja figyelmen kivid hagyni a szegedi szín-
házzal kapcsolatban most már évek óta egy-
másra sorakozó botrányok folytatását és ugy-
látszik félreértett leirata intenciójának he-
lyes magyarázatát fogja közölni Szeged város 
tanácsával. 

Nagyméltóságod iránt őszinte tisztelet lel 

dr. Balassa István 

ügyvéd. 
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Adónaptár. 
Február 15-ig kell fizetni az 1927. év első ne-

gyedére esedékes köztartozásokat, nevezetesen a 
föld- és házadó, vízdíj, kereseti-, jövedelem-, va-
gyonadó, társulati adó, egyházi adó megfelelő ré-sz-
tetét, továbbá az alkalmazottak januári illetmé-
nye után járó kereseti adót. Ez utóbbit azok a 
munkaadók, kiknél 5 alkalmazottnál több nincs, 
általányoztathatják, illetve az egy hóra járó ösz-
szeg tizenkétszeresét, vagy az egy hétre járó ősz-
szeg ötvenkétszeresét egyszerre is befizethetik A 
többi adónemben az 192t>. évre jogerősen meg-
állapított összeg negyedrészéi kell fizetni azzal 
a különbséggel, hogy a korona összege megszor-
zandó 1.16-al, amely összeg adja a fizetendő ősz-
szeget pengő-fillérben. A kultuszadóra vonatkozó-
lag közölni kel a kerületi számfejtő tiszttel, hogy 
az adózó a kultuszadót az egyház pénztáránál fi-
zeti, mert akkor ezen a címen nem számfejtenek 
semmit az adókönyvben. Tudni kell ugyanis, hogy 
ezután a bitközségi adók is az adóívben lesznek 
nyugtázva. Végül február végéig kell beadni a 
jövedelem-vagyonadó, általános kereseti adó be-
vallását azoknak, akiket erre a külön (rögzítésre 
vonatkozó) rendelet kötelez. 

— A félévi bizonyítvány iníalt — ellőni IMI 
diák. Budapestről jelentik: Risztics Lázár dr. rend-
őrtanácsos kijelentette, hogy a félév végi bizonyít-
ványok miatt 101 diák tünt el, ezek közül 99-el 
felkutatlak a detektívek. 

x Piccaver ária- és dal-eslje holnap, szombaton 
* Drelierben ma délelőtt finom halleves. 478 

x Olcsó fürdőkádak, takaréktüzhelyek Fo-
géi Edénél, Szeged, Takaréktár-ucca 8. 582 

x Struchino di Milano Kocsisnál. 311 
— U.I KÖNYVEK A DÉLMAGYAROItSZÁG KÖL-

CSÖNKÖNYVTÁR ÁBAX. Guldo de Verona: Éle-
tem napsugárban. Keltái Jenő: írók, színésznők. 
Leacock: Humoreszkek. Gobineau: A renaissance. 
Boylesve: Cloqtie kisasszony. Adorján Pál: 150 
rádiókapcsolás. Jacques de Lacretetle: Silbermann. 
Tersanszkv Jenő: A havasi setyeinfiu. Krúdy 
Gyuta: Nagy kópé. Anatole Francé: Nyársforgaló 
Jakah meséi. Voltaire: A vadember. Szép Frnő: 
Elalvó hattyú. Ady könyv. Ady Fndre: Margit a 
élni akar. Adv Endre: Levelek Parisból. 

Makói f>irek. 
A magasnyomású vízvezeték ügyében szerdán 

délelőtt megtartották az ismertető értekezletet, me-
lyen az érdekeltek tudomásul vették a szerző-
dést és megtörtént a jelentkezőknek osztályokba 
való sorozása is. Az alakuló közgyűlést vasárnap, 
február 13-án fogják a városháza közgyűlési ter-
mében megtartani. Tájékozásul közöljük, hogy a 
fizetendő hozzájárulási összeg erejéig egy helybeli 
pénzintézet kölcsönt nyújt a belépő háztulajdono-
soknak, melyet öt év alatt kell negyedévi egyenlő 
részletekben visszafizetniük. így a vízvezeték be-
vezetése azok részére sem jelent súlyosabb meg-
terhelést. akik a hozzájárulási összeget azonnal 
egy összegben lefizetni nem képesek. Megjegyez-
zük e helyen még azl is, hogy a képviselőtestü-
let egy tagja a vízellátás kérdésének más módon 
való megoldására gvüjt aláírásokat a lakosság 
sorában, ez a terv azonban távol van a megol-
dás tehetőségétől és csak elődázódnék általa a 
belvárosi vízellátás megoldásának kérdése, melyet 
a mai viszonyok között csakis a már megalakulás 
előtt álló vízvezetéki társaság utján lehet gyors 
megvalósításhoz juttatni. 

Lugkőmérgezés. Molnár Sándor 1)06. számú ta-
nyáján szolgál, mint kis cseléd, II a s k ó Zsuzsanna 
17 éves tótkomlósi illetőségi! leány, akit súlyos 
mérgezés tüneteivel szállítottak bc a mentők a 
kórházba. Molnáréknál marólúgot használtak i 
súroláshoz és a veszedelmes folyadékot ugyan-
olyan edénybe öntötték, mint amilyenben az ivó-
vizet tartják. A gondatlanságnak meg is lett a ko-
moly következménye, mert a fiatal cselédleány 
szomját akarta oltani és semmi rosszat sem sejtve, 
nagyol húzott a vizes edényből. Szerencsétlen-
ségére azonban a iiiarólugos edény került a ke-
zébe és ebből nyelt egy jó nagyot. A leányi a 
kórházban részesítették orvosi segélyben. Állapota 
sulvos, de nem életveszélyes. 

— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Délma-
gvarország kiadóhivatalában a legszebb és leg-
értékesebb magyar könyvek. 

Vásárhelyi J & i r e k . 
I)r. Aigner Károly főispán dr. S i 111 o n .lózsef 

aljegyzőt tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki. 

Az influenzajárvánnyáí kapcsolatban dr. S zap-
p a n o s Mihály liszti főorvos előterjesztést tett 
a tanácsnak, hogy az üresedésben lévő mártélyi 
és kopáncsi orvosi állásokat napidíjas orvosokkal 
ideiglenesen töltse be. A tiszti főorvos a már-
télyi orvosi állásra dr. K a r d o s s Sándort, a 
kopáncsi orvosi állásra pedig dr. K o v á c s .lánost 
hozta javaslatba. 

Molnár Sándor törvényhatósági bizottsági tag 
a Szent István- é.s Károlyi-uccák, G á l Sándor és 
•100 társa pedig a Matom-ucca kikövezését kérik 
a városi tanácstól. 

I)r. Genersieii Antal kórházi igazgató-főarvo* 
tiszteletére barátai és tisztelői vasárnap este & 
órakor a Feketesas éttermében társasvacsorát ren-
deznek. 

x Piecav;er ária- és dal-eslje holaap. szombatim 

— Deportálják az Amerikába szőkű kivándorló-
kat. Washingtonból jelentik: A képviselőház be-
vándorlási bizottsága hozzájárult az 1924. évi be-
vándorlási törvény pótlásáról szóló törvényjavas-
lathoz, amely megkönnyíti az eddigi rendelkezé-
sében külön választott családok újra egyesítését. A 
szenátus elfogadta azl a javaslatot is, liogy depor-
tálják azokat a külföldieket, akik mint tengerészek 
kísérlik meg a bevándorlást, anélkül, hogy hivatá-
sos tengerészek lennének. 

í z léses báli 82 
é s estélyi 

cipők meg-
érkeztek i l l 

Tartósságban, 
minőségben, árba* 
telülmulhatatlom k 

jdp^^Stagtici^SS^Sí 
Del-Ka harisnyák fogalommá váltak. 

Özv. Szallai Józsefné a maga és 
c atádja neveben tudatja 

Szallai József 
banlcbiaomúnyos 

elhunytát. Hült tetemét feb>uár4 ón, pinteken 
délelőtt lo órakor helyezzük őrök nyugalomra 
a zsid J teirntó cinte'méböl. 

Gyászolják: 
Leánya: Unokái: 

0zv. dr. Katona Árpáilné Szalay L á s d * 
Szalay Károly 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 345 

Életképes üzlethez 40—30 millióval 

Ajánlatokat „Kereskedelmileg képzett" jeligére 
a kiadóhivatalba kérek. 341 
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Farsangi cikkek 
KORECK ÁGOSTON férfidivat fehérnemű és ka-

lapraktára Szeged, Széchenyi-tér 2. 291 

Rövid- és hosszúlejáratú 

j e l z á l o g k ö l c s ö n ö k , 
v á l t ó k ö l c s ö n ö k 

bérházakra, lakóházakra és föld-
birtokokra a lege lőnyösebb 
feltételek mellett Solyósittatnak. 
Megkeresések „Jelzálogbank" jelige alatt 

a kiadóhivatalba kéretnek. 278 

POLA NEGRI Kétarcú dáma hétfőn és 
kedden a Belvárosiban. 


