
DÍTJVHGY A BORSZAG X929 janur 11. 

TIzeEteéímillió lel érlékll ékszer! loplak el 
a§imp!on~expresseii egy bukaresti bankártól 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentéss.) 
Zágrábból jelentik: A szabadkai rendőrség az 
éjszaka folyamán táviratilag értesítette a zág-
rábi rendőrséget, hogy a bukarest—párisi Simp-
lon-cxprcss egyik hálófülkéjéből eltűnt egy 
kis bőrtáska, amelyben tizenhétmillió lei ér-
tékű ékszer volt. Az ékszereket a vonat egyik 
utasa, Krzscvszky Miklós bukaresti bankigaz-
gató vitte magával. Krzscvszky azt állítja, 
hogy a hálófülkét csak egyetlen egyszer hagyta 
cl útközben néhány pillanatra. A lopást köz-
vetlenül Szabadka előtt fedezte fel. 

Mivel az express csak rövid ideig tartóz- | 
kodott Szabadka állomásán, a szabadkai rend- i 
őrség nem tarthatott vizsgálatot, ellenben Zág- ; 
rábban a vonatot erős rendőri készültség 
szállta meg. A rendőrök átkutattak minden ko-
csit, megmotoztak minden utast és felbontot-
tak minden podgyászt, de az eltűnt ékszerek-
nek nem akadtak nyomára. Valószínűnek lát-
szik, hogy a lopást még román területen kö-
vették cl és a tettes szintén még román te-
rületen hagyta el a vonatot. 

Hamis @isfpeni©st fedezett fel 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtö-

kön délelőtt dr. Bcrényi János szegcdi ékszerész 
egy hamis egypengős pénzdarabot adott át a 
rendőrségnek. A hamis egypengöst alumínium-
ból készítették. A hamisítványhoz olyan fémönt-
vényt kevertek, amelynek csengése megtévesztésig 
hasonlít az ezüst pengő csengéséhez. A hamisí-
tott egypengős színe szürkés-fehéres, nem ezüst 
szinü. A mintázatuk azonban eléggé pontosak. A 
nagyság is megfelelő, úgyhogy a hamisítvány csak 
alaposabb figyelem után ismerhető fel. 

Az ékszerész kihallgatása alkalmával azt nem 
tudta megmondani, hogy a hamis pengőst kitől 
kapta és igy a rendőrség minden támpont nélkül 

Sudlape&íi 
é s a Dorottya s z e g e d i p r e m i e r j e 

(A Délmagyarország munkatársától•) !A' 
Dorottya szerdai premierjét — mint isme-
retes — végignézte több budapesti színházi 
kapacitás. A Délmagyarország munkatársa vé-
leményt kert a premier után a darabról és 
az előadásról Sebestyén Gézától, Beöthy Lász-
lótól, Molnár Jenőtől és dr. Radnay Miklóstól. 

Sebestyén Géza, 
a budapesti Városi Szinház igazgatója a be-
mutató előadás után a következőképen nyi-
latkozott az előadásról és a Dorottyáról: 

— Kacsóh Pongrác zsenije töretlenül nyil-
vánul meg ebben a posthumus alkotásában 
is. A magam részéről most, hogy láttam a da-
rabot, azon dolgozom, hogy a szegedi társulat 
a budapesti Városi Színházban mutathassa 
be alkalmas időben a Dorottyát és mindent 
elkövetek, hogy ezt a vendégjátékot lehetővé 
tegyem, amire előreláthatólag a tavasz vége-
felé talán már sor is kerülhet. Mindaz, amit 
a darabról cs az előadásról mondhatnék, ben-
ne van ebben a bensőséges óhajtásban. 

Beöthy László, 

a Belvárosi Szinház igazgatója ezeket mon-
doLta: 

— Nemcsak Szeged művészeti életében, ha-
nem az egész ország színházi életében forduló-
pontot jelent a Dorottya bemutatója. Az ese-
mény jelentőségét a maga teljességében csak 
akkor fogjuk megismerni és kellőképen mél-
tányolni, ha majd megérnek következményei 
ugy szinmüirodalmi, mint művészeti szem-
pontból. Ami Petőfi és Arany volt a magyar 
lírában, az Kacsóh a magyar népiélekből 
fakadó muzsikában. Szeged város cimere 

lüoffvááh Drelier Élíereml 
Péntek és szombat 

Esti Menü 2.50 
H a l p a p r i k á s 

Pulyka v. Bécsi szelei 
S a l á t a 

Túrós csusza v. safi 
2181 

Minden szombaton zárára reggel 

indította meg a nyomozást, a hamis egypengősök 
gyártóinak és terjesztőinek kézrekeritésére. 

Az eddigi megállapítások szerint Szegeden több 
ilyen hamis egypengős van forgalomba. A Sze-
geden felfedezett hamis pengősök lényegesen kü-
lönböznek a nemrégiben leleplezett debreceni ha- | 
misitványoktól, úgyhogy a rendőrségnek az a vé-
leménye, hogy az uj hamis pengősöket Szegeden 
gyártják. A rendőrség további nyomozási munká-
jában mindent a közönségtől vár és ezúton is fel-
hívja a figyelmet arra, hogy akik ilyen gyanús 
pengőst kapnak, azt azonnal szolgáltassák "be a 
rendőrségre. 

melle ma este a Dorottyával egy babérlevél 
került cs remélem, hogy az onnan többé nem 
is esik le. 

Molnár Jenő, 
aki a budapesti Szinpadi SzerzőK Egyesületének 
képviseletében jelent meg a szerdai bemu-
tatón, a következőket mondotta: 

— A budapesti színházak könyvespolcain 
garmadával hevernek magyar vígjátékok és 
színmüvek, amelyek előadását szerzőik jó-
csengésü neve kétségtelenül megokolttá tenné, 
de a színigazgatók egy s más ok miatt mégis 
vonakodnak szinrehozataluktól. Tudok olyan 
esetekről, hogy a szinház bizonyos változta-
tásokat kivánt egyes szerzőktől, azok azonban 
nem voltak hajlandók engedményt tenni mű-
vészi elgondolásukból. Prózai színdarab be-
mutatása nem jár nagyobb rizikóval és igy 
kézenfekvő, hogy a Dorottya előadásával a 
szegedi szinház a bemutató színházak nívó-
jára emelkedett és igy lehetővé vált, hogy a 
szegedi színpadon mutassák be néhány el-
ismert szerzőnek olyan darabját is, amely-
nek budapesti megszólaltatása esetleg a szin-
ház üzleti érdekeibe ütközik. A kísérleti 
szinház többször felmerült terve mindannyi-
szor lekerült a napirendről. Foglalja most el 
ennek a helyét a szegedi szinház, tegyük 
meg irodalmi bírónak a szegedi közönséget, 
amelynek kiforrott kritikai érzékében iró és 
szinész egyformán biztosítékot találhat. 

Dr. Radnay Miklós 

kérdésünkre elmondotta, hogy a Dorottya 
előtte nem uj darab, mert többizben foglal-
kozott már azzal a gondolattal, hogy az Opera-
házban szinrehozza és erről a tervéről, amely 
a szegedi bemutatón csak megerősödött, nem 
tesz le. 

S C S a i e ' v e z é s 

Budapest, január 10. A kormányzó a pénz-
ügyminiszter elŐtcrjsztésére Wolff István 
pénzügyi tanácsost, szegcdi pénzügyigazgató-
helyettest pénzügyi főtanácsossá a VI. fizetési 
osztály A. fizetési csonortjába kinevezte. 

naponta lifizgiiÉ 
S intelligens urnák vagy hölgynek, akik uri( 
¡helyeken lévő ismeretségük felhasználásé-j 
?al részünkre szorgalmas tevékenységet 

fejtenek ki. Megbeszélés: 203f 

|lis2a~szá!!ó, földszint 66. számj 

Meghalt № ó Scoda Károly 
(Budapes t i t u d ó s í t ó n k t e le fo n jelen-

tése.) Bécsből jelentik: Báró Scoda Károly, a pil-
seni Scoda-müvck volt vezérigazgatója csütörtökön 
délelőtt 51 éves korában Semmeringen meghalt. 
Scoda báró édesapja alapította a híres Scoda-
müveket cs a kis pilseni gyárat fia fejlesztette 
Európa egyik legnagyobb fegyvergyárává. A háború 
alatt a Scoda-müvek készítették a nevezetes »har-
minc és feles« mozsarakat. 

A monarchia összeomlása után Scoda megvált 
a gyár vezérigazgatói állásától és teljes vissza-
vonultságban élt Bécsben. 

Féifebér 1 kiló 30 fillér 
mér . i kiló 34 fillér 

Víszoníelatléknafo á r k e d v e z m é n y ! 1 9 5 

lunkáscsaládokü! 
Önök szerelik a jó izü, 
békebeli módra készüli 

Bokor-házikenyeret 
Ha a környékbeli kereskedőnél nem volna 

kapftaló, ugy 5 Mlót is haza&ülűök! 

Tisztelettel 

(Bokor János Fia 
Mikszáth Kálmán ucca 10. Telefon 519. 

mmmmm 
K S s z S n e t n y l l v á n l í á s . 

Mindazon rokonok, JóbsrótoV, ismerősök, 
kik felejthetetlen Jó apánknak és férjemnek 

L u c z a 36z&Gí 
végtisztessépén megje'entek s részvétüknek 
bérmikép kifejezést adtak, mélységes fájdal-
munkat ezáltal 1» enyhítették, ezúton fogadjak 
hálás köszönetünket 
221 A gyászold Lucza-csalátL 

Özv.JÓJárl Györgyné és gyermekei Eózsa, 
György, Irém nevében összetört szívvel Je-
lentjük, hogy egyetlen kincsünk, remény-
ségünk 

Ferikénk 
életének 13 évében elhunyt. 

Drága kincsünket f. hó 11-én délután 3 
órako* a közkorházbői kísérjük utolsó utlára. 

Engesztelő szent misét f. hó 18-én a rókusl 
templomban mulatjuk be az tgek Urának. 220 


