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Gróf Bánffy Miklós átvette a 
szabadtéri előkészületek irányítását 

Beregi Oszkár a Glaukos próbáján 
Kedden este a budapesti gyorsvonattal Sze-

gedre érkezett gróf B á n f f y Miklós, aki az 
idén is elvállalta „Az ember tragédiája" Dóm-
tóri előadásának főrendezői tisztségét, Bánffy 
Miklós nyári erdélyi tartózkodását szaki lotta 
meg, hogy eleget tehessen a szabadtéri játé-
kok meghívásának; birtokáról érkezett meg 
Szegedre, hogy átvegye az előkészületek és 
próbák irányítását a Dóm-téren. Az ál lomáson 
dr. T ó t h Béla polgármesterhelyettes fogadta 
a rendezőbizottság kiküldötteivel együtt és 
meleg, keresetlen szavakkal üdvözölte abból 
az alkalomból , hogy másodszor is elvállalta 
„Az ember tragédiája" m a már európai hirü 
és világsikerű szegedi előadásának főrendezé-
sét. Bánffy Miklós közvetlen szavakkal kö-
szönte meg ugy a hivatalos város, min t a ren-
dezőbizottság üdvözletét, az állomásról laká-
sára hajtatott, ma j d néhány perc múlva már 
összeült a Dóm-téri produkció két k i tűnő ren-
dezőjével: O l á h Gusztávval és N á d a s d y 
Ká lmánna l és megbeszélte a munkálatok foly-
tatásához szükséges programot. Ezután össze-
ült a szereplőgárdával és rövid megbeszélés 

után nyomban a Dóm-térre ment, ahol már ja-
vában "folytak a több, min t egy hét óta tartó 
próbák. 

Hétfőn este ugyancsak megérkezett Szeged-
re B e r e g i Oszkár is, aki három estére vál-
lalta Ádám szerepének eljátszását a tragédiá-
ban, de vállalta azt is, hogy el játsza M o r s e 1-
1 i költői játékának, a Glaukosnak főszerepét is. 
Beregi Oszkárral érkezett felesége is, számuk-
ra Újszegeden egy vil lában biztosított szállást 
a rendezőség. Beregi Oszkár nagy lelkesedéssel 
készül m i nd a két előadásra és 9 órakor már 
az ujszegedi uszodában volt, ahol H e g e d ű s 
Tibor irányításával javában folynak a Glaukos 
próbái. Már a hétfői próbán is nyi lvánvaló 
volt, hogy Beregi Oszkár olyan különleges 
alakítással teszi teljessé a Glaukos előadását, 
amely valóban ritka müvészi élmény lesz. Be-
regi párhuzamosan folytatja a fokozott mun-
kát; a nap egyik részében Újszegeden fog pró-
bálni , a másik részében pedig L e h o t a y Ár-
páddal együtt Adám szerepét próbál ja a Dóm-
téren. 

N é z z e m e g a z ú j j á é p í t e t t 

Kósa Bővöndháx (Kárász ucca 
6a. sz) 

látványos kirakatait és használja ki az 

olcsó propaganda árakat. 
Megkétszereződött az akfaforgalom 

a városi adóhivatalokban 
Mindenki elismeréssel nyilatkozik a nő-liszíviselők munkájáról 

(A Délmagyarország munkatársától .) Közöl-

tük a Délmagyarország szombati számában egy 

dí jtalan városi gyakornok panaszos levelét, 

amelyben kifogásolja, a női alkalmazot-

tak es az öreg nyugdijasok foglalkoztatását a 

városi hivatalokban. Szerinte a női alkalma-

zottak alig dolgoznak, az öreg nyugdi jasok pe-

dig út ját á l l ják annak, hogy a dí j talan köz-

igazgatási gyakornokok, — akik a panaszos 

levél szerint a felelősségteljes munká t csinál-

ják — hozzájuthassanak a megérdemelt kine-

vezéshez. 

Utánanéztünk a panaszos levól adatainak a 

városházán és első utunk a központi kiadóba ve-

zetett, ahol ezidőszerint 8 női munkaerő dol-

gozik. Tavaly azonban még tizenkettő volt itt 

a létszám. Erre a hivatalra bizony nem vonat-

kozhatik — a panaszos levél, mert itt minden-

ki dolgozik, sőt többet dolgozik, m in t amennyit 

kellene. Az aktaforgalmat tekintve a központi 

kiadó a város legforgalmasabb hivatala. A for-

galomról 

Borbola István, 

a kiadóhivatal vezetője a következőket mon-

dotta: 

— Tavaly 58.887 volt a központi kiadó ikta-

tószáma, már ez is meglehetős magas nume-

rus, az idén azonban előreláthatólag megkö-

zelítjük a százezres Iktatószámot is. Már m^st, 

az év felében ugyanis 46 ezres iktatóííártinál 

l í r tuak . Olyan roppant sok a k iadó munká ja , 

hogy a személyzet már reggél 7 órától délután 

2 óráig egyfolytában dolgozik és délután is 

tart a munka 4 órától 8-ig. Ide tartozik a vá-

lasztói névjegyzékeket kiigazító hivatal is.. 

ahol 2 leány dolgozik, legtöbbszőr még este 8 

óra után is. Nap-nap után igy van ez, többet 

már nem is lehetne k ívánn i a kiadóhivatal női 

személyzetétől. Jellemző a munkára , iiogy na-

ponta 1500—2000 vétivet kü ldünk le csupán a 

levéltárba és a napi posta is eléri ezt a számot. 

Három altiszt kézbesíti délelőttönkint az ügy-

osztályokhoz az ügydarabokat, de már ők sem 

győzik a munká t és kisegítő van melléjük ren-

delve. 

Ez a helyzet a kiadóban, ahol a legtöbb W -

ány dolgozik, nézzünk csak szét a z egyes ügy-

osztályokban is. Beszéltünk a városházán 

egy kezelőnővel, 

aki az alábbiakat mondotta; 

— A téli hónapokban szellemi inségmunkás-

nők voltak ide beosztva a hivatalba 20 pengőt 

kaptak egy hónapra, de nagyon példásan elvé-

gezték a feladatukat. Bizony nagy segítségünk-

re voltak és ál landóan is elkelnének a városi 

hivatalokban. Nekünk meg van a munkánk , 

ném igaz, hogy nem dolgozunk. Valamennyi 

űgvn«zt!'ilynak folytonosan emelkedik az ak-

laforgalma és ezt 'el kell intézni. A hivafalfő-

nökök nem tűrnek restanciát és némelyik bi» 

vitáikat) sokszor még 2 óra után is dolgoz-

nák. hogy a napi munká t elvégezhessék. A női 

munkaerők nem kivételek séholsem a város-

házán, épugy kéli dolgozniuk, min t a férfi-

kollégáiknak. 

MégsíólaltattuAk 

egy hivatalfőnököt 

is. Igy nyi latkozón az ügyben: 

— A nyomorúság megszaporította a közigaz-

gatás munká j á t . Mindenki kér valamit, panasz-

kodik és el kell intézni az ezernyi kérelmet. 

Nem igaz, hogy a női munkaerők nem dolgűtz-

nak. bizony kiveszik ők a részüket a munká-

ból, éppen eléggé. A gépirónőknek annyi a dol-

guk, hogy nem győzik és legtöbbször má r 8 

óra előtt hozzáfognak a munkához . Erről bér-

ki meggyőződhetik, ha a bérházba, vagy a vá-

rosházára felfárad a hivatalos óra előtt. Két 

óra sem jelenti mindenkinél a hivatalos idő 

végét, az előljárósági hivatalok előtt sokszor 

még ilyenkor is egy csomó ember várja, hogy 

hozzájusson a szegénységi bizonyítványhoz, 

amelyre sürgősen szüksége volna. Az adóhiva-

talban is meghosszabbított munka i lővel dol-

goznak. Ilyen körülmények között nem ehet 

azt mondani , hogy a közigazgatás nagy gépe-

zetében valaki, akár nő, akár férfi legyen az 

illető, nem végzi el rendesen a dolgát. 

Ismeretlen halott 
a közkórháziján 

A vasárnap rendőri krónikája 

(A Délmagyarország munkatársától) A közkór-
házhan vasárnap délután meghalt egy ismeretlen 
asszony. Még 27-én történt, hogy az algyői ország-
úton a járókelők egy eszméletlen állapotban lévő 
asszonyt találtak. Értesítették a dologről a mentő-
ket, a rendőrséget Az asszonyt beszállították a sze-
gedi kórházba, ahol ápolás alá vették, de segíteni 
annál kevésbé tudtak rajta, mert nem sikerűit 
ízt sem megállapítani, hogy mi baja va^j. Az asz-
szony beszállítása éta egészen haláláig eszmélet-
lenül feküdt a kórházi ágyon, kihallgatni nem 
lehetett és igy semmiféle felvilágosítást nem lehe-
tett szerezni felőle. Iratokat nem találak és Igy 
máig is teljesen homály fedi kilétét. Az ügyészség 
elrendelte az ismeretlen, 40—45 év körüli, őszes 
hajú asszony holttestének felboncolását annak 
megállapítása végett, hogy mi okozta halálát, 
egyúttal megindult a nyomozás részint személy-
azonosságának megállapítása végett, /részárt az-
ért, hogy kiderítsék a rejtélyes haláleset hátterét. 

Joó Istvánné Marostő 9. szám alatt lakó asz-
szony vasárnap délelőtt jelentette a rendőrséfen, 
hogy 12 éves József nevü fia nyomtalanul eltűnt, 
még csütörtökön, azóta nem adott életjelt magáról, 
Keresi a rendőrség. 

A Boldogasszonv-sugáruton vasárnap este egy 
autó elütötte Kühl Péterné 40 éves, Zerge-uoca 
S. szám alatt lakó asszonyt, akt súlyos rozódáso-
kat szenvedett. A sebészeti klinikán Apoljéik. Ar 
eljárás megindult 

Kis Julianna 20 éves tanyai leány vasárnap ön-
gyilkossági szándékból lúgot ivott. Állapota súlyos. 
Tettét azért követte el, mert szülei összeszidták. 

itü&zimeínyí.vóniiAs-
Mindenkinek, akiknek nem tudjuk kü-

lön is megköszönni, hogy boídog emlékű 
édesanyánk elmúláséival bennünket ért 
legsúlyosabb megpróbáltatásban velünk 
együtt éreztek és osztoztak, kérjük, fo 
gadják ezúton a legőszintébb köszönetünk 
kifejezését. 

Szeged, 1935. julius hó. 
SZAKALY ERZSÉBET ÉS ILONA. 

Csikós Mihály ny. postaaltfezt ugy a 
maga, mint gyermekei nevében is fájda-
lomtól megtört sziwel tudatják, hogy a 
legjobb feleség, drága jó édesanya és 
nagyanya, 

Cssfcós Mi9i?lyné 
szül. DÉKANY ERZSÉBET 

életének 64-ik évében f. hó 29-én rövid 
szenvedése után visszaadta jóságos lel-
két Teremtőjének. 

Temetése t hó 31-én délután 5 órakor 
lesz a Holió-ucca 10. sz. a gyásziiázból 
a Dugonics-temetőben helyezzük örök 
nyugalomra. Engesztelő szentmise L hó 
3Í-én délelőtt 10 órakor les* a felsővá-
rosi minorita templomban Szeged, 1935 
julius 29. Emlékét kegyelettel őrizzük. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD. 


