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IHizinliáz és 
müvem r • 

H E T I M Ű S O R . 

Pénteken esle: Szakítani nehéz dolog. Zenés ko-
média bemutató. Prcmierbérlct 28. 

Szombaton délután Mcseáruház. Fillére? bely-
árak. 

Szombaton este: Szakitanl nehéz dolog. Párat-
lanbérlet 22. 

Vasárnap délelőtt: Csipkerózsika. Gyermekelő-
adás. Mérsékelt helyárak. 

Vasárnap délután: Őméltósága sotörje. Mérsé-
kelt helyárali. Délutáni .bérlet. 

Vasárnap esle: Szakitnni nehéz dolog. Bérlet-
szünet. Kedvczmépyck érvényesek. 
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A debreceni színház e heti műsorán a kö-

vetkező darabok1 szerepelnek: Csavargólány, 
Sok hűhó Emmiért, Csárdás, A nagy kaland, 
Eső után köpönyeg. A héten még egyszer szinre 
kerül Rino Alessi olasz író darabja, „Hím 
doktor esete", amelyet a múlt héten .nutatott be 
a szinház díszelőadás keretében. 

I'éesctt most készülnek „Egy lány, aki min-
denkié" cimü darab bemutatójára. A darabot 
B r ó d y István, a Művész Szinház rendezője 
rendeii, a férfi főszerepet L o t a b á r Kálmán 
játsza. Szerdán este a „Szakítani nehéz dolog" 
cimü Csatlió-vigjátékot mutatta be a prózai 
együttes. 

Miskolcon szombaton mutatja be a színház 
a „Bikfic tanár urat". A vígjáték főszerepeit 
Moóry Luci, Vámos Sándor, Kondrát Ilona, 
Kemény László, Bajz János, Keleti Árpád, Slk 
Bejső és Czobor Imre jálszák. — A szinház 
műsorán az „Úrilány szobát keres", „Mese-
áruház" és a „Sok hűhó Emmiért" szerepel. 

Békéscsabán Károlyi János színigazgató és 
társulata játszik. A társulat február 20-án 
díszelőadás keretében ünnepli az Igazgató bu-
ízonötéves színészi jubileumát. Valószínűleg a 
János vitéz kerül szinre a jubiláns címszerep-
lésével. Az igazgatónak az a terve. hpgy erre 
az alkalomra fellépteti K i s s Ferencet és 
S a r k a d i Aladárt is. 

A színházi *roda írre' 
„Szakítani nehéz dolog". Csathó Kálmán kitűnő 

ötlettel dolgozta fel legújabb vígjátékát. amelynek 
miifaji meghatározása: komédia zenével. A szegedi 
Ktinhílz a tleftiobbi szereposztásban ma mutatja 
bu Csathó Kálmán remek komédiáját. 

„Meseáruház" ¡szombaton délután abban a szce-
nirozásban kerül szinre. amelyben Bécsben is be-
mutatják! Filléres helyárak. 
— — a — impmiiiiw ^ w n w — — 

Ma és minden este 

„Szakítani nehéz M m 
Zenés komédia 3 felvonásban és 5 képben. 

Az Alsóvárosi öregifju Műkedvelő Gárda kedd-
;sti vendégjátékára már csak szórványosan kap-
ható jegy. 

Vasárnap délelőtt fél 11 órakor a 

Fivárosl Gyerekszínház 
egyetlen vendégjátéka. Mérsékelt hojyárak! 

Vasárnap délután „őméltósága sofőrje" van 
műsoron mérsékelt helyárakkal. 

'Harmónia hangversenyek 
Kedden 

este S órakor a Tiszában 

Kreutzberg 
a jelenkor legnagyobb táncművész'. •> 

Jegy l pengőtől Harmóniánál és Pélmagyarör-
szág jegyirodában. 

Harmónia bérlök 20 százalékos kedvezményben 
részesülnek. (Jelentkezni lehet január 30-ig.) A 
pódium magas lesz. 

FILM 

it 

Róbert Taylor; a legnépszerűbb szinész. Alig 
mult egy éve, hogy a közönség elé került a Broad-
way Melody 19%., amelynek férfi főszerepét Róbert 
Taylor játszotta. Bobért Taylor e szerepben mu-
tatkozott be a világ moziközönségé-nek, mint ad-
dig etak a newyorkj színházi közönség előtt ismert 
szinéj?. Egy év alatt Bobért Taylor a legnépsze-
rűbb amerikai filmbonvivánok közé emelkedett 
annyira, hogy már Greta Garbó partnera „A vég-
zet asszonya" cimü legközelebbi filmjében. Nem-
csak a posta nagysága jelenti Bobért Taylor nép-
szerűségét, hanem az is, hogy Amerika különböző 
városaiban egymásután alakulnak Bobért Taylor-
Clubok, az egykori Valentino-klubok mintájára. 
Bobért Taylor azt ambicionálja, hogy nemcsak 
mint színésznek, hanem mint rendezőnek is legyen 
sikere. Több izben nyilatkozott baráti körben ar-
ról, hogy meggyőződése szerint Itt is lehetnek 
chanccai. Amikor legutóbb Cukor Györgv rendező 
„A végzet asszonya" egyik felvételénél Garbónak 
magyarázta fe,fogását egyik jelenet eljátszásáról. 
Bobért Taylor beleavatkozott és arra kérte Cukor 
rendezőt, hogy a jelenetet szeretné saját felfogása 
szerint megrendezni. Cukor beleegyezett és a je-
lenetet tényleg Tavlor utasításai szejint forgat* 
ták le. " 

Budapesti értéktőzsde zárlat. A várakozásnak 
megfelelően barátságos hangulatban élénk üzleti 
forgalommal nvitott a tőzsde. Az első kötések a 
piac egész területén magasabb árszínvonalon jöt-
tek létre, később az ultimó és a hétvégi lebonyolí-
tások következtében a kinálat megélénkült, az 
irányzat elgyengült s egy-két kivételtől eltekintve 
a részvények a tegnap' árszint alá estek vissza. 
A tőzsdeidő má«odik felében » helyzet megválto-
zott, az árukinalat megsztint. a kereslet megélén-
kült s az árfolyamok egyenlete« emelkedése mel-
lett a részvények nap' árvesztesége megtérült. A 
bányapiacon a Ratreit, Salgé, Kőszén, Urlkányl, 
a vasé.rtékek közül a Fegyver, a Magyar Acél rész-
vényekben volt élénk üzlet. Magasabb osztalék-
hírekre zárlatkor igen szilárd volt aGu.tti részvény, 
a Bauxit mai áremelkedésével á'tmenet!1eg elérte a 
300 pengős árszintet A tőzsde barátságos irá'-v-
zaUal zárt. Magyar Nem-eti Bmk ?0< Kőszén 541 
fél, Ganz 1815, Izzó 245, Szegedi kenderrnnó 58. 

Zürichi deviza zárlat. PAris 2038 er*vnegyed, 
London 21.435, Vewyork 437.50. Brüsszel 73.72r>. Mi-
lánó 23.025. Amszterdam 239.57* Berlin 17-5.90 
Schilling 78, Bécs 81.50. Prága 15.26, Varsó 82 60, 
Belgrád 10, Bukarest 3.25, Aftéa 3.90 

A Nemzeti Ránk hivatalos vr?t ,'tsárft>l'-í>m"l. 
Angol font 16.55—16.75, belsa 56,90-57.50. -eh ko-
rona 10.75—11.95, dinár 7-SO-7.9?, svéd Vo»ona 
85.35—86.25, dollár 337.25-341.25, kanadai dollár 
331.00-34100, francia frank 15.55-15 95. hoPindt 
forint 183.35—187.35, lengvel zloty 60.00-01,10, lel 
2.80-3.00, leva 4.00-4.15. Ura 16.90-17 90, (500 és 
1000 lirás bankjegyek kivételével, norvég korona 
83.15—81.05, osztrák schilling 80.00—80.70, svájci 
frank 76.40-78.20. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. Lanyhább kül-
földi jelentésekre, a kereslet tartózkodása és a 
megélénkült kinálat következtében a terménytőzs-
dén az Irányzót lanyha volt. A határidős forgalom-
ban a rozs 20, a tengeri pedig 30 fillérrel olcsób-
bodott. A készárupiacon a búza -10—50 fillérrel 
esett, a rozs ellanyhuH, kisebb exportvásárlások 
ellensúlyozására ára csak 10 fillérrel esett vissza-

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzései. 
Buza tiszai 77 kg-os 20.60—10.90, 78 kg-os 20 90— 
2115, 79 kg-os 21.10—21.13, 80 kg-ns 2125-21.55, 
felsőtiszai 77 kg-os 20,15—20.70, 78 kg-os 20.70— 
2t.00, 79 kg-os 21.00-21.25, 80 kg-os 21.10—21 -10. 
dunatiszaközi, frjérmegvei és dunántúli 77 kg-os 
20.2.")—20.45, 78 kg-os 20.50—20.75, 79 kg-os 20.75— 
20 95, 80 kg-os 20.95—21 10, pestvidéki rozs 18.75— 
18.85. (akarmánvárpa T. 15.50—16.00, sörárpa I. 
20.50-22.00 zab I- 19.20-19.35, tengeri tiszántúli 
yj 13.00-1340. 

Cfriké.srói terménytőzsde zárlat. Buza lanvh'iló 
Márc, 12<í egvijyolcad—egynegypd (126 hétnyolend 
—háromnegyed\ jul. 110 egynvolcad-egynegyed 
(111—110 V HnyoVnd)', szept. 107.75 (108- 107 hét-
nvolcad.1 Tengerj lanvHuló Márc. 101.5 (106 5), 
jul. 99.25 (101), szept. »3 ötnyolcad (98). Bors a't.. 
tartott. Márc. 108 egvnynle.id (109 egynyölcad), 
jul. 99 háromnyolcad (99 ötHyolcad\ wept. 88 öt-
nyolcad (89). 
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Szeged sr. kir. város központi választmányától 
1—1937, kpv. sz. 

Hirdetmény. 
az országgyűlést képviselőválasztójt fleojegyzéké^ 

nek kiigazításáról, 

A m. kir. belügyminiszter ur 53.000-1936. B. M. 
szám alatt az országgyűlési képvselőválísztóV név-
jegyzékének kiigazítását az 1937-ík évre elrendelte. 

Ezen rendelet végrehjtása tekintetében a kö-
vetkezőket hozzuk Szeged sz. kir. város közönsé-
gének miheztartás végett tudomására. 

Az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzé-
kének kiigazítása céljából összeiróküjdöttségeket 
az 1937. évben nem kell megalakítani. 

Ugyanebben az évben az állandó alkalmazot-
takra vonatkozó szolgáltatásokat mellőzni kell. 

A névjegyzékbe hivatalból kell felvenni mind-
azokat, akik a választójogosultság egyéb kellékei-
nek birtokában az 1937. cvben érik el a választó-
jogosultsághoz megkívánt (férfiaknál 21., nőknél 
30. év) életkort. 

Az 1935. év december havában készült lakos-
ságösszeirójegyzékek adataiból hivatalból állapit, 
ják meg azt, hogy az 1937. évben kik érik ej a vá-
lasztójogosultsághoz megkívánt életkort s ezek 
részére névreszólóan 1937. év február hónap 11-ig 
egy-egy megfelelő számlálójapot kézbesítenek. 

A kikézbesitett szánilúlólapokat a? érdekeltek-
nek sajátkezülcg azonnal olvashatóan kell kitölteni 
és a város belterületén a főjegyzői hivatalba (Vá-
rosháza, I. em. 9. ajtó), a külterületeken pedig 
az alsó- és felsőközponli kerületvezetőknél hivata-
los órák alatt (hétköznaponkint 8—14 óráig) ha* 
ladéktalanul, de legkésőbb 1937. éy február 28-ítf 
be kell nyújtani. 

A számlálólap kitöltésének módjár« a hátlapon 
levő tájékoztató nyújt felvilágosítást. 

Azokat, akiknek a névjegyzékbe való felvétek« 
az 1937. évben nem az előírt korhatár elérése ei-
mén, hanem bármely más címen nyílik meg a 
joguk — ne hivatalból, hanem kérésükre kell a 
névjegyzékbe felvenni, ha a választójogosultságu. 
kat elfogadható módon igazolják. Ezek az 1937, 

( évi február hó 15-től március hó 14-ig bezárólag 
terjedő időben, a fentebb említett helyeken és hi-
vatalos órák alatt, Írásban, vagy személyesen szó* 
belileg kérhetik a névjegyzékbe való felvételüket. 
A szóbelileg előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe 
kelt foglalni. 

Azokra nézve, akik a választójogosuItságh<->» 
megkívánt 24., illetve 30. éves életkort as 1937, 
évben érik el, de az 1935. évi december hó folya-
mán megtartott lakosságősszeiris alkalmával más 
városban (városrészben), vagy községben laktak 3 
tgv a mostani uj lakóhelyük névjegyzékébe hivatal-« 
ból nem vehetők fel, szintén az előbbi bekcidés-

j ben foglalt rendelkezések az irányadók. 

A beérkezett számlálólapokat, valamint at elő-
terjesztett kérvényeket a város polgármestere, vagy 
megbízottja átvizsgálja, az esetleg bekivánt okirati 
bizonyítékok alapján a választói Jogcímek valósá-
gáról meggyőződést szerez. Evégből — szükséfj 
esetén — személyes megjelenésre hívhatja tel 0» 
érdekelteket, amely alkalommal azok a választó-
jogosultság igazolásához szüksége? okmányokat 
kötelesek magukkal vinni. A város polgármestere, 
vagy megbízottja a megállapítás eredményét fel-
jegyzi és legkésőbb 1937. év március hó 31-ig a 
központi választmányhoz beterjeszti. 

A központi választmány a számlálólapokat és 
kérelmeket átvizsgálja, a névjegyzékbe való felvé-
telre vonatkozólag határoz s minderről a város kö-
zönségét hirdetmény utján is értesíteni fogja. 

Szeged, 1937 január hó 30-án. 

Dr. Pálfy József polgármester. 
mint a központi választmány elnöke. 

Fein Lázár és gyermekei; Ilonka, Szl-
di, Olga, Árpád cs Marcell mély fájdalom-
mal tudatják, hogy hűsége» élettársa, — 
feledhetetlen, drága édesanyjuk 

F e l i * L á z á r n é 
Szi l i . B l a n c z S o r o l t « 

f. hő 27-én este, St éves korában, boldog 
házaságának 60-ik évében, kinos sjenvcr 
dés után befejezte áldásos életét 

Drága halottunkat f. hó 29-én d- 2 
Órakor temetjük a tsidó temető cinter-
méből. 

Gy-'-rolják még: pienyel, vejet, Unokát, 
test\ t-el is kiterjedt Sorság!»-

Prágánk; Sohase^ Jelejtünk el! 


