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Rz állampolgársági 
igazolások 

Egy 81 éves szegedi polgár okmányai — Ax ille-
tőségi bizonyítványok 

(A Délniagyarország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy a szegedi rend-
őrség megkezdte az állampolgárságok revízió-
ját. Az eljárás abból áll, hogy a rendőrség 
igyekszik elintézni a függőben levő, vagy ké-
tes állampogárságok ügyét. Mindazok, akiknek 
állampolgársági ügyük függőben van, vagy 
helyzetük bizonytalan, idézést kapnak a rend-
őrség idegenellcnőrző ügyosztályára és ott kell 
igazolniok magukat. Sorozatos esetről Szege-
den nincs szó. csak azoknak az ügyét vizsgál-
ják felül, akik helyzetüket nem rendezték 
véglegesen. 

A revízió alkalmából előfordul néhány fel-
tűnő eset is, mint például annak az O p p e n -
h e i m nevü 81 esztendős öregúrnak az esete, 
aki a napokban kapott idézést az idegenellen-
őrző ügyosztályra. A 81 esztendős ember a 
Maros-ucca 25. szám alatt lakik már huszon-
ötcsztendeje, harminchat esztendő óta pedig 
állandó szegedi lakos. Öt is igazolásra szólí-
totta fel a rendőrség. Oppenheim megjelent a 
rendőrségen és Ifcmutatta bejelentő-lapját, 
valamint születési bizonyítványát, azonban ez 
a két okmánv nem volt elegendő, ezeken felül 
apja születési bizonyítványát is kérték tőle. A 
81 éves ember azzal válaszolt, hogy apja szü-
letési bizonyítvánvát megszerezni nem tudja, 
mert azt sem tudja, hogy cdrsaoia hol szüle-
tett, de azt tud ja, hogy 

a 48-as szabadságharcban Kiss 
Ernő tábornok seregében szolgált... 

és azt is tudja, hogy édesapja Aradon kötött 
annakidején házasságot. 

Az ügy még nem intéződött el, most olyan 
igazolást kérnek tőle. amely szerint 1879-et 
megelőzőleg öt esztendővel az ország bármelyik 
részén adót fizetett. Nem kétséges, hogy a 81 
éves öregúr ügye rövidesen kedvezően intéző-
dik el. 

Az állampolgársági igazoltatások következ-
tében igen erősen megnövekedett a város elől-
járósági ügyosztályának forgalma is. Ebire az 
ügyosztályba tartoznak 

az illetőségi ügyek. 

Az ügyosztály hivatalos helyisége előtt, a bér-
ház második emeletének sötét folyosóján min-
den délelőtt egész sereg ember várakozik, 
hogy rákerüljön a sor. A nagy forgalom miatt 
az altiszt a jelentkezőket csak egyenkint tón 
bocsá jtja be az irodába, ahol kivétel nélkül min-
denki felmutatja a rendőrség idegenellenőrző 
hivatalának végzését és illetőségi bizonyítvány 
kiállítását kéri. 

Az előljárósági ügyosztály, amelynek dr. 
K a t o n a István tanácsnok a vezetője, minden 
jelentkező kívánságát jegyzőkönyvbe foglalja 
és felszólítja az érdekeiteket, hogy okmányai-
kat. amellyel igazolni, vagy valószinüsiteni 
tudják szegedi illetőségüket, mutassák be. Ez-
előtt az illetőségi bizonyitvánvok kiadása si-
mábban ment, most a nemrégen kiadott bel-
ügvmiuiszleri rendelkezések értelmében az 
előliárósági ügyosztály csak akkor állít ia ki 
az illetőségi bizonyitvánvt, ha minden kétsé-
get kizáró módon megállapította, hogy a je-
lentkező magyar állampolgár és ténvleg szer-
zett akár a saiát jogán, akár a szülei jogán 
szegedi illetőséget. 

Jellemző az előljárósági ügvosztály forgal-
mára. hogy mig ezelőtt hetenkint egv-két ille-
tőségi bizonyítvány kiállítását kérték, most, 
mintegy két hét óta naponta lizenöten-huszan 
jelentkeznek illetőségi bizonyítványért. 

A miskolci Idézések 

Miskolc, január 28. A" város törvényhatósági 

bizottságának közgyűlésén B r ó d y Sándor és 

B e i s i n g e r Ferenc az állampolgársági iga-

zoltatásokat telte szóvá. L u k á c s Béla főis-

pán válaszában kijelentette, hogy az idézése-

ket törvényes alapon a legnagyobb tapintattal 

és körültekintéssel végezték", téves az a beállí-

tás, mintha az igazoltatásoknak zsidó-, vagy 

munkásellenes tendenciája volna. 

üsiinfiáz és 
mtivcmr • 

H E T I M Ű S O R : 

Szombaton délután: A mosoly országa. Filléres 
helyárak. 

Szombaton este: Kati gyere ki. 
Vasárnap délután: Kati gyere kt. Rendes hely-

árak. 
Vasárnap este: Kati gyere kí. 
Hétfő: Pillangókisasszony. Operaelőadás. Pre-

micrbérlet. 
Kedden délután: Macskazene. Filléres hely-

árak. 
Kedden este: Jézusfaragó ember. Filléres hely-

árak. 
Szerda délután: Kati gyere ki. Délutáni hely-

árak. 
Szerda este: Kati gyere kl. 
Csütörtök délután: Szakíts helyettem. Filléres 

helyárak. 
Péntek: Egyetlen éjszakára. Zenés vigjáték. 

Premierbérlet. 
Szombat délután: Szabó a kastélyban. Filléres 

helyárak. 
Szombat este: Egyetlen éjszakára. A. bérlet. 
Vasárnap délután: Kati gyere ki. Mérsékelt 

helyárak. Délutáni bérlet. 
Vasárnap este: Egyetlen éjszakára. 

—oOo— 
Filharmonikus hanaversen? 

Telt ház előtt tartotta meg pénteken este a 
Filharmonikus Egyesület idei harmadik hangver-
senyét. Desiré Defauw latinos lendülctü vezénylése 
és a Csajkovszky-est után ezalkalommal egy fia-
tal bécsi dirigens, dr. Kurt Pah l en szerepeit a 
zenekar élén, érdekcsen és a bécsi hagyományok 
szellemében összeállított program keretében. Pro-
dukcióról produkcióra örömmel szemléljük a lel-
kes munkát végző zenekar fejlődését, ami nem is 
maradhat el a jelentős egyéniségű dirigensek 
szereplése és a szisztematikus feladatok felé tö-
rekvő célkitűzések nyomán. Erről a fejlődésről 
pénteken is meggyőződtünk, — a zenekar ma már 
tul van a kezdeti technikai problémákon, össz-
munkája és szelleme fokozatosan tisztul a nyu-
godt művészi teljesítmény felé. 

A pénteki vendégdirigens, Kurt Pahlen alapos 
készültségü és biztos tudásu muzsikus, akinek 
vannak feladatai a zenekar élén, — mégsem az a 
magávalragadó egyéniség, aki talentumának tü-
zével és temperamentumának erejével a partitura 
fölé emeli a zenekart és a hallgatót. Készültsége és 
zenei készsége vitathatatlan, de fiatalságában 
még nem teljes a benső átélés melegsége és a ki-
fejezés lendülete. Hűen és szabályosan szólal 
meg pálcája nyomán a zenekar, élményszerüvé 
azonban nem válhat addig, amig mélyebbre nem 
ér — a költőhöz. 

Munkáját — a gyors készülés ellenére is — 
melegen és rokonszenvvel fogadta a hallgatóság 
és minden szám után kitüntette az elismerés tap-
saival. Műsorát M o z a r t egyik legfinomabb ro-
kokó vallomásával, a Haffner-szerenáddal kezdte, 
amelynek koncertszólóját Pe t ő György játszotta 
muzikálisan és fokról-fokra melegebb tónussal, 
előadása különösen a Rondóban adta vissza Mo-
zart hangulatát. — Bee thoven lobogó vílla-
násu Kontratáncai mellett hűen tolmácsolta Schu-
bert vonót Menüett-szvitjét és Michael Haydn 
nagyfelépitésü. áhítatos C-dur Szimfóniáját. 

A műsor középpontjában Bee thoven bra-
vúrosan ifjú B-dur zongoraversenye állott, ame-
lyet egy kiváló készültségü szegedi pianista, a ki-
tűnő S i m k ó Mária tolmácsolt nemcsak a biz-
tonság erejével, de az átélés hatásával is. Stí-
lusa, meleg billentése, főlényes muzikalitása nyo-

Meghűléses betegségednél 
rheumatikus és köszvényes fájdalmaknál, 
idegfájdalmaknál, fejfájásnál, valamint az 
izületi- és tagfájdalmaknál, gyorsan és bizto-
san hatnak a Togal-labletlák. Orvosok ezrei 
ajánlják, tehát ön is bizalommal vásárolhat-
ja. Tegyen még ma egy kísérletet. Kérje kife-
jezetten a kiváló hatású Togal-t. Teljesen ár-
talmatlan. Minden gyógyszertárban P 1.60. 

mán a maga teljes 'frisseségében hangzott fel a 
mindig újraélő kompozíció. Antos Kálmán kaden-
ciáját biztos tudással játszotta a nehézségek hi-
bátlan legyőzésével. Jálékát melegen cs lelkeseit 
köszöntötte a hallgatóság. — A harmadik hang-
verseny is szép sikert hozott a filharmonikusok 
munkájának. 

— O O O — 

„A legmulatságosabb 
franc a vígjáték" 

A „Déligyümölcs" nagy sikere a Művész 
Színházban 

„Évek óta a legmulatságosabb francia vigjá-
ték" — írták a párisi és bécsi lapok B i r a b e a u 
uj darabjának bemutatója után. De ez a darab 
nemcsak mulatságos, hanem megkapóan finom 
és emberi is, a legnemesebb tollú francia iró 
munkája. Mulatságos, szellemes, kitűnő techni-
kájú darab. Szól a történet egy francia vidéki 
gyárosról, egy háromgyermekes családapáról. A 
tiszteletreméltó úriember több esztendőt töltött a 
gyarmaton. Feleségo nem volt hajlandó követni, 
ö egy fcketeasszonnyal kötött viszonyt. A nö 
meghalt, a szerelemnek következményét, egy fiú-
gyermeket, a férfi magával hozza Franciaország-
ba s internátusban nevelteti, anélkül, hogy felesé-
gének fölfedné a titkot. Egyszer azonban a gyá-
ros trópusi lázban megbetegszik, az asszony va-
lahogyan rájön a fiu létezésére s mivel férjét a 
halálos ágyon nem akarja gyermeke látásától 
megfosztani, az agglegény-sógorral elhozatja a 
kis feketét — a déligyümölcsöt! — az intézetből. 
Az apa azonban fölgyógyul s most fölvetődik a 
nagy kérdés: mit csináljon a család,a fiúval? A 
törvényes gyerekek megszeretik fekete testvérü-
ket s nem akarják elengedni. A nagyok azonban 
ncm merik magukat erre a lépesre elszánni, ba-
nem középutat választanak s bár a kis 
idegent ott tartják maguk közölt, az apaságot a 
világ előtt az agglcgénysógor nyakába varrják. 

A Művész Szinház ragyogó előadásban mutatta 
be a darabot. A közönség együtt nevetett és köny-
nyezett a szereplőkkel, tapsolt a gyerekeknek, 
akiket csak Birabeau tud ilyen elevenen színpad-
ra vinni. Góth Sándor, aki rendezte is a darabot, 
a bohém nagybácsi szerepében remekel. Peéry 
Piri és Simonyi Mária nagymama-figuráiról, To-
ronyi és a kis Puskás nagy jelenetéről sokat 
fognak beszélni. Dobos Anny, Soltész Annv és 
a talpig francia Boray mellett a kis haléves Ber-
ky Ifarrynak van nagy sikere. Aranyos Nagy 
Alicc és Csonka Imre a címszereplő, a kis néger 
fiu. A párisi és bécsi nagy siker után Pesten is 
sokáig lesz népszerű a „Déligyümölcs", mellyel a 
Művész Szinház az „Egy pohér viz''-hez hasonló 
sikert indit útnak. 

— O O O — 

Sugár Gyula — jubileuma. Almássy, Palágyt 
és Andor Zsigmond éveiben a szegedi színháznak 
egyik népszerű és sokszor tapsolt tagja volt Su-
gá r Gyula, aki most tiz év után visszatért Sze-
gedre — jubilálni. Az opercttvilág bonvivánjí 
nem a színpadon rendezi meg színészi pályájának 
harminc éves jubileumát, hanem egy étterem pó-
diumán. A fényes, csillogó szinpadvilágból ennyi 
maradt meg a régi szinész számára... Szomb ít 
esti jubileuma alkalmából a szegedi színházi kö-
zönség sok tagja köszönti tiz év előtti népszerű 
és most búcsúzkodó színészét. 

—oOo— 

A szinhAz* iroda hirel 
Ma este közvetíti a rádió a Kati gyere ki sze-

gedi előadását. Ebből az alkalomból ismét zsú-
folásig megtelik a nézőtér. A Kati gyere ki va-
sárnap kétszer van műsoron, délután és este i9 
szinre kerül. 

Guglielmetti Mária héttő esti vendégjáték© 
rendkívüli az érdeklődés. A szinház minden ülő-
és állóhelyét szétkapkodták. 

Jézusfaragó ember kedden és csütörtökön esti 
filléres helyárakkal kerül szinre a premier nagy-
szerű szereposztásában. 

Egyetlen éjszakára a elme annak a remek ze-
nés vígjátéknak, amelyet a társulat pénteken mu* 
tat bc a legjobb szereposztásban. 

Kati gyere ki a jövő héten szerdán délután c4 
este és vasárnap délután van ínég miisoron. 


