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badtéri Játékokon (Aida szerezte meg a közönség osztatlan elismerését. Dr. Dalnok y
Viktoj
szintén kedvenc Szegeden, ahol igy csak Laezú István nem ismerős, öróla azonban igeD sokat olvashatott az újságolvasó. Egymásután aratja ki— Néhány vállalatot mentesítettek a bejekereit az Operaházban a legkülönbözőbb és legneJ a n u á r Si-tn les/
tentési kötelezettség alól. A kormány a hivahezebb szerepekben. Tavasszal a Scala megbivá
Vándor K á l m á n „ H r a n u Orill"
sára Milánóban fog énekelni.
talos lapban 4Ö0- szám alatt rendeletet adott
clmti szinmttvénetf b e m a t a t o i o
Pénteken este prózabemulatot tart a szinhuz.
Sri egyee vállalatoknak at 1939:IV. te. 17. <5>-a
A prózai gárda John Knittel svájci iró >Via
S i c r i ü « dür«ii|«ről
végrehajtásával kapcsolatosan
megállapított
Mala« cimü 4 felvonásos népi drámáját hozza szinbejelentési kötelezettség alól való mentesítésére kitűnő szereposztásban, Horváth Jenő rendezi
(A
Üélmagyar
ország
munkatársától)
J
a
n
ű
iről. E rendelet szerint a régebbi rendeletekben
sében. A pénteki előadás premierbérletbeo kei üi
felsorolt közérdekeltségű
vállalatoknak,
így ár 31-én a szegedi Városi Színház ezxdei sze
szinre.
többek között: az Országos Központi Hitelszö- zonjának egyik legjelentősebb eseménye követDayka Margit vendégszereplése a Városi Szin
vetkezetnek, a Hangyának, Futárának stb. a kezik be. Ekkor mutaja be a drámai együttes házban. Szombaton és vasárnap este bérletszünet•zsidótörvény magánalkalmazottá rendelkezései- Vándor Kálmánnak, a múlt szezonban nagy si- ben, rendes helyárak mellett Erdélyi Mihály leg
nagyobb sikert elért operettjében, a »Csava.rsóü l . kapcsolatos bejelentéseket csak abban az kert aifatott „Trieszti gyors" szerzőjének ú j de
Mnyí-ban vendégszerepel Dayka Margit, a Nemrabját
az
„Arany
Griff"-et.
esetben Kell megtenniük, ha az illető vállalazeti Színház kiváló művésznője a szegedi színház— A tavalyi bemutatón ígértem meg — montokat arra az illetékes minisztert felhívja.
ban. Dayka Margit vendégszereplése mindig a legdotta a kiváló író a Délmagyarország munka- nagyobb szenzációval hat a szegedi közönségre
— óvóhelyek és egyéb építmények tervezését
hiszen annyira szivébe zárta ezt a kiváló művész
í s költségvetését jutányosán vállalja Ottovay Ist- társának —, hogy azzal hálálom meg Szeged
nőt, hogy a múltban minden vendégszerepléséi zsúván építészmérnök, Szeged. Széchenyi-tér 16. te- közönségének meleg szeretetét, hogy az idén
folt ház tapsolta végig. Most csak erre a két PS
lefon 16-42.
igyekszem jobb darabot írni egyenesen Szeged
téré jöhet Dayka Margit, de legközelebb — Kar— Átadták a budapesti ügyészségnek a házas- számára. Néhány héttel ezelőtt jelent meg Budoss
Géza igazgatóval történt megállapodás szetígszédelgő cipészsegédet. Beszámolt a Délma- dapesten „TigTisbéke" című nagyterjcdelmű rerint — egyik budapesti prózai újdonság főszeregyarország arról, hogy a rendőrség az elmúlt na- gényem, mely az utolsó huszonkét
esztendő
pében fog újra játszani a szegedi közönségnek
pokban veszedelmes szélhámost tett ártalmatlanná
drámai életét elevenítette meg. Ebből a regé-! Jegyek már kaphatók.
Oláh György 28 éves cipészsegéd személyében.
!"<«IHIIIIIItlllllllttl!MtlllMII1ltl|Mtt
Oláh — amint ismeretes — Szegeden több lopást nyerőből írtam meg „Arany Griff" címmel ú j | lllinttimilNIIUI'
követett el, majd Budapestre tette át a székhelyét, darabomat- A Cselekmény színhelye Erdély.'
ahol házasságszédeigéssel foglalkozott, Leguióbb szereplői Erdély kisebbségi sörban élő magyarHeaak. ö l i 1 0
I M I H
Kűbekházán járt, ahol egy gazdálkodó leányának
jai. regátból szaladt és Erdélyben született ro
ígért házasságot, a leány kelengyéjét kicsalta és • márijai. A regény — hála Istennek — nagy siá l l a n d ó r a k t á r a
eladta. Amikor el akart utazni Szegedről, a rendkert aratott, szeretném hinni, hogy darabom is
Őrség elfogta. Oláh Györgyöt a rendőrség kedden
kisérte át az ügyészség fogházába, ahonnan nyom-1: megtalálja az út a-t a közönséghez.
ifj.
H E G E D Ű S
ban Budapestre szállították. Ugyanis a megrög— Egyet szeretnék m á r most leszögezni.
. pött szélhámost, aki eddig már 14 alkalommal ál- Nem üres irredenta frázisok puffogtatása ez a
műbútorasztalosnál
Somogyi-utca 1$
lott különböző bűncselekmények miatt a törvény-|j dárab. Nem hazafias giccs, a magyarság vá•illllllllllHtIUllllllinilMlltlUIHtHfttlIlllllltimilHDHtMH
szék előtt, legutóbb a budapesti törvényszék ítélte,
el háromévi szigorított dologházra. Oláh bünteté- ló elete. küzdelme, öröme, erényei és hibái éísét még nem töltötte ki s csak feltételesen volt •neV darabomban. Nem „alkalmi" színmű, haszabadlábon. Büntetésének kitöltése végett, vala-i nem azt szeretném mondani, hogv — történel«nmt a további eljárásra Olábt most átadták a
mi. Csak éppen a'történelemnek abból a korbudapesti ügyészségnek.
szakából. melyet mi magunk cliink. Akik olvas— Az árkoraánybiiílosság ellenőrzi a hiteliro- ták a regényt, azok ezt úgyis tudják, akik a
)( A Budapesti Nemunközí Vásár dátuma, A
dák működését. Az árellenőrzés orszáfios kor- színházban nézik meg. azok ott fogják igazolni, Budapesti Nemzetközi Vásár igazgatósága az Idei
ín ápybiztossága még » mult esztendőben beszerez- högy igazat mondok.
vásár időpontját május 2—12. napjaiban állapítotte az ország területén működő bitelirodák mérleg-,
ta meg. Az idei vásár különösen jelentősnek Ígér— Kardoss Géza idei társulatát nem isme
és eredményszámláit, valamint ezek bevételi és ki-'
kezik abból a szempontból, hogy elsőizben jelenadási kimutatásait. Az árkormánybiztosság ezek-; rem. De az a tény, hogy a férfi főszerepét Karnek meg külön csoport keretében Erdély visszanek az adatoknak birtokában vizsgálat tárgyává doss Géza játssza, akinek művészetét már
a csatolt részeinek iparvállalatai Újítás lesz a vátette, hogy a hitelirodák részéről ugy a kereske- Vígszínházban csodáltam, annakidején mint — sáron az is, hogy külön csoportban fogja a vásár
dőktől, mint a vevőktől felszámított jutalékok mérigazgatóság* az egyes ipari snskmák uj gyártási
kritikusa (az Antóniában), azt hiszem
nem
téke nincs-e túlságosan magasan megszabva. Az
anyagait és eljárásait bemutatni.
Csak
nekem,
hanem
Szeged
közönségének
is
gairellenőrzés országos kormánybiztossága most
)( Zár alá vett aJnyagkéssletek jegyzékén**
azoknál a hitelirodáknál, amelyek adataikat be- rancia. Babay József kollégámtól úgy értesülmegállapítása. A hivatalos lap január HM szám*
kfildötték, megbízottai utján ellenőrizteti a közölt tem, hogy a társulat jó. S ha ő elégedett, ak330—1941. M. E. sz. a. tartalmazz* a zár alá vott
adatok valódiságát, amelyek pedig az adatok be- kor úgy hiszem nekem sinBs okom a szerepés bejelentési kötelezettség alá tartozó anyagok
küldését elmulasztották, hivatalból fogja elrendel- osztás miatt izgalomra. Örülök, hogy néhány
és cikkek uj jegyzékét. A jegyzék a kereskedelmi
ni az illető biteüroda üzleti könyveinek felülvizsnapot ismét Szegeden tölthetők s njra találkoz- és iparkamaráknál, ipartestületeknél, valamint »
gálását.
közigazgatási hatóságoknál megtekinthető.
— Orvosrendőri boncolás két hirtelen haláleset hatom nz intelligens, igényes szegedi közönség)( Áron alnli árasitás *em mindi a tts*te«*éctsgel.
Ügyében. Kedden két hirtelen haláleset ügyében
len
verseny. Az olcsó áron, illetve áron aluli árarendeltek el orvosrendőri boncolást. Ferenczi Lí- oO°—
sitás nem minden esetbon képez tisztességtelen
dia 47 éves Tisza Lajos-körat 83. szám alatti varA VÁROSI SZÍNHÁZ Hb'i'l MŰSORA
versenyt. A Kúria K. 2576—1933. és R. 2592—1933
rónő kedden hajnalban hirtelen rosszul lelt. Amire
számú ítéleteiben kimondotta ugyanis, hogy egySzerda: Farsangi esküvő (B-bérlet 13.).
hozzátartozói rátaláltak s orvost hívtak, már nem
magában valamely árunak másoknál olcsóbban,
Csütörtökön
délután
fél
4
óra:
Az
ördöj:
nem
lehetett rajta segíteni. — Magony Pál 78 évfes vásőt akár beszerzési áron aluli árusítás* nem ütrosi eltartott kedden reggel a Tavasz-utca 11 sz. ábzik (Katonaelöadás. Filléres helyárak).
közik a tisztességtelen verseny törvényébe, kivéCsütörtök:
Tosca
(Operaest).
alatt lett rosszul. Amire az orvos megérkezett,
ve, ha a versenyzés módja kétségtelenné teszi
Péntek: Via Mala (Premierbérlel ló,).
Magony Pál már halott volt- Ferenczi Lidia és
hogy az olcsó árusítás minden saját jogos gazdi Vasárnap
délután:
Éva.
Magoay Pál holttestét a tőrvényszéki bonctani insági érdek nélkül, kizárólag a versenytárs szántézetbe szállitották, a boncolás állapítja majd meg,
dékos megkárosítása, tönkretétele
történik
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hegy mi okozta halálukat.
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— Tolvaj cigánynők. Két megrögzött tolvaj
cigányt kisértek be kedden a szegedi ügyészség
fogházába. Csnrár Rozália és Csurár Gizella szegedi cigányleányok az elmúlt napokban a kör.
nyéken számos lopást és betörést követtek el.
Ügyüket szerdán a törvénykezés
egyszerűsítése
alapján már le ís tárgyalja a törvényszék.
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Jla este B-bérlctben ismétli meg a. Városi Szin
há* a nagysikerű • Farsangi esküvő* előadását a
bemutaló pompás szereposztásában.
Csütörtökön este; az Operaház együttesének
vendégjátéka. Csütörtökön két előadást tari a színház. Délután fél 4 órakor katonelöadásban. filléres
helyárakkal a rendkívül mulatságos zenés bohó'
- Az ördög nem alszik* kerül szinre. A megmaradt jegyekéi a színházi pénztar csütörtökön
reggeltől kezdve árusítja a nagyközönség számára ,
Este pontosan háromnegyed 8 órakor operaelőad ás
lesz a budapesti Operaház együttesének vendégjátékával EzaUtalómmal » legszebb éc legnépszerűbb Puccini-dalmű, a >Tő*ca< kerül a játékrend- ;
rr A kibővített zenekart Fricsay
Ferenc vezényli \ címszerepet n Szegeden is ismert é« népszerű /.sógön Lenke énekli aki ebben a szerepében a fővárosban is nagv sikert aratott. Scarpiál
a fiat*] magyar baritonisták legkiválóbbika; Losonez\ György alakítja. Loaowayt fcáatéa ismeri
már a szegcdi közönség, hiszen részben a színházban íliafönann meséi), részben a iSrejM' Sw-

szpged
kiv. vára* adóhivatalától.
4194—1941 v*. se
Tárgy OT sitógos Mezőgazda-ám ttiztoritó Intésefi h"»z*járnlási díj
kÍTetése,

Hirdetmény
• Az Országos Mezőgazdasági Biztosit® Intetett
hozzájárulási dij kivetése megtértént. A kivetési
lajstromot 1941 január 28-töl 1941 jamiár 31-ig
bezárólag 8 napon át közszemlére teszi ki a rá
i'osi adóhivatal. Fnen idő alatt az érdekeltek * kivetési lajstromot a városi adóhivatalban * VU1
kerületnél megtekinthetik és • kivetett ősszeg ellen * közszemle lejártát kivető 15 napon belül he
nyújtandó felszólalással élhetnek A felszólalásé
kat a polgármester úrhoz kell címezni és * városi
adóhivatalnál kell benyujtaui
Szeged, 1941. Január 22
Városi adóhieattrf

