A
• 1 " A Meteorológiai Intései jelegű eete
£ X Z 1Q.O 10 órakor. I d ő j ó s l a t ; Mérsékelt
szili, az ország keleti felében száraz, derült idő,
nyugaton felhősödés és kisebb havazás lehetséges.
A Mdeg tovább tart.

Rendelet
ü részvénytársaságok üzleteredményének felhasználásáról
Budapest, január 30. A hivatalos lap január
Sl-i száma közli a részvénytársaságok
és szö
vetkezetek üzleteredményének
felhasználása tárgyában kiadott 620/1941. sz. kormányrendelet. A
rendelet a korábbi évek hasontárgyú rendeleteiTói egyezően lehetővé teszi, hogy a vállalatok,
h a indokoltnak látják, az 1940. június 30-a után
záródó üzletév egész üzleti nyereségét jóléti célokra, tartalékok képzésére vagy
gyarapítására
fordíthassák osztalék vagy jutalék kifizetése helyett, (MTD

— Szombaton nyílik meg az erdélyi háziipari
kiállítás. A7 erdélyi háziipari kiállítás anyagának
rendezését «' elhelyezését tegnap délután kezdte
meg Bokor Akosné, az NMK női csoportjának országos vezetője, Tőkés Irén iparmüvésznő és Latabár népművészeti főtitkár irányításával. A kiállítási anyagot magukban foglaló pavillonokat
felállították, a kiállítási csarnokból rendelkezésre bocsátott vitrinek is elhelyezést nyertek. A
mai napon a 12 mázsányi értékes erdélyi háziipari
és népművészeti anyagokat helyezik el a pavillouokban, bútorokon és asztalsorokon. A holnapi
diszes megnyitó előkészületei befejezést nyertek
Vitéz nagyselmeci M é r e y László ny. altábornagy, a Nemzeti Munkaközpont országos társelnöke, aki a megnyitóbeszédet tartja, szombat
délelőtt érkezik Szegedre.
Halálozás. S o m o g y i Irén okleveles polgári iskolai tanárnő a csütörtökre virradó éjszaka
hosszas szenvedés ntán meghalt. Temetése szombaton délután 3 órakor lesz az alsóvárosi temető
halottasházából. Az elhunytban S o m o g y i Kálmán, a »Szegedi Friss Újság® munkatársa egyetlen testvérét gyászolja.
_ Szobatiiz a Feketesas-uteában. Csü töt tökön
délután 5 órakor a Feketesas-utcába hivták a
tűzoltókat A 13. számú házban S i p k a Péterné
lakásában az áttüzesedett kályhacsőtöl tüz keletkezett A szobában több értékes holmi elégett. A
tűzoltók a szobatüzet rövid idő alatt lokalizálták.
— Négy öíáig tart az Iparosbál. Szombaton
reudézi meg a Szegedi Ipartestület hagyomanyos
bálját székházának márványtermében. A bál este
9 órakor kezdődik és hajnali 4 óráig t a r t A b á l !
rendezősége mindent elkövet, hogy a közönségnek
szórakoztatásáról gondoskodjék. Külön látványosság a bálmegnyitó felvonulás és annak kapcsán
bemutatandó »székely tánc®, melyet az iparosfiuk
és leányok egy csoportja táncoL (Meghivóigényiéseket 11-13-as telefonszám alatt kell bejelenteni.)
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— A Nemzeti Muukaközpont erdélyi háziipari
kiállítása február 1-től 8-ig a Zeneiskola nagytermében. Belépőjegy 20 f., gyermekjegy 10 fillér.
— Németh Antal a Film-Szinház-lrodalom hasábjain válaszol a Nemzeti Színházat ért támadásokra. A minden ^vádponttal® részletesen foglalkozó cikk méltó feltűnést fog keltem színházi
és irodalmi körökben. A lap uj száma egyébként
is csupa érdekesség, csupa szenzáció. A lap karrikaturistája felkereste Kiss Ferencet és az érdekes kérdésekre arckifejezésekben kapott választ
megrajzolta s igy született meg — a világpolitikát
is megelőzve — az első karrikatura interjú.
Nagy riport emlékezik meg a kétszázadik magyar
film alkalmából a- némafilmek sztárjairól, akiknek neve lassan már feledésbe merült. Egyed Zoltán a Vigszinház újdonságáról irt színházi levelet, báró Doblboff Lilly Rómából irt színes tudósítást, bemutatja a lap a legújabb Hímprimadonnát: Titkos Ilonát és egy rendkívül szellemes
képes riportból arról szerzünk hiteles és helyszíni adatokat, hogy Muráti Lili ós Mczev Mária
örökös fegyverbarátsági szerződést
kötöttek.
Edelsheim-Gyulay Ella grófnő mozilevele a hót
filmbemutatóit veszi sorra. Zenei levél, farsangi tudósiiások. a remek Tarka-barka, különösen
gazdag Nő-rovat, Muráti Lili regénye, TH^s
Endre novellája. Bozzay Margit postája, "iere*.
rejtvények teszik még teljqsebhé, még változatóa s ?a bJSámot. auielMaaE
esak 40 fillér.
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jelentós kitételeiben . bűnösnek mondotta ki
Rothot és 20 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Aa ügy fellebbezés folytán csütörtökön a
törvényszék Aotvzfe-tanáesa elé került- A tár
gyaláson dr. Kormányos Benő, Róth védője
aszal érvelt, hogy a fegyelmi feljelentést é
A természetes sFereiks József® keserih iz tette meg, kötelességszerűen az Ügyvédi Kamarégóta kitűnően bevált háziszer megrögzött szék- ránál, a feljelentésben foglaltakért tehát ő a
rekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan bató has- felelős.
A törvényszék nem fogadta el az érvelést és
hajtó, mely számos betegségnél az emésztési javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát !| a járásbíróság ítéletét jogerőre emelte.
— H»lálos lórligásért elitélték a gondatlan
anyát. G o m b o s Jánosné 30 éves alsókőzponti
napszámosasszony gondatlanságból okozott emberölés miatt került csütörtökön a vádlottak padKS
jára. Combos Jánosné az elmúlt év augusztusában felügyelet nélkül hagyta másféléves Mária
nevü kisleányát. A játszadozó kisleányt egy lo
homlokon rúgta, a kisleány agyhártyagyulladást:
kapott, néhány nap múlva meghalt. A gondatlanságból okozott emberöléssel vádolt napszámos=r Zách János gyásza. Súlyos csapás érte csüasszony sirva ismerte be bűnösségét. A törvényszék egyhónapi fogházbüntetésre Ítélte, de az Hé-' törtökön Z á c h Jánost, a szegedi színház ismert
let végrehajtását próbaidőre felfügg szlette.
• i karakterszínészét és rendezőjét. Felesége hosszas
Értesítés. A szegedi izraelita bitközség kul-j, szenvedés után Budapesten elhunyt Zách János
turbizottsága február 2-án, vasárnap es'te egyne- felesége alig mult el 19 éves, hónapokkal ezelőtt
gyed 9 órakor a fűtött régi templomban kultur-i kezdett betegeskedni, állapota egyre súlyosboestet rendez, amelyen dr. Silberstein Adolf bódmé-j, dott, ugy, hogy vissza kellett térnie szülei házázővásárhelyi főrabbi tart előadást. Az előadó ki- ba. A tragikus sorsú 19 éves fiatalasszonyon nem
tűnő személyére, valamint az előadás tárgyának lehetett segíteni, gyógyitbatatlan betegsége félelmetesen gyors tempóban legyőzte fiatal szervnérdekességére való tekintettel minél nagyobb zotét. Zách János már napokkal előbb értesült feszámban való megjelenést kér a kulturbizottsági lesége állapotának válságáról, szabadságot kért*
elnök. Belépődíj nincs.
6ü színháztól, két nap előtt aggódva utazott Buda— A Nemzeti Munkaközpont erdélyi háziipari pestre, feleségének halálos ágyához érkezett meg
kiállítása február 1-töl 8-ig a Zeneiskola nagy- A kitűnő színész fiatal feleségének tragikus hatermében. Belépőjegy 20 f.. gyermekjegy 10 fillér. lála osztatlan, őszinte részvétet keltett,
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Sikkasztás?, r^galmazási
ás legye in eljárások
a szegedi sütőiparosok
ügyészi tiszteletdíja körül
(A Délmagyarország
munkatársától)
Az . elmúlt év elején a szegedi sütőiparosok szákosztálya ügyészválasztásra készülődött, az elnökség ált a j először kiszemelt Ügyészjeiölt azonban ebben az időben katonai szolgálatot teljesített, úgy bogy megelégedéssel fogadták
Róth Imre sütőiparösnak azt az ajánlatát, hogy
ügyésznek dr. Lugosl Döme ügyvédet válaszszák meg. A szakosztály meg is választotta havi
300 pengő fizetésselAz év nyarán dr. Lugosi Döme egyhavi tiszteletdíját Róth vette fel s a pénzzel nem szá
molt el. A sütőipari szakosztály tagja ellen ekkor a szakosztály sikkasztás miatt feljelentést
tett. A tárgyaláson
Róth előadta, hogy az
ügyész mielőtt megválasztották volna, a r r a kérte őt, hogy megválasztása
érdekében
járjon
közbe. H a megválasztása sikerül, úgy minden
hónapban egyhavi fizetésének 20 százalékát átadja neki, Megkérte még őt Lugosi a r r a is —
vallotta —. hogy szerezzen irodájának
klienseket, mindenegyes kliens után » tiszteletdíj 20
százalékát fizeti. A 300 pengőt azért nem adta
át az ügyvédnek — folytatta védekezését —,
mert akkor már ötször 60 pengő jutalékkal tartozott neki. A tárgyaláson megállapítást nyert,
hogy az ügyvéd megbízta Ró tkot a 300 pengő
felvételével, amiért a sütőipari szakosztály elnöke visszavonta a feljelentést és Róth ellen a
bíróság megszüntette
az eljárást.
Tüdom'ást szerzett az ügyről dr. Kormányos
Benő ügyvéd, aki ezután dr. Lugösi Döme ellen az Ügyvédi Kamaránál a Róth által előadottakra vonatkozóan fegyelmi eljárást indított. A fegyelmi biztosság azonban nem látta
bizonyítottnak
az ügyvéd ellen felhozott vádakat, miért is megszüntette dr. Lngósi Dömével
szembm a' fegyelmi
eljárást s utasította az
ügyvédet, hogy rágalmazásért tegyen
feljelentést Róth Imre ellen.
A rágalmazás! ügyben * járásbíróság nemrégiben tartott tárgyalást, dr. Kormányos Beit© által az Ügyvédi Kamaapáhox benyújtott |eá-

A VAROS! SZÍNHÁZ. HETI MŰSORA:
Péntek: Kék Duna (Premierbérlet 16.).
Szombat délután: Napsugárba (Gyermekeid
adás, filléres helyárakkal).
Szombat este: Kék Duna.
Vasárnap délután: Csavargóién.v (Mérsékel
helyárak).
Vasárnap este: Kék Duna.
Hétfő: Kék Duna (A-bérlet 16.),
Kedd: Az ördög nem alszik (Filléres helvárak)
Szerda: Kék Duna (B-bérlet 16.).
Csütörtök délután: Farsangi esküvő (Katona
elöadás. Filléres helyárak).
Csütörtök este: Sárgarigóféesck (Filléres helyárak).
Péntek: Arany Griff (Eredeti prózabemutató.
Premier bérlet 17.).
A SZÍNHÁZI IRODA BIRÉH
Ma este premierbérletben kerül szinre a legszebb muzsikáju operett, a eKék Duna®, amelynek
előadása iránt máris olyan nagy érdeklődés nyilvánult meg, hogy ma este teljesen zsúfolt nézőtérre van kilátás. A felfokozott kíváncsiság mindenképpen indokolt is, hiszen a »Kók Duna® zenéjét a legszebb Strauss-keringőkből állította össza
az operett zeneszerzője: Nagypál Béla. Az érdekes és fordulatos szövegkönyv a bécsi keringőkirály életének legérdekesebb mozzanatait tárja *
néző elé. A színház nagy gonddal készül a ma
érti* felújításra Horváth Jenő nagyvonalú rendezésében. Az előadásra u j diszletek készültek. Á
főszereplök: Antal Ha, Jurik Julcsi, Fogarassf
Mária, Nagy Erzsi, Madarász László, Szokohf
Gvula. Solymossy Imre, Márity Géza, Horváth Jenő, Juhász János. Ignáth Gyula, Pálos György,
Balajthv Andor, Vámossi Lajos, Besse Miklós,
Pagonyi Nándor és Besenyi Ferenc. A »Kék Duna® a régi szép operettek ciklusa ötödik előadásaként kerül szinre. (Premierbérlet 16.)
Héttőn A-bérlet 16 szerdán B-bérlet !«.; Kék
Duna A teesaefch Stranss-operett
Szombaton délután 4 órakor filléres Helyárakkal nagyszerű gyermekelőadást rendez a színház.
Szinre kerül a karácsonykor nagy sikerrel bemutatott gvermekoperett a »Napsugárka«, Nagy Erzsi és Pálos György kitűnő gyermekdarabja. Minden szülő hozza el gyermekét a kitűnő előadásra,
hogy gyermekének egy nagyon kedves délutánt
szerezzen.
Jtivő héten pénteken: Arany Griff. Vándor Kálmán színmüve Kardosa Géza felléptével.
Vasárnap délntán 4 órakor mérsékelt űef*árakkal a nagv sikerrel fehifitott rtvsaynrsrólfn**
kérni színre. A címszerepet ezúttal Bogaras**
Mária. Fogarassv eddíei szerepét Krémer Böske
játseza. ,Te<*vek már válthatók.
Aranv Griff Kardosé Gézával. — Arany Griff.

