
Mi lesz e vásárhelyi sziniszezonnsl 
Kardess szagedi szerződésének 

felbonfása után ? ' 
(A Délmagyar ország munkatár-

sától) A színügyi bizottság határo-
zata. amelynek értelmében a polgár-
mester azonnali hatállyal felbontot-
ta Kardoss Géza színigazgató szer-
ződését, élénk visszhangot keltett az 
egész országban. A fővárosi napila-
pok feltűnő formában közlik a sze-
gedi szinügyi bizottság határozatát. 
Igen érdekes, hogy a lapok közül 
esak az az újság próbál védelmére 
kelni Kardossnak, amely újság 
munkatársának két darabját mutat-
ta be as igazgató szegedi működése 
alatt. A sajtókommentárok közül 
igen figyelemreméltó a kormány-
párt hódmezővásárhelyi lapjának, a 
Népújságnak koddcn megjeleut cik-
ke. A cikk ismerteti a szinügyi bi-
zottság határozatát, ehhez a követ-
kező kommentárt fűzi: 

„Kardoss Géza szegedi szerződé-
sének megszűnte után bizonytalanná 
vélt a vásárhelyi színház bérletének 
az ügye is. Ugy tudjuk, hogy Kar-
doss Gézával, mint szegedi színigaz-
gatóval kötött szerződést Vásárhely. 
A városházán most vizsgálják, hogy 
a szerződés értelmében mit lehet és 
mit kell tenni. De még ha joghatá-j 

lyos is a szerződés, akkor is felme 
rül a kérdés, maradhat-e vásárhelyi 
színigazgató Kardoss Géza, hiszen a 
művészi színvonal tekintetében han-
goztatott. aggályok nemcsak Szege-
den, hanem Vásárhelyen is minden-
kor felmerültek. Sőt bennünket még 
jobban elhanyagolt Kardoss, mint 
Szegedet. Már tavaly kifejezésre jut-
tattuk kifogásainkat és ezeket most 
Szeged szinügyi bizottsága igazolta 
is. Szegeden felszámolják a Kar-
doss-rezsimet, kíváncsian várjuk a 
vásárhelyi fejleményeket." 

A színház ügyében egyébként 
folynak a tárgyalások a városházán 
Mint értesülünk, legutóbb Szegeden 
jár t Bánky Elemér, vitéz Bánky 
Róbertnek, a budapesti Magyar 
Színház igazgatójának öccse és tár-
gyalt dr. Pálfy József polgármester 
rel. Bánky Elemér a Szokoly-aján 
lat ügyében jár t Szegeden, ugyanis 
Szokolynak ugyanaz az Orosz Bar-
na a tőkéstársa, aki a budapesti 
Magyar Színházat és szeptembertől 
kezdve a Fővárosi Operettszínházat 
is finanszírozza. Bánky Elemér 
Orosz Barna megbízásából járt Sze-
geden és folytatta le tárgyalásait. 

Május vé fén az OMTK bezárja 
szegedi telepét 

(A Délmagyar ország munkatár-
sától) Az OMTK. amely a napokban 
csökkentette le szegedi fiókelárusító 
üzemeit tízről kettőre, most újabb 
elhatározásra jutott: Panyigay igaz-
gató szerdán délben bejelentette 
Pálfy polgármesternek, hogy az 
OMTK budapesti központja elhatá-
rozta a szegedi fióktelep teljes be-
zárását és ehhez a földművelés-
ügyi minisztérium, mint felügyeleti 
hatóság hozzájárult. Eszerint tehát 
e hó végével az OMTK szegedi tele-
pének működése megszűnik. 

A bejelentéssel kapcsolatban Pa-
nyigay igazgató a következőket 
mondotta a Délmagyarország mun-
katársának: 

— Május végével bezárjuk a sze-
gedi telepet, mert a tanyai tejgyüjtő 
állomásaink napi tejszolgáltatása 
három nap alatt 1600 literről 500 li-
terre csökkent, ezzel a napi 10—12 
ezer literes forgalom lebonyolítására 
berendezett vállalat elvesztette a to-
vábbi létjogosultságát. 

— Megítélésünk szerint a helyze-
ten osak a termelői ár emeléséve! 
lehetett volna változtatni, minthogy 
azonban ez a fogyasztói árat is meg-
drágította volna, a minisztérium eh-
hez nem járult hozzá. Gépeinket és 
a berendezést nem visszük el Sze-
gedről, mert nincs kizárva, hogy ha 
majd a viszonyok javulni fognak, 
ismét megkíséreljük a telep üzerabe-
Helyezését. 

Dr. Pálfy József polgármester ér-
deklődésünkre kijelentette hogy az 
OMTK üzemének leállításával kap-
csolatban a város semmiféle intéz-
kedésre nem készül, a tej termelői 
árának emelésére vonatkozólag már 
esak azért sem tehet előterjesztést, 
mert semmi olyan támpont, vagy 
kalkulációs adat nem merült föl ed-

dig, ami ezt indokolttá tehetné. 
A magunk részéről a tejprobléma 

itt ismertetett ujabb fejleményeihez 
Csak annyi a hozzáfűzni valónk, 
hogy bizonyosak vagyunk benne, 
hogy a hatóságok bölcs belátása 
megtalál ja a megfelelő megoldást. 
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Akit magyar Ufferininek nevezett 
a városok közönsége 

Danieli, a világhírű telepatikus fe-
nomén a káprázatos kézüigyességü bű-
vész, akinek premierje pénteken este 
8 órakor lesz a szegedi Városi Szín-
házban, köztudomásu, hogy immár 
egy esztendő óta járja a magyar vá-
rosokat és tartja ámulatban közönsé-
gét. Danieli előadásain a nagyközön-
ség lelkesedése nem ismer határt. lát-

va a szenzációsan végrehajtott, kén-
ügyességben utánozhatatlan nagysze-
rű mester produkcióit. A közönség a 
magyar Ufferini néven tisztelte meg. 
Nem csodálkozunk tehát azon a kivé-
teles érdeklődésen, amely Danieli pén-
teken kezdődő előadásait megelőzi. Az 
előadásokat a honvédgyalogezred ze-
nekara kiséri. 

Szabó Ilonka énekel Fricsay Ferenc vezényei 

Johann Strauss-hangversenyen 
Aldozőcstttörtökön a színházban 

Mérsékelt helyárak. Jegyek a színházi pénztárnál. 

Száztizenöt kiló szappant 
foglaltak le egy Maros-utcai 

szappanfőzőnél 
(A Délmagyarország munkatér, 

sától) Scheiben Gyula és Palotás Fe-
renc hatósági árellenőrök ismét na-
gyobb árdrágítás! ügyet lepleztek le 
ós egyúttal nagyobbszabású árúhal-
mazásnak jöttek nyomára. Az árel-
lenőrök hosszabb idő óta megfi-
gyelték, hogy Horesnyi Józsefné 
Maros-utca 27. szám alatti szappan 
loző üzeméből nagymennyiségű 
szappan kerül ki a forgalomba. Azt 
is megállapították az árellenőrök. 
hogv a Maros-utcai szappanfőzésből 
származó szappan a rendeletileg 
megállapított maximális árnál jóval 
drágábban kerül forgalomba. A mo-
sószappan maximális ára 2 pengő 10 
fillér kilónként. Horesnyinó azonban 
3 pengő fillérért adta a szappan 
kilóját. Amikor az ellenőrök több 
vevő kihallgatása után meggyőző-
dött felfedezésük valódiságáról, fel-
jelentette Horsenyinét a rendőrsé-
gen. Detektívek mentek a Maros-ut-
cai szappánfőzőüzembe és 115 kiló 
bejelentési kötelezettség alá eső be 
nem jelentett szappant találtak 
Horesnyiné raktárában. A szappant 
lefoglalták, a szappatifőzőuő elleu 
árdrágítás miatt megindították az 
eljárást, mert. 80 kiló szappant mér 
forggloutbahozott 3 .pengő 50 filléres 
áron. 

Közel nyolcezer anyakönyvi kivonatot 
adtak ki 

ebben az esztendőben a városházán 
(A Délmagyarország munkatár-

sától) Az anyakönyvi hivatalra más 
időkben egy életen át háromszor 
volt osak szüksége az embernek, de 
e három hivatalos alkalom közül is 
esak a közbülsőt intézte saját maga: 
a házasságkötést, a születési anya-
könyvi kivonatát még nem. a halá-
lozásit pedig már nem maga igazít-
hatta penna alá. Az utóbbi években 
azonban az élet sok minden jelensé-
gével együtt ez is megváltozott. Az 
anyakönyvi hivatal ma az a szerv, 
amelyre olykor évente többször is 
rászórni az ember, mert minden fon-
tosabb hivatalos ügy intézésénél 
szükség van a származás igazolásá-
ra. E cél elérésérv az út az anya-
könyvi hivatalon át vezet A saját 
és a szülők származását az anya-
könyvi hivatal igazolja hivatalos 
anyakönyvi kivonattal, a nagyszü-
lőkét azonban Csak akkor, ha 1895. 
után születtek. Ilyen eset persze 
csak kevés van, mert az állami anya-
könyvi intézmény behozatala óta 
még két emberöltő sem telt el. Nagy-
szülők származásának igazolására 
tehát legfeljebb esak elemi iskolai 
beíratás esetébeu illetékes az anya-
könyvi hivatal. 

Az anyakönyvi hivatalnak van 
tehát dolga bőven. A származási iga-
zolás díjmentes, azaz nem esik ille-
tékfizetési kötelezettség alá. ezekkel 
csak munka van. Az egyéb célokra 
szükséges igazolások már illetékkö-
telesek. ezekből havonta átlag 600— 
70(1 pengő bevétele van a hivatalnak, 
Ezeket a kivonatokat az állami ille-
téken kívül ugyanolyan értékű vá 
rosi bélyeg is terheli, azonban lele 
ményes emberek megtalálták már a 
módját annak is, miképpen takarít-
hatják meg ezt a bélyegköltséget. 
Egyszerűen „származás igazolása 
céljára" kérik a fontos okmányt, 
amit ezen a eíinen természetesen il-

; letéknienteisen kapnak mag. Ezt más 
Icáira, tehát olyan természetű ügyek 

ben, amelyeikre nézve az illetékkö-
telezettség fennáll, a felek csak ak-
kor használhatják Jel, ha a megálla-
pított illetéket az okmányon bélyeg-
ben leróják. Az élelmes emberek te-
hát az Illetékmentesen kapott kivo-
natra pótlólag ráragasztják az ok-
mánybélyeget és akkor — megtaka-
rítva az ugyanolyan összegű városi 
bélyeg árát —, fele költséggel hozzá-
jutottak egy minden célra megfelelő 
okmányhoz. 

Ez a trükk a törvényes rendelke-
zések kijátszása, ami természetesen 
büntető szankciót is vonna maga 
után, ha volna r á jogszabály. Ennek 
hiányában a hatóságok eddig tehe-
tetlenek voltak, most azonban ren-
delet készül, amely a jövőben lehe-
tetlenné fogja tenni a város megká-
rosítását. 

Az anyakönyvi hivatalban a fo-
lyó ügyek mellett ma is a legtöbb 
munkát az „őskutatás"-sal kapcso-
latos igazolások adják. Naponta át-
lag 30 díjtalan és körülbelül ugyan-
ennyi illetékköteles anyakönyvi ki-
vonatot adnak ki, ami azt jelenti, 
hogy a havi 1800 darabszámos for-
galmat véve alapul, ebben az eszten-
dőben május derekéig körülbelül 
nyolcezer anyakönyvi kivonatot ál-
lítottak ki. 

A városi bérház első emeletén a 
felek részére a hivatalos óra délig 
tart, azonban a tisztviselők rendsze-
resen bejárnak délután is és az anya-
könyvi hivatal ablaksora az esti 
órákban is legtöbbször világos. 

Villanykörték 
gramofon lemezek 
(ócska lemezeket megvásárolok) 
i seblánspaeletnck 
rádiócsövek és alkatrészek 
játékáruk 

olcso beszerzési helye 
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