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H I R E K 
Szegedi u tmuta tó 

A Somogyi - könyvtárban é» 
eeyetemi könyvtárban vasárnap 

az 
ás 

könyv tát szol-

egész évben 

D E E M A G Y A R O R S Z A G . — Üzenet Oroszországból. Tábori 
Pén fek , 1942 november 27.[lapot hozott a posta a Délmagyaror-

v " ™ * ™ " 1 " ^ — — szág szerkesztőségébe, a 219/75. számú 
tábori postáról. >A hőfödte, végtelen 
orosz mezőkről hazafelé száll a lel-
künk és innen, az első vonalból me-

1 leg szeretettel gondolunk hozzátarto-
j zóinkra és jóismerőseinkre* irják 
honvédeink. A lapot Balogh István. 
Bözsó János, Marosán Sándor, Szelei 
József és Szélpál János irta alá. 

— Egyévi börtön és 100 pengő pénz. 
büntetés óeskavaslopásért, A szegedi 
törvényszék egyévi börtönre, ,100 pen-
gő pénzbüntetésre és ötévi hivatalvesz-
tésre Ítélte Bényi Miklós 35 éves szö-
regi ócskavaskereskedöt. aki ez év ta-
vaszán, a vasnapok idején Kübekbázán 
résztvett a gyűjtésben, azonban a 
gyűjtés céljaira felajánlott két darab 
kisvasúti sínnel nem számolt el, ha-
nem azt eladta Bárdos János 36 éves 
szegedi óeskavaskereskedőnek. Bár-
dost a szegedi törvényszék az orgaz-
daság vádja alól felmentette. A sze-
gcdi tábla most Bényi Miklós bünteté-
sét, mint Bárdos János felmentését in. 
dókáinál fogva jóváhagyta, igy az Íté-
let móst már jogerős. 

— Lábat tört a malteros láda. Csü-
törtökön délután 3 órakor a Bártfa-
titea 23. szám alá hivták ki a mentő-
ket. A házban folvó építkezésnél Csí-
kos János kereskedősegédnek a lábára 
[cselt egy malteros láda és mindkét Iá-

ünnepnap kivételével 
gálát. 

A Városi Muzeum 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Lein-
ziuger örök. k. Tukats Sándorné Hor-
váth Mihály n. 9, Pósa Balázs Kál-
vária u. 17, Kocsis J. Endréné Föld-
műves n. 17, Selmeczi Béla Somogyi-
telep IX. n. 48». 

Városi Színház: Nemes R ó z s a . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
E n y é m vagy , Korzó Mozi: F é r-
f i b fl s é g, Széchenyi Mozi: Ncma 
t a n a . 
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ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE 
8-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÖRAKOR, 
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S Z Í N H Á Z 

-w Kortnányzögyürüs "doktorává. ' b á t b o k á b a n eltörte. A mentők Csíkost 
Tas lesz december 6-án a szegedi a sebészeti klinikára szállították, 
egyetemen. A Horthy Miklós- j _ Le tar tóz ta t tak egy ponyva to lva j t , 

iudományegyetem tanácsa decem- A szegedi ügyészség csütörtökön elő-
ber 6-án, a Kormányzó ur névün- jzetes letartóztatásba helyezte Csa-
»epén avatja Foltinvi István böl- i^angó István 19 éves. többszörösen 
Cscszettudomáryi doktorjelöltet sub íhnirtetctt szegcdi napszámost, nki no-
ftuspiciis gubematoris doktorrá. Az v e m b c r 2 1" í n * Mara-térről 
ünnepi ülést 12 órai kezdettel tartja 
meg az egyetem tanácsa az aulá-
ban. A kor riányzógyürüs doktor-
avatáson a Kormányzó ur szemé-
lyét dr. báró Wlasics Gyula kul-
ituszminiszle-i államtitkár képvi-
seli. 

— A tápéi gyöngyösbokréfa ven-
dégszereplése Sándorfalván. Vasárnap 
kedves kulturdélutánt rendczelt a 
MANSz fiókegyesülete jótékonycélra 
Bándorfalván. A sándorfalvi MANSz 
elnöksége dr. Bod Arpádné vezetésé-
vel meghívta Sándorfalvára a sok si-
kert aratott tápéi Gyöngyösbokrétát. 
'A tápéiak özv. G s ó t i Mihályné veze-
tése mellett jelentek meg Sándorfal-
ván. A rendezőség kitűnő műsorról 
5s gondoskodott erre az alkalomra, 
mert ennek az előadásnak népművelési 
jeliege is volt. Szerepelt a műsoron két 
szavalat, atnit Berta Irén és Dege 
/Varga Endre adtak elő nagy sikerrel. 
Mivel közel van a Kormányzó ur név-
Ünnepe, a Kormányzóról szóló szép 
Ünnepi beszédet S t e l c z á m e r Re-
zső iskolafelügyelő, állami tanitó mon-
dotta nagy tetszés mellett. Horthv Ist-
vánról is megemlékezett. A közönség 
néhányperces néma csendben áldozott 
a nagv nemzeti hősnek. A G'yöngyös-
ibckrétások most következtek azokkal 
a számokkal, amiket a fővárosban 
Szent István hetében szoktak előadni. 
Igen nagy tetszést arattak a szép tán-
cokkal és énekszámokkal. A zongora-
kiséretet B a r n a Györgyné és dr. 
Bod Arpádné nagy hozzáértéssel és 
szaktudással látták el. 

— Műsoros délután a Honvéd-
kórházban. 'K Magyar Kender-, 
Len- és Jutaipar légoltalmi egész-
ségügyi osztaga ma, pénteken 16 
órakor meglátogatja az iparosfa-
noncisknlában levő honvédkórház 
összes sebesült honvédéit. A láto-
gatást az osztag parancsnoka, Fa-
ragó László vezeti. A látogatáson 
résztvesznek: az egészségügyi osz-
tag tagjai és a 18 tagu dalárda. Az 
osztag a sebesültek javára az általa 

követett egy szekeret a Londoni-kör-
uton át a Kálvária-utca sarkáig. Tft 
a szekéren ülő Baranvás József le-
szállt a szekérről és bement az egyik 
házba. Az őrizetlenül hagyott sze-
kérről a suhanc lelopott egy két é« 
félméter hosszú és másfél méter szé-
les uj ponyvát és azt a Remény-utcá-
ban elrejtette egv csatornában. Néffv 
nap múlva kivette a csatornából és 
elvitte a Szent Tsfván-férre, ahol el-
adásra kínálta Gaskó Béla zsihárus-
nak 29 pengőért. A zsibárus gvannt fo-
gott. rendőrt hivott. aki előtt Csaman. 
gó bevallotta a lopást. Az ügyészség 
intézkedésére a notórius tolvajt a leg-
közelebbi táravalási napon előállítják 
és ügyében Ítéletet hirdetnek. 

— Négyhónapi fogházra és 200 pen- ; 

gő pénzbüntetésre Ítélte az uzsorabiró 
az árdrágitó péknét. Csütörtökön tár 
gyalta dr. Újvári István uzsorabiro 
Csonka Mihályné ujszegedi pékné ár- [ 
drágitási bünügrvét. Csonkáné a Beth- j 
len-utca 27. szám alatti pékmühelybeu,. 
mint ismeretes, Titz János zenésznek. 
3 pengőért adott jegy nélkül másfél j 
kiló kenyeret. A biró árdrágító vissza-
élés bűntettében mondotta ki bűnös, 
nek Csonka Mihálynét és 4 hónapi fog-
házra, valamint 200 pengő pénzbünte-
tésre itéite. A vádlott az ítéletben 
megnyugodott. 

A gyermekre vigyázni kell! Fer-j 
kö Ferencné 37 éves szegedi lakost a 
törvényszék Molnár-tanácsa csütörtö-
kön gondatlanságból okozott súlyos 
testi sértés vétségéért 15 napi fog-
házra ítélte, mert a gondjaira bizott 
ötesztendős Ábrahám Andriska forró 
vizes fazekat rántott magára és súlyos 
égési sebeket szenvedett. A biróság az 
enyhítő körülményeket figvelembevéve, 
az ítélet végrehajtását 3 évi próbaidő-
re felfüggesztene. 

— Háromszázötven pengő értékű 
ékszert loptak egy föpincértöl. Csü-
törtökön délben Balikó Kálmán főpin-
cér bejelentette a rendörségen, bogy 
Pusztaszeri-ut 27. szám alatti lakásá-
ba besurrant egy ismeretien cigány-
asszony és a lakásban heverő értéktár-
gyakat összeszedte és ellopta. A lo-
pott értéktárgyak között van egy 

köves arany-SVÜjtŐtt összegből. 284 pengő 55 í a r? n? Pe«étgyürü, egy 

fillérből a kórház összes hete* ka g y u r u ' ° g y , z o l d k o v e s aranygyűrű es tillerDot a Koruaz összes Beteg ka- e zQs t Cigarettatárca. A kár össze-
tonájának ajándékcsomagot oszt' g e 350 pengő. A rendőrség a tettes 
,szét 'A' sebesült honvédeknek mü- kézrekeritésére megindította a nvomo, 

'sorral is kedveskednék. Izást 

- Bohémélet-előadás 
a Yárosi Színházban 

Élvonalbeli budapesti énekesekkel 
került szinre csütörtökön este Giaco-
mo Puccini legpoétikusabb és legme-
legebb muzsikáju operája, a Bohém , 
é let . Ez a daimü 1896 február 1-én, 
torinói ősbemutatója alkalmával — 
annak ellenére, hogy Toscanini vezé-
nyelte, aki az elsők között ismerte 
fel Puccini kiemelkedő zenei talentu-
mát — nem hozott sikert, mert az ak-
kor már befutott Leoneavallo ugyan-
csak Murger regényének feldolgozásá-
val behirdette >Bohémek* cimü operá-
ját Az olasz közönség ugy tüntetett a 
fiatal Puccini 'vakmerősége* ellen, 
hogy hidegen fogadta a 'Bohéméletet*. 
A holnap azonban mégis Puccinit iga-
zolta: Leoneavallo 'Bohémek* cimü 
daljátéka későbbi bemutatója után 
csakhamar lekerült a műsorról, Puc-
cini pedig éppen a Bohémélettel indult 
el a világsiker utján. 

Mi a 'Bohémélet* világsikerének 
és ma is kivételes népszerűségének 
titka? A közelmúltban jelent meg Falk 
Géza, a kitűnő zeneesztéta megható 
könyve Puccini életéről s ebben a mun-
kában részletesen ismerteti a 'Bohém-
élet* születését. A 'Bohémélet* rend-
kívüli sikerének titka az, hogy Puc-
cini maga is átélte Musset alakjainak 
könnyes-mosolyos bohéméletét. A >Ca-
fé Momus* Puccini ifjúkorában a mi-
lánói >Aida«-kávéház volt s barátai, 
akik együtt éheztek, nyomorogtak és 
küzdöttek vele. nyertek örök életet a 
'Bohémélet* csupasziv melódiáin ke-
resztül . . . Puccini ebben a müvében 
saját ifjúságát élte át még egyszer « 
a mult emlékeivel átitatott dallamok 
nemcsak poézist adnak, hanem a vérző, 
valóságos s talán a távolság, az ifjú-
ság szépítő ködén át visszacsillanó 
életet... 

Az előadás megérdemelt. Torró si-
kert hozott. Bár — a kissé borsos helv-
árak miatt — néhány páholy üresen ma-
radt. a közönség szépen megtöltötte a 
nézőteret és esti külsőségekkel is 
ünnepi jelleget adott az előadásnak. 

Az est hőse kétségkívül P a t a k y 
Kálmán volt. Patakytól sokszor és 
mindig élvezettel hallottuk Rodolfot. j 
de olyan kitűnő diszpozícióban, mint 
csütörtökön este, talán még soha. Zen-
gő tenorjának vivő ereje és csodála-
tos hajlékonysága bearanyozta Pucci- t 

ni szive véréből való, legliraibb teDor- j 
szerepet s az a szépséges stilus, apiely 
az olasz >bel canto* ragyogó példája, 
nagyszerűen érvényesült az első felvo-
násbeli nagy áriában, melyet a közön-
ség kitörő elragadtatása megismétel-
tetett. Másodszor olaszul énekelte, ha 
lehet, még poetikusabban s még több 
szívvel. 

Pataky mellé méltóképpen csat-
lakozott dr. P a l l ó Imre és Ko r éb 
Endre, ez a két brilliáns baritonista, 
akiknél különbeket európaszerte nehe-
7.en találhatnánk. Palló Marcelljc ének-
ben és alakításban egyaránt művészi 
munka. Különösen a harmadik kép 
tercettjében emelkedett énektudása és 
fölényes rutinja magaslatára. Bár 
hangjának bársonyos fényére alig ész-
revehető fátyol borult, énekmüvészeté-
vel játszva pótolja ezt a kis indiszpo-
ziciót. K ó r é h Endre Collinje egyike 
a nagy művész legjobb alakításának; 
hangjának mély hafangbugása és ki-
fejező ereje erőssége volt az együttes-
nek- A népszerű »kabát«-áriát csodá-
latos pianókkal és bensőséges lirával 
énekelte. A közönség lelkes tetszés- i 
nyilvánításaira meg kellett ismételnie • 
az áriát. 

Tatjana Menotti Mimijét a azegetfi 
színpadon. 

R a f f a y Erzsi Musetteje vérbeli] 
csupatüz alakítás. Hangja bátran csei* 
gő és kristályosan tiszta, de magas 
fekvésekben kissé túlélés. 

M a 1 éc z k y Oszkár rutinos, jét 
megmintázott Chaunard-ja és 11 i y é « 
Sándor karakterfigurája vigoperai 
hangulatot hozott és sok tapsot erűe-
melt. 

A zenekar — F r i c s a y Ferenc 
karnagy vezénylete alatt — kiemeika-
dően szép munkát produkált. Pianii 
ezúttal kifogástalanok voltak és ko-
moly zenei tudással szolgálta Puccini 
alkotását. 

A rendezés nem volt kielégítő, a» 
első és harmadik kép ősrégi diszietei 
nem méltók a szép előadáshoz. Szeret' 
nénk már egy diszletező-müvészt tudat 
a szegedi szinhnz kötelékében. Mi-
h á l y István festőművész képei javí-
tották csak fel a helyzetet a tulkopott 
első szénen. 

A kórus többnyire ifjú és könnyebb 
műfajhoz szokott tagjai nagyon igye-
keztek, de nem mindig eredménnyel. 

(c«. p.) 
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A színházi iroda közleményei 
H E T I M Ű S O R : 

Pénteken este: Nemes Rózsa. 04 
bérlet.) 

Szombaton délután: Rozika. 
Szombaton este: Nemes rózsa. 
Vasárnap délután: Nemes róz»A 

(Rendes belyárak.) 
Vasárnap este: Nemes rózsa, 
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Ma este »A«-bérletben kerül színe® 
a nagy sikert aratott Nemes Rózsa cL 
mü zenés vígjáték. A kitűnő darab " 
bemutatóelöadáson olyan nagy sikert 
aratott, hogy előreláthatólag buzamo* 
safcb ideig műsoron keli tarlanunk. A 
Nemes Rózsa a bemutató pompás sze-
reposztásában pereg le Nagyajtay 
György felléptével. A mai előadáson 
kivül a Nemes Rózsa holnap, szómba, 
ton este, vasárnap délután és este, 
hétfőn este marad műsoron. 

Nagy érdeklődés előzi meg a Viha-
ros szerelem ePő esti előadását, amely 
kedden lesz. A Viharos szerelem első 
előadása csütörtökön délután volt. 
Kedden este a bemutató szereposztása* 
ban fog szinre kerülni, amelyben a fő' 
szerepet Nagyajtay György, a népsze-. 
rü bonviván játsza. 

Szerdától kezdve a szinlaptól élté' 
rően nem Bolond Ásvavné, hanem » 
Donna Diana cimü klasszikus vígjáték 
megy, amelyet a Nemzeti Színház is 
sorozatosan játszott és a rádióban is 
szinre került. A főszerepet Radnóthv 
Éva játsza. 

Szombaton délután ismét szinre ke* 
rül a nagy sikerrel bemutatott Rozika 
cimü gyermekdarab, ifjúsági előadás 
keretében. Minden szecodi kisgyerek' 
nek itt kell lenni az előadáson. Jegye-
ket mérsékelt helyárak mellett » 
pénztárban már lehet váltani. A ragT 
érdeklődésre való tekintettej ajánlatos 
ieovrVrőt előre gondoskodni. 

Mimi szenvedő, csupasziv és leven-
dulaillatú szerepét R á s k a y Gizella. 
sikeresen énekelte. Csengő, fiatal hang- ' 
ja nagy énektudással párosul. Ha kis- • 
sé több biztonságot nyer a színpadon, 
élvonalbeli énekművésznő lehet. Egye-j 
lőre nem tudta feledtetni a bűbájos • 

Szeged sz. kir. város közellátási 
hivatala. 

ad. 4892-1942. k. é. szám. 

Hirdetmény 
A m. kir. minisztérium 6730—1942. 

M. E. számú rendelet alapján felhívom 
az összes beszolgáltatásra kötelezette-
ket, hogv a fenti számú hirdetményben 
inár közzétett Hombár-bizományosokon 
kivül a kenyérgabona, árpa és köles 
átvétele tcy-ténhef meg Faludy Testvé-
rek gőzhenger malmában, mint Horn-
bár-föbizományosnál, Délibáb-utca 67. 
szám, Csáki Ferenc Petőfi Sándor-su-
gárut 81a. sz.. özv. Csáki Jánosné Pe-
tőfi Sándor-sugárut 77., Sebők Mátyás 
Alsóközpont, Szabó G. András Ruzsa-
járás, Ábrahám Imre Mórabalom s 

végül Illés Károly Felsőkőzpont. 
Szeged, 1912 november 26. 

polgármester 


