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Jáváé*. A m. kir. Államvasutak Sze-
gedi pályafenntartási műhelye as al-
sóvárosi kjáltnrházban február 7-én es-
té fél 7 órai kezdettel a magyar hon-
védcsaládok javára előadást réndcz 
A« előadás fővédnökei: dr. Szilágyi 
M f t t É m. kir. korwiánvfötanácsos, űr 
-•yyvsgató, Szilbereki Béla ügietigaz-
•utó-helyettes. Mohácsv Ferenc mfi-
ufáki főtanácsos, osztályfőnök, dr. Ka-
álnsay K IRG György főmérnök, osz-
lálymérnök. Műsor: Ünnepi beszéd, el-
mondja Sárközi Sándor, Vlg huszárok 
ópérMt 9 felvonásban, szövegét irta: 
RAÜAF Gyula, zenéjét szerezte: Vin-
eué István, rendezték: Szegvári János 
és Bába Antal Főrendező: Kocsis Sán-
dor 

— Szocialista képviselők sajtópere 
feajatw Porane ellen. Budapestről je-
l«Hk: 1983 januárjában Rajniss Fe-
re*é Országgyűlési képviselő két cik-
két irt »Marxista-zsidó diktatúra á 
munkásszövctkezetekben* és »A dolgo-
zók és a zsidó paraziták* cimmel. Cik-
koiben az Altalános Fogyasztási Szö-
vetkezet vezetőségének ügyvitelével 
foglalkozott. A Cikkek miatt az Álta-
lános Fogyasztási Szövetkezet akkori 
vxMBríősége nevében Pever Károly or-
suiggynlési képviselő, mint elnök és 
ér. Györki Imre ügyvéd, mint ögyve-
sető-alelnök sajtó ntján elkövetett rá-
galmazás vétsége rímén bűnvádi felje-
lentést tettek Rajniss Ferenc ellen. A 
Mhrtetőtönnényszék VAlyi-Nagy-taná-
cáa már tartott ezügyben főtárgya-
ikat, amikor k Rájnias kijelentette, 
bogy bem érzi magát bűnösnek és 
kérte a valóság bizonyításának elren-
delését. Dr. Földes István, a főmagán-
rádlók nevében hozzájárult a bizonyí-
tás elrendeléséhez és ellenbizonyitéko-
kat ajánlott fel A törvényszék nagy-
részt helyt is adott a bizonyítási in-
dítványoknak és sok tanú kihallgatá-
sát rendelte e l A csütörtöki folytató-
lagos főtárgyaláson tanúvallomást 
tett Miliők Sándor, a Népszava felelős 
szerkesztője, aki annakidején alkalma 
aóttja vóM aá Általános Fogyasztási 
Szövetkezetnek, továbbá dr. Bánóczi 
László, akiket a szövetkezet tisztvise-
lői fizetéséről kérdezett áz elnök. E»-
vtán a tárgyalást ujabb tanuk beidé-
aéséfg elnapolták 

— BJ Ítéltek égy ekirathamisitót 
PWó Itáre M éves klárafalvi napszá-
tüés efctaMfeamisitás vétsége miatt ke-
ntét esátörtököa a királyi törvényszék 
Molnár-tanácsa elé Filé 1942 május 
76-áu Deszken eladott egy lovat Budai 
Sándor deszki lakosnak. A ló, amely-
ről a jártat szólt, már korábban elhul-
lott. A jár latlevél tehát hamis volt an-
mU is inkább, mert az elhullott ló 
tWI-es évjáratú vtét, M eladott ló 
dédkg négy évvel kórosabb. Budai 
Kámfor nem kívánta a vádlott megbün-
téfését, a törvényszék azonban Filó 
Imréi, aki bűnösnek érezte magát, 50 
pengő pénzbüntetésre Ítélte. Fiiö az 
itéletbsa megnyugodott, igy az jog-
rtőa. 

— Hgáaott s villamos egy idős 
©monyt Csütörtökön este • óra táj-
ba* á Boldogasszooy-sugárntoa hala-
dó 3B. száma villamos a 18. számú báz 
alőtt elgázolt egy ismeretlen, 60 év 
körÜU asszonyt. Azonnal értesítették 
a mentőket, akik az ismeretlen nőt su-
lyos agyrázkódással a közkórházba 
szállították. Időkőzben a tűzoltók is 
kiérkesték á helyszínre, hogy emelő-
szerkezettel kiszabadítsák a szeren-
tétlenül járt asszonyt a kerekek alól, 
beavatkozásukra azonban már nem 
költ szűkség, mért á mentők a járóke-
lők segítségével kiemelték. A rendőr-
ség aZ Ismeretlen Cő sZemélyazonossá-
aának megállapítására megindította a 
nvomozást, amit megnehezít az, hogy 
s baleset áldozata a kórházban sem 
nyerté ínég vissza az eszméiétét és 
igy nem lehetett kihallgatni. 

— Értesítés. A Szakszervezeti Bi-
zottság közli, bogy folyó bó 3-én, 
pénteken este 7 órakor a Munkásott-
honban (Hétvezér-n. 9.) tudományos 
előadást tart. Az előadást Kéthly An 
na. Budapest, országgyűlési képviselő 
*A munka és pihenés* rímen tartja 
meg. SaMpŐdij túne*. | 
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Padányi Gulyás J«n6 szabad 
egyetemi előadása 

(A Délmagyarország munkatársától) 
Az Egyetembarátok szabadegyetemi 
előadássorozatának keretében csü-
törtök délután 6 órai kezdettel Pa-
d á n y i Gulyás Jenő építészmérnök, 
országgyűlési képviselő, az ismert ma-
gyar publicista tartott rendkívül nagy 
érdeklődés és siker melleit előadást 
az egyelem aulájában ©Népépitészet — 
magyar építészet* cimmel. Előadásá-
nak megkezdése előtt dr. B a t i z f a l -
vy János köszöntötte az illusztris elő-
adót, méltatta eddigi tudományos épi-
tőmüvészeti és publicisztikai működé-
sét és kiemelte, bogy Padányi Gulyás 
Jenő egyike a Teleki Pál körül tömö-
rült fiatal magyar politikusnemzedék 
tagjainak, aki különösképpen nemzet-
politikai felszólalásaival hivta fel ma-
gára a figyelmet. 

Előadásának elején az építőművé-
szet szó tág értelmét és tartalmát fej-
tegette Padányi Gulfás Jenő s hivat-
kozott arra, hogy az építészet törté-
nelméből a magyar nemzet kimaradt, 
mert nincsenek olyan jellegzetesen 
magyar, monumentális alkotásaink, 
amelyek helyet biztosítottak volna 
számunkra az épitőmtlveszetOkről hí-
res nemzetek sorában. Mi nem voltunk 
soha abban a helyzetben, hogy monu-
mentumokat építhettünk volna, vagy 
legszebb alkotásainkat megtarthattuk 
volna. Éppén ezért azokat a szerény, 
dé jellegzetes építészeti alkotásokat 
meg kell becsölnünk, amelyek salátu-
sán magyarok, már csak azért is. mert 
legtöbb nép építészetében, igy a mi 
népépitészetünkbeu is. jellegzetesen 
jelentkeznek a táj, a nép, a műveltségi 
fok, stb. karakterisztikumai. A magyar 
népépitészetet eddig sajnos, nem sok 
figyelemre méltatták s külföldön sok-
kal nagyobb elismerés fogadott egy-
egy közleményt, mint itthon. Ha ezek 
az alkotások nem is olyanok, mint 
más, jobb körülmények között élt nem-
zetek maradandó építőművészed alko-
tásai, de alkotások s olyan jellegze-
tességekkel rendelkeznek, amelyek 
minden más nép népépitészeti stílu-
sától megkülönböztetik. 

Előadása második részében vetített 
képek sorozatában a jellegzetesen ma-
gyaros falusi házépítésnek több igen 
szép példáját mutatta be Padáoyi Gu-
lyás Jenő, majd hivatkozott arra, hogy 
a magyar népépitészet értékeinek 
megmentése terén nagy hivatás vár 
Szeged városra, abol éppen most fo-
lyik a városrendezési tervek elkészí-
tése s az városkép kialakítása. 

Az előadást meleg tapssal fogadta 
az aulát zsufolásog megtöltő közön-
ség, amelynek nevében dr. Batizfalvy 
János mondott köszönetet Padányi 
Gulyás Jenőnek mindvégig értékes és 
lebilincselően érdekes előadásáért 
Zárószavaiban dr. Batizfalvy János is 
bivatkozott arra a magasabbrendü hi-
vatásra, amely épitőmüvészeii szem-
pontból a P á l f y-B u d i n s z k y End-
re városi főmérnök és dr. B á l i n t 
Sándor egyetemi magántanár által 
készített szegedi városrendezési terv-
ié Vár majd a megvalósulás idején. 
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— Úgy megverte a feleségét, hogv 
kórházba kellett szállítani. Szerdán 
esté 10 órakor az Arviz-utcába hívták 
ki a mentőket Tóth István kovács-
mester, aki az Arviz-utca 18. szám 
alatt lakik, összeszólalkozott a fele-
ségével és ugy megverte, hogy a hom-
lokán és koponyáján sulyos sérülése-
ket szenvedett. Az asszonyt a mentők 
a helyszínén első segélyben részesítet-
ték, majd bekötözve a közkórházba 
szállították. A brutális férj ellen a 
rendőrség megindította az eljárást. 

Istentisztelet 
a zsinagógában pénteken este léi öt 
urakor. Prédikáció. — Köznapokon 
Margit-u. 24. sz. nlalü reggef há-

romnegyed /és este fél öt Ómkor 

Koltay-Kastner piofessior 
bevexelő előadása a jövő heti 

P.randello-bemutató előtt 
Jelentette a Délmagyarország, 

hogy a szegedi szinház ezidei első 

eredeti bemutatója egy Pirandello-

mü less, amelyet „Mi az igazság!" 

isimmel ültetett át magyarra * Pi-
randello-darabok magyar fordí-

tója, Fáy E . Béla. A rendkívül ér-

dekes darab bemutatója február 

11-én, csütörtökön este lesz. Az u j 

Pirandello-mü a legnagyobb érdek-

lődésre tarthat számot nemcsak az 

irodalmi értékénél, hanem annál a 
rendkívül érdekes pszichológiai, 

mondhatni pszichpatológiai pro-

blémánál fogva, amelynek feltárá-

sára a nagy olasz iró vállalkozott. 

A bcmutatóelőadás jelentőségét 

emeli, hogy a szinház igazgatósá-

ga felkérte Koitati-Kastner Jenő 

egyetemi tanár, a Horthy Miklós-

tudományegyetem olasz nyelvsza-

kos professzorát a bemutató előtt 

bevcztőelöadás tartására. Koltay-

Kastuer professzor a modern olasz 

irodalomról, annak proLlémavilágá 

ról és Pirandelióról tart rövid elő-

adást a premieren. 
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ss A színház segédszinés/cinek elő-
adása a sebesült honvédeknek. Csü-
törtökön este hangulatos előadást tar-
tottak a Városi Szinház lelkes, fiatal 
segédszinészei a Mérey-utcai hadikór-
házban a sebesült honvédeknek. A mti 
sor betanítását a nemes cél érdeké-
ben a vezető gárdából Szapary Sán-
dor vállalta. A sebesült honvédek há-
lás szivvel fogadták a kitűnő műsort 
és Jól szórakoztak, A fiatal etöádó-
gárdából kiváltak KreUter Emma, Csák 
Hugó és Máthé László. A honvédek 
azonban egyforma lelkesedéssel tap-
soltak az egész lelkes és minden ho-
norárium nélkül buzgólkodó társaság-
nak. A műsoron szereplő magyar nó-
tákat Nóvé Lajos és cigányzenekara 
kisérte 

—«o»— 

A színházi iroda közleményei 
H E T I M Ű S O R : 

Pénteken este: Ártatlan vagyok 
(Tisztviselői bérlet). 

Szombaton délután: Első irodalmi 
uiatiné. 

Szombaton este: Ártatlan vagyok. 
Vasárnap délutón: Szibilt (Mérsé-

kelt helyárak). 
Vasárnap este: Ártatlan vagyok. 

- O O O — 

Nagy operaest a színházban. A 
Városi Szinház igazgatósága az el-
múlt napokban sajnálattal értesül ar-
ról, hogy Berglund, á világhirü német 
tenorista lemondta a >Bolygól hollan-
di«-ban tervezett szegedi vendégsze-
replését. Hogy azonban a szegedi bér-
lőközönség hátrányt ne szenvedjen, az 
igazgatóság azonnal érintkezést kere-
sett a Magyarországon tartózkodó vi-
lághirü énekesnővel, Tatjána Menotli-
val, a milánói Scafa kitűnő tagjával, 
hogy vendégszereplésre megnyerje. A 
művésznő nem ismeretlen Szegeden, jó 
néhány évvel ezelőtt a Lammermoori 
Lucia címszerepét olyan sikerrel éne-
kelte nálunk, hogy az előadást meg 
kellett ismételnie, ezenkívül a Travia-
tában és a Bohéméletben lépett fel 
nagy sikerrel. A színház igazgatósága 
igy a Berglund és a Bolygó hollandi 
helyett nagv áldozatok árán Tatjéna 
Menottit a leghíresebb szerepében, a 
Travlatáhan prezentálja a szegedi kö-
zönségnek. A világhirii énekművésznő 
partnere! dr. Palló Imre és Halmos 

1) E L M A (i V A R O R S Z A G 
P É N T E K . 1943 f e b r u á r 6. 

János lesznek. Sikerült lekötni erre « 
kiemelkedő operaestre az Operabár 
énekkarát is. A Traviata szerdán esté 
fi órakor I hcmutatóbérletben kerté 
színre. A II. beniutatóbérlők helyed 
vasárnap estig tartja fenn a pénztár. A 
várható nagy érdeklődésre való teMw 
tettel jegyeket mielőbb ajánlatos me* 
váltani. 

Ma, pénteken este ismét a rendVí 
vül nagv sikert aratott mulatságos bn 
hózat, az Ártatlan vagyok kerül mű 
sorra tisztviselői bérletben Az Ártat-
lan vagyok szombaton és vasárnap 
este bérletszünetben kerül megtérnél-
lésre. 

Szombaton délután 4 órakor az el-
ső irodalmi délután keretében a legér-
tékesebb klasszika- darabok legszebb 
részletei kerülnek műsorra, teljesért té 
beállításban és kitűnő rendezésben A 
nagy irodalmi és művészi eseményt je-
lentő délutánra mérsékelt helyárak 
mellett jegvek a pénztárnál kaphatók. 
Az előadás előtt bevezető előadás, 
tari: dr. Rartos Tmre 

Febrnár 8-án. hétfőn este a Gyön 
gyösbokréta tart előadást a azi'ced; 
színpadon 120 taggal, saját zenekarral 
népies öltözetben. Jegvek már kapha 
tök 

É r t e s í t é s . 
igen tisztelt üzletfeleinknek 
snves tudomásukra hozzuk, 
hogy irodánkat Szenl Gvőrgv 
utca 13. sz. ; lá helveitűk át. 
Telefon: 33-62. 

Ribizsár Gyula és Tsa. KFT. 
hentes és mészáros 

TÖZSDfe 
Budapesti értéktőzsdezarlat. SefTÉHP 

| voll csütörtökön is az értéktötmte 

irányzata Áruhiány miatt alig egy-kéá 

üzletkötés volt egy százalékkal maga-

sabb árakon A kötvénypiacon éiínfc 

érdeklődés mellett a részvénypiacba, 

hasonlóan szilárd volt az irányzat, 

Magyar Bank 90.50. Magyar Nemzeté 

Bank 414.—, Magyar Altalános Httdk 

bank 129.—, Pesti Magyar Kereske-

delmi Bank 231.—, Pesti Hazai WFL* 

Takarékpénztár 158.75, Jutaipar «9.7, 

Szegedi kenderfonógyár 29375, Sxikw 

484.5. 

Zürichi »leviza«árlat. Párté 13* 
London 17.35, Newyork 431.-, Brüsz 
szel 69.25, Milánó 22.66.25, Amszterdam 
229.37 fél. Berlin 172.55. Szófia M Í A 
Bukarest 2.37 fél, 

A Magyar Nemzeti Kank hiv*talo« 
valutaárfolyamai. Szlovák koi. 11.4J 
11.75, lira 17.40—17.90. svájci frank 
7660—80.60. svéd kor. 71.70-82 70. 

A budapesti terménytőzsdén e»é-
kély forgalom melleit az árak válto-
zatlanok. 

Csikágói terménytőwde/árlat, Buza 
lányba. Máj. 139.75, jul. 139.5, szept. 
140. Tengeri alig tartóit. Máj. 98 egy 
nyolcad, jul. 98.5, szept. 98 hétnyolcad. 
Rozs lanyha. Máj. 82.5, jul. 84.76. szep-
temberre 86 

Fájdalomtól megtört sziwel 

jelentjük, hogy * legjobb gyer-

mek, férj. testvér 

K o t a n M i k l ó s 

távol szeretteitől, 30 éves ko-

rában meghalt. 

Gyászolják szülei, felesége és 

lestvérei. 

Részvétlátogatás ók uiellőfcé-

sét kívánjuk. 


