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A velencei siker.
SZEGED, október 18.

Kétségtelen, hogy Bethlen István
kormárja óriási külpolitikai sikert
aratott. A magyar ál'áspont gyözött.
Cseh, osztrák és szerb politikai
körök megdöbbenve tárgyalok az
eseményeket: a trianoni szerzCdés
tabu voltán rést ütöttek ; annak rr.egmásithathnsága most már nem olyan
kétségen kivül vnló, szent valami,
mint azt a Magyarország
testét
szertemsreangoló szomszédok hitték
s amiben bz 6 nyugalmas birtok'ásuk bizodalma rejlett.
Ezt megállapított* a külföld, különösen közve'.lcn
szomszédságunk,
amely e'ölt ez a külpolitikai siker a
lét és ntm lét problémáját tárja ki
és talán be fogják ezt látni azok is,
akik eddig mindig felelőtlen és rosszindulatú kritikával illették a kormányt
és minden akciójában, cselekedetében
és intézkedésében gáncsot kerestek.
Végre pozitív siker, amely következményeiben beláthatatlan és hasznában felmérhetetlen. A velencei
értekezletnek eredménye kiáltó igazolása annak, hogy amit Párisban:
akár Saint-Germainben, akár Versaillesben, akár a trianoni palotában
békeszerződésképpen
megalkottak,
az olyan mü mind, amelyet az életnek még korrigálnia kell s amelyet
az éltt korrigálni is fog. Az első
korrekció most történt meg Velencében Nyugatmagyarország ellenállása
valamennyire felnyitotta az ántánt
szemét és Olaszország megérlő és
becsületes barátsága lehetővé tette a
kibon'akozást é> a békés megoldást, |
ami azonban egyértelmű volt az
egyik békecsinálmány határozatának
megváltozatásával.
Ez tény, tényleges eredmény, mely
magában véve is örvendetes, de még
örvendetesebb abban a megnyilvánulásában, hogy a jövőben precedensül is szolgálhat. Sopron örömében bizakodással és lelkesen vehet
részt Pozsony, Kassa, Nagyvárad,
Szabadka becsületes, magyarérzésü
lakossága és bizodalmat meríthet
Sopron előnyösen megváltozott sorsából a lehetetlen halártól távolabb
eső nagy magyar emporiumok népe
i s : — nem olyan áthághatlan akadály az a trianoni béke, hogy az
igazság és a magyar tiivalottsag ezt
le nem győzhetnék. Nem olyan lehetetlenség, hogy a magyar trikolor
fenlobogjon elrablott magyar területek magyar házain, várva a testvéreket, akik szabad hazából, a szabadságot hozzák.
S ezért nagy a megdöbbenés a
kisántánt intézőinél. A magyar igazság győzött Velencében és azok, akiket az igazság szerzett jogaikban háboríthat meg, azok most rosszul érzik magukat.
Csendben és kissé kételkedve abban is reménykedünk, hogy a kormánynak ez a lagadhatlan nagy sikere egyelőre lehetővé teszi az alkotómunkát ideben is.

Portoroséba

a

kormány.

BUDAPEST, okt. 18.(5oy. tud.) A Af. H. irja : Bethler István miniszterelnök ma folytatta a politikai helyzet tisztázására irányu!ó lanácskozá.-atf.
A tanácskozáson résztvettek gróf Bánffy Miklós külügyminiszter és dr.
Gratz Gusztáv i*. A tanácskozás tárgya a portorosei konferencia előkészítése
volt. Nagyatádi Szabó István ma este Budapestre érkerík és megbeszélést
folytat a politikai helyzetről. A holnapi nap folyamán tárgyal a miniszterelnökkel s ez a tanácskozás döntő befolyású lesz a válságia. A kisgazdapárt ragyatádi Szabó vezetése alatt áüó többsége semmi körülmények
között sem hajlandó a megalkuvásra.

Meghalt a bajor király
MÜNCHEN, okt. 18. (Saj. tud)A
P. N. irja : Lajos bajor király állapotáról Magyarországból igen kedvezőtlen hirek' érkeztek. A király teljesen erőtlen és minden pillanatban
várják a katasztrófa bekövetkezéséi.

Ruprecht trónörökös Sirvárra utazott.
SZOMBATHELY, okt. 18. (Saj.
tud.) A M. H. irja: Lajos bajor
király ma reggel sárvári kastélyában
meghalt.

Elkészültek a n y u g a t magyarországi proklamációk.
BUDAPEST, okt. 18. (Saj. tud.) A Af. H. irja : A külügyminisztériumban
már megszövegezték azokat a proklamációkat, amelyeket a nyugalmagyaror^zági felkelőkhöz intéznek, hogy a fegyvereket tegyék le í s térjenek
vissza békés munkájukhoz. A pioklairációt azonban csak akkor bocsátják
ki, ha Ausztria a megegyezést már ratifikálta.

Hatvan k o m m u n i s t a u t r a k é s z e n
való
varja
BUDAPEST, okt. 18. (Saj. tud.)
A Af. H. irja: A kicserélésre váró
kommunisták elszállításának Ugye
döntő stádiumba jutott. Tegnap a
váci tegy intézel bői 28, ma 29 kommunista érkezett a budapesti főkapltányságra, akiket még hárommal ki-

egészítettek, hogy az első transzport
együtt legyen. Ebben a transzportban
egy népbiztos és hét halálraítélt is van.
Elszállításuk időpontja Jungerth min.
tanácsos táviratától függ, melyet
minden percben várnak.

Keresik az osztrákok
a mentséget a népszavazás
döntésével szemben.

szágba, melynek tagjai között németországi németek is legyenek. A mostani ántántbizottságnak és ántánt
katonaságnak pedig kicseréléséi kérik.

BÉCS, okt. 18. (Saj. tud.) Az
osztrák nenuetgyülés külügyi bizottsága tegnap délután 5 órakor ült
össze, hogy a velencei tárgyalásokon
megállapított határozatok felett határozzon. A politika számottevő tényezői ma is újra hangsúlyozták,
hogy Ausztria még ma is az ántánt
pressziója alatt áll, amennyiben az
ántánt hitelakciójának kérdését összekapcsolták a nyugatmagyarországi
kérdéssel. A helyzet és a pártok
felfogása még nem tisztázódott. A
döntés felől nem lehet még pozitívumot megállapítani.
A keresztényszociálista-párt, amely
dr. Giesswein Sándor prelátussal is
tanácskozott, a holnapi ülésen hozzá
járul a Schober-í&\e javaslat ratifikálásához, azonban előre láthatólag
azzal a kikötéssel, hogy miként
Sopronban népszavazást tartanak,
ugy tartsanak népszavazást olyan
helyeken is, ahol német lakosság van
többségben. A nzgynémet-párt azt
hiszi, hogy a velencei konferencia
megállapodása nem nyújt elég biztosítékot a lakosság akaratnyilvánitási szabadsága tekintetében. Azt
hiszik, hogy a nagynémetek követelni fogják, hogy uj vegyes bizottságot küldjenek Nyugatmagyaror-

Gtóf Hadik Jánost kombinálják a pénzügyi tárcára.
BUDAPEST, okt. 18. (Saj. tud.)
Gróf Bethlen István miniszterelnök
arra határozfa el magát, hogy olyan
politikust állit a financiák é.ére, aki
az ipsri és kereskedelmi termelés
fokozásával vállalkozik a pénzügyi
helyzet szanálására. Ezt az embert
gróf Hadik János személyében szemelte ki. A miniszterelnök hamarosan
érintkezésbe lép Hadikkal és a meggyőzés minden eszközével kéri, hogy
vállalja el ezt a tárcát a kormányzásban. Gróf Hadik nagy érdemének
tekintik azt a következetes gondolkodást, amelyet már két év óta
hirdet, hogy csak a teljes termelési
szabadság, valamint az ipari és
kereskedelmi gúzstól való felszabadítás mentheti meg az országot és
teremtheti meg a teljes gazdasági
helyzetet.
Más uton arról értesülünk, hogy
a miniszterelnök tervének még nagy
akadályokkal kell megbiikoznia, mert
gróf Hadik János még nem tartja
elérkezettnek az időt, hogy mint a
kormány tagja vegye ki részét a
munkából.

Velence — halálos döfés
a kisántántra.
BÉCS, okt. 18. (Saj. tud.) A bécsi
sajtó olyan kommentárokban is foglalkozik a velencei konferenciával,
hogy Della Toretta j iv 'datának elfogadása ha'á'os döfést jelent a kisántántra nézve
M a h i r d e t i k ki
a felső«7ilé/iai döntést.
GENF, okt. 18. (Saj. tud.) A
P. N. irja: A párisi legtelsőbb tanácsnak FeUősziléziára vonatkozó
döntését a szövetség genfi főtitkára,
Dumond hirdeti ki. Az ünnepélyes
aklus valószínűleg kedden délelőtt
lesz, amely alkalommal Dumond
beszédet tart arról, hogy milyen
jelentőségű e dönlés a népszövetségre, de az egész világ békéjére is.

Ausztria képviselői az utódállamok konferenciáján.
BÉCS, okt. 18. (Saj. tud.) A P.
N. irja: Az osztrák Kormány ma
délutáni tanácskozásán elhatározta,
hogy az utódál!amo'< gazdasági viszonyainak szabályozásira összehívott portorosei konferencián október
24-én Ausztriát dr. Rosler Walther
közlekedésügyi és dr. Grilnberger
kereskedelemüjyi miniszter képviseli.

Katasztrofális a birodalmi
márka kurzusa.
LONDON, okt. 18. (Saj. tud.) A
N. F. P. értesülése szerint a német
márka ma érte el az itteni tőzsdén
a legeslegmélyebb árfolyamot, melyen
valaha állott. Egyenesen pánikszerű
állapot uralkodik.

Romániában ilyen autonomia
nem is lehet.
BUDAPEST, okt. 18. (Saj. tud,)
A Nap irja: Politikai körökben Erdélyből jutt románok közlése alapján
az a hir terjedt el, hogy Románia
messzebbmenő autonómiát ad Háromszék, Marostorda és Udvarhely székely vármegyéknek és hogy az
autonómiáról szóló törvényjavaslatot
már be is terjesztették a bukaresti
kamarának. A budapesti román követségen Starcea tanácsos a hírre
vonatkozólag a következőket mondta:
— Mi erről azjutonomia kiadásáról semmit sem tudunk. Ezt az egész
hirt légből kapottnak tartom. Romániában ilyen autonómiáról szó
sem lehet.

Antimilitarista
belga népgyűlés.
BRÜSSZEL, okt. 18. (Saj. tud.)
A Nap irja: Tegnap Louvier-ben
szocialista gyűlésén a voii sztxiaüs'a
hadviseltek a közmunkaügyi miniszter jelenlétében vörös zászlót nyujtottaK át, amelyen egy belga katona
volt ábrázolva, aki a fegyverét éppen kettétöri. Devese nemzetvédelmi
miniszter rendkívül komolynak tekinti e tényt s ezért a kormányelnöknek benyújtotta lemondását.

S/eged, 1921 október 19.
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Cseledügy a közgyűlésen.

Műkedvelő - próba

SZEGED, október t8.
(Saját tudósítónktól.)

ÉrdeVcs indítványt nyújtott be
Patzauer Sándor
törvényhatósági
bizoitsági tag a tanácshoz, a holnapi közgyűlésen való előterjesztés
végett. Az indi:vány szerint a Szegedi Munkás>izlosiló P;nzlár, mint
ismtretes, az 1919. évi zavaros időkben a háztartási alkalmazottakra is
kimondotta a biztosítási kötelezettséget és ezen a cimen a város
maidnem minden polgárától biztosítási dij-kat szedtek. Minihogy ma
már ez a rendelet törvénytelenné
vált, indítványozza, hogy a polgárok
érdekében intézkedjék a közgyűlés
a jogtalanul beszedett dijak visszatérítése iránt.
A tanács ma délelőtt foglalkozott
az indítvánnyal, amelyhez Fodor
enö tanácsnok hozzáfűzte, hogy
'atzauer annakidején szintén fizette
a cselédje után járó biztosítási dijat.
Cselédje beteg lett, a közkórházban
ápolták s mikor a kórházi ápolási
költségek megtérítésére került a sor,
a betcg&egélyzö ezt megtagadta azon
a cimen, hogy azt az időt azóta
törvénytelennek minősítették t s igy
a cseléd tagsága semmis. Patzauer
tehát valósággal a betegsegélyzö
saját fegyverével üt vissza, mikor a
törvénytelenül behajtott dijakat viszszaköveteli nvnden polgár számára.
A tanács az indítványt elfogadta
és azzal terjeszti a közgyűlés elé,
hogy tetjesszék a népjóléti minisztériumba jóváhagyás végeit.

Í

B e l v á r o s i Mozi
Keddtől csütörtökig

A magyar népszínmű
ékessége I

irodalom

SZEGED, oktober 18.
(Sarat tudósítónktól.)

Az utóbbi napokban nagy a sürgés-forgás a szinház szinészbejárója
körül. Délután 3 óra sincs méR és
a tavasztjátszó napsugarak az utcán
tartogatják a tarka seiegei; nem
akaródzanak felmenni a szinpad-a.
Közelebb lépek: a társaságok és a
korzó megannyi ismert alakját és
szereplőjét ismerem fel. Közéjük
vegyülök, elmondják, hogy
most
folynak a próbák Szádeczky Lajos
„Régi erdélyi lakodalom" cimü színdarabjából, melyet a pusztaszeri
Árpád-templom építési alapja javára
e hó *2-én játszanak a műkedvelők
a színházban.
Lelkesen beszélgetnek és tárgyalják a7 előadásra vonatkozó eshetőségeket, majd hívnak, menjek fel a
színpadra és nézzem meg mi történik ott, hogy folynak a próbák. A
színpadon vagy 80 lélek, a darab
szereplői. A vasfüggöny leeresztve,
a szufiták szélén lévő apró villanykörték és a tágas hátsószínpad mö
gött nyiló ablakok együttesen sem
nyújtanak valami fényes világítást.
A vasfüggöny tövében kis asztalánál
ül Jászai Böske, a sok műkedvelő
előadást megélt sugónő, előtte a
szövegkönyv. Mellette Bihari László,
a szinház tehetséges drámai színésze
all, ő rendezi a darabot és közel
hozzájuk ül Danner Jánosné, az
ünnepély rendezőségének egyik főmozgatója. Egyik csoportban Dömötöi Sándort, Kószó Györgyöt, Polgár
Pétert és Szauler Józsefet látjuk, azt
mondják ők játszák a négy vicegazdát ; közelükben a négy nászkisasszony, a sok dicsőséget megélt
két Danner leány: Margit és Rózsi,
Jánosik Margit és Klonkay Margit.
Felhívták figyelmemet még a tréfás
menyasszony, apiódok. a násznagy,
vőlegény, menyasszony és más szerepekre is, melyeknek Hunyadi Vass
Gergely, dr. Balázs Sándor, Polgár
Péter, Somlyódy István és Ferenc,
Fodor László, Győry Margit, Danner
Sándor és János és még mások a
személyesitői.

flguimesi vadvirág
Géczy István pályadijnyertes népszínműve 4 felvonásban.
Főszereplők:
Mihó Lászli
K. Gömöri Vilma
Medgynszay )enő
Ko- <cs Lili
Thury Elemér
Mhályi Vilcsi
Ujváry Lajos
Kürthy Teréz

Eredeti zenével, énekbetéttel! 1!
Dankó-dalokat, a darab betéteit

Blaskó Lajos baritonista énekli.
Aznnkivfll:

ZI60T0 H KÖBHNYHBHN
Kitűnő vígjáték 2 fi lvonósbon.
Előadások fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Péntektől vasárnapig

HENNY

PORTÉN
alakításával!

parádés

Boleyn Anna.
Történelmi regény 6 (elvonásban.

Károlyi Mihályné sürgeti
férje ügyét.
BUDAPEST, okt. 18. (Saj. tud.)
Az Est írja: Gróf Károlyi Mihály né
a budapesti törvényszékhez kérvényt
intézett, melyben sürgeti, hogy tűzzék ki targyalásra azt az ügyet,
melyet férje ellen a hazaárulók feleiőííégre vonásáról szóló töivény
alapján indítottak. Károlyiné kéri
megidéztetését a maga és három
kiskorú gyermeke
képviseletében.
Tisztázni akarja a független magyar
biróság előtt, hogy férje politikai
magatartása olyan volt-e, hogy őt
ezért hazaárulónak lehet nyilvánítani.

öngyilkos lett
a kinai anyacsászárné.
VARSÓ, okt. 18. (Saj. tud.) Az Est
irja: Pekingből jelentik, hogy Chin,
a kinai anyacsászárné családi viszály
miatt öngyilkos lett és meghalt.

Már fél 4 felé jár az idő, Bihari,
a rendező harsány hangon szól:
— Csendet kérek. Kezdjük.
Vas Gergely bele is kezd a darabot
bevezető hosszú dikciójába. Zavartalanul, folyékonyan mondja el. A
következő művészt már visszaküldi
a rendező, az egyik kisasszonynak
pedig Biró, a szinház ügyelője mutatja, hogy mely irányból jöjjön be
a színre. A harmadik mintha már is
meg lenne illetődve, hpgy a világét
jelentő deszkákat tapossa, annyira
elfogultan lépked rajta. Valaki hiányzik. É'éok bosszúság az egész vonalon. Böske, a súgó mondja el, az
előadásokról jól ismeri hangján a
távollevő helyett a verses mondókát.
— Vivát I — kiáltja nyolcvan
torok, mely ugy hangzott, ahogy
Palágyi alatt még nem ordított az
éhes nép és katonaság. Ez egyben
végét is jelentette az első felvonásnak. Károlyi Árpád bandáját fogadták föl, hogy a lakodalmas darab
nótáit muzsikálja, de nem jött el a
próbára. Dühös is rá az egész társaság. Más muzsikáról fognak gondoskodni. Folyik tovább a próba.
Az egyik padon, mint valami régi,
blazírt színész, Somlyódy István ül
éc feiiünó ruiinnal mondja szerepét.
Rajta kivül is vannak néhányan, akik
sok műkedvelői előadást úszhattak
már keresztül,'
A zene helyett egy hirtelen szervezett füttyzenekar szolgáltát kí-

a

színházban.

séretet a palotás táncokhoz, Zsótér
Dezsőné tölti be a karmesteri tisztet.
Közben az emeleti zongoraszobából
az operaérekesek áriái szűrődnek le
a színpadra; aki csak teheti odaszalad és a Rigoletto
népszerű
dallamát ballgattja. Harsányat kiált
ismét az ügyelő: Függöny!
Ismét
vége egy felvonásnak Hallom, hogy
egy teljes felvonás evés-ívásstl fog
ellelni és végre valódi és bizonyára
jó é'eleket fognak a színpadon enni.
(Igaz, hogy nem színészek.) A darab
egyetlen professzionista szereplője:
R. Nagy Gyula, ki művészi programjához híven, most is lakájt
játszik. „Tehénhúst" és „gyopturót"
szo'gál föl — ahogy a szövegkönyv
mondja.
Így folydogál a próba. Mindenki
tudja a szerepét, szépen táncolnak
és énekelnek és cok akarattal szolgálják mindannyian a szerző intencióit. A darabról magáról e helyen
és ez alkalommal nem kívánunk
megemlékezni. Bizonyos azonban,
hogy a régi zamatos és ekes magyarsággal megirt színdarab nagy tetszést fog kelteni. ízelítőül közöljük
az ünnepségre való meghívó első és
utolsó bekezdését, mely szintén a
darabhoz tartozik :
Teátrumba invitáló levél. Nagyságloknak, Kegyelmeteknek, mint nekünk becsületlel való jóakaró Urainknak, Asszonyainknak Istentől kivánsági szerént való jóka ! , jó egészséges hosszú életet kívánunk megadatni kedvesivcl egye*emben.
Melyre nézve Nagtokat, Kegtcket,
mint jóakaró urainkat és asszon) ainkat kérjük szeretettel, fáradságot ne
i szánjanak és a megírt napra (is
helyre e'jönni ne nehezteljenek, hogy
a Nagtok és Kegtek böciüle es tekintetivei és jelenlétével
jóakaró
Urainknak, Atyánkfiainak egybegyülekezete népesüljön.

Eidus Bentiánt
szabadlábra helyezték
Pőrében elrendelték az ujrafelvételt
SZEGED, október 18.
(Sajtit tudósítónktól.)

Ismeretes olvasóink elölt az, hogy
a szegedi királyi törvényszék Markovicn-tanácsa Udvardy Ferenc és
Barta József
kommunista-vezérek
meg>zöktetése miatt ez év szeptember l*-én Eidus Bentián fogtechnikust
bűnpártolás cimén hal havi fogházra
ítélte.
Az
itélet
ellen
nem
lehetett felebbezni, mert az ügyet
a
gyorsított
eljárás
szabályai
szerint tárgyalták le. A szabadlábon levő többi elitélt vádlottal
együtt Eidus Bentiánt az itélet kihirdetése után azonnal letartóztatta
az ügyész. Dr. Eisner Manó ügyvéd,
Eidus Bentián védője a szegedi kir.
törvényszékhez kérvényt adott be,
melyben Eidus Bentiánra nézve, uj
bizonyítékok alapján, a pör újrafelvételét kérelmezi. Ma érkezett meg a
törvényszék határozata, mely szerint
a törvényszék helyt adott a védő
által előterjesztett kérelemnek
és
elrendelte a pör újrafelvételét s a
büntetés felfüggesztését
azzal az
indokolással, hogy a felhozott uj
bizonyítékok az alappörbeli tények
megdöntésére alkalmasak.
Ennek
alapján a kir. ügyészség elrendelte
Eidus Bentián azonnali szabadlábra
helyezését.
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TEGNAP
este a kercsztcny egyesülés pártja bizaltris tanácskozást tartott Andrt&sy, Vass
József, Haller István, F.rnszt Sándor részvételével. Andrássy egy újságírónak a
következőket mondotta:
— A külügyi bizottság nem, mint egyes
lapok tévesen közölték, holnap, hanem a
jövő hét keddjén ül össze. A kormányzói
kihallgatásról mitsem tudok. Ma délelőtt
felkerestem gróf Retlilen miniszterelnököt
és vele a kül- és belpolitikai helyzetet
megbeszéltem Nem vagyok azonban abban
a helyzetben, hogy a lefolytatott beszélgetésről a nyilvánosság számára nyilatkozzam
•
Nyugalmagyarorszag
dolga köti le a
politikai világ figyelmét A velencei tárgyalások befejezte után az érdekelt két
állam külügy; bizottságának javaslattételére
kerül a sor. Az osztrák külügyi bizottság
határozata ulan a magyar nemzetgyűlés
külügyi bizottsága a jövő hét keddjén, e
hó 25-én tart ülést, amelyre gróf Andrássy
mar szét is küldötte a meghívókat.
•
A belpolitika előterében gróf Belhien
István pécsi szereplése áll. A miniszterelnök Pécset kilejti álláspontját a kisgazdák tiz pontjával szemben. A pécsi beszéd
tulajdonképpen zászlóbontása a kormányzópártnak, amelyben a kereszténypárt gerincéhez hozzáformálódik a diss/idensek csoportja és a kisgazdák mérsékelt, jobban
mondva intellektuális szárnya : a Tomcsányi
frakció. A Nagyatádi-féle íniranzigens elemek ellenzékbe mennek, arr.i természetszerűleg maga után vonja nagyatádi Szabó
Istvánnak a kabinéiból való kiválását. A
kisgazdapárt egységének megóvása céljából Mayer János államtitkár tanáukozást
folytat a két frakció embereivel.
•

A jugoszláv—osztrák
haláron az egykori
Wrcngel-hadsereg legénységét oszlották be.
A kellemetlenség, nmitől féltek, bekövetkezett. A szlovén sajtó már is panaszkodik, hogy ezek az emberek rem értik a
lakosság nyelvét. A Wrangel katonák nem
ismerik a latin belüket sem és igy a legnagyobb félreértések fordulnak elő napnap után.
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A görög—török béke.
PÁRIS, okt. 18. (Saj. tud) Az Est
irja: A Chicago Tribüné diplomáciai
munkatársa megtudta, hogy Briand
miniszterelnök titokban tárgyal a
görög—török békekötés előmozdításán s ezért még e héten Párisba
érkezik Gunaris görög miniszterelnök, Bekir Shami bey, Musztafa
Kemal pasa képviseletében már régebben Párisban
tartózkodik és
Briand miniszterelnök vele is tanácskozott.
A

Franklin-Társulat
gyujtogatója.

BUDAPEST, okt. 18. (Saj. tud.)
Az Est irja: A Franklin-Társulat
gyujtogatóját tegnap bevitték a főkapitányságra. Bauer rendőrkapitány
megkezdte a kihallgatását. A tettes
őrültséget szimulál, de a rendőrség
megállapítása szerint teljesen épelméjű. Kiderült, hogy Oroszországban
kommunista-agitátor volt, letartóztatták.

Pusztít a tájfun.
PÁRIS, okt. 18. (Saj. tud.) A Nap
irja: Japán legtermékenyebb vidékéi
tájfun pusztította el. Osaka és Kobek
romokban hever. Sagoya vidékén a
tájfun nyomán árvíz is növelte a
pusztítást.
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Óriási vizdijemeléseket tervez a város.
Nem merik a javaslatot közgyűlés elé sem vinni.

_ Hétfőn hirdetik ki az ité( e t a Tsbódy-pörben. A Tabódy
L l t ezredes és Dettre Béla voit
'iázados bűnügyében a
katonai
jjvényszék az ítélettel elkészült és
Jjl értesülésünk szerint hétfőn, 24-én
gitdetik ki.
A közgyűlés elé. A holnapi
lO/fryülés elé terjesztendő ügyeket
-I lárpyalta a tanács. Az érdekei e k közül megemlítjük a jövő
Ivi költségvetést, amelynek legörven•<{tesebb pontja, ho$y a póladót 75
Zjzalékról 60 százalékra
szállítják
A
közgyü'és
elé
kerül
továbbá
t
U eg\etemi kölcsön, a dorozsmai
rillamos és a nyugdijasok drágasági
egéiyének ügye is.
— Egyetemi ügyek a ItözgyüH előtt. A holnapi közgyűlés tárgylorozalán három egyetemmel kapmár.
; 5olatos ügydarab is szerepel
Elsősorban *z ujszegedi füvészkert
étesitését fogja a közgyűlés megaavazni. Az egyetem használati joga
rendelkezésre bocsájlott területen
jtökös lesz, de a közönség is haszalhatja azt sétahelyül. Most — a tulajJonképpeni közgyűlésen —• fogja a talics plénum elé vinni a hat szegénylorsu egyetemi polgár ingyenes elláisát célzó előterjesztését is. Amajbizosyos díszközgyűlésen ugyan a poljírirester mint befejezett dolgot periraktáita, tulajdonképpen azonban
nak a holnapi közgyűlés fogja azt
jóváhagyni, A hat diák ellátása
egyébként kilencvenezer koronába
kerül és azt esetleg a nyolcadik
egyetemi millió terhére számolják el.
A harmadik ügy, melyet a közgyűlés elé visznek az lesz, hogy a
rektornak és a négy dékánnak a
MJrokat és a szükséges díszjelvényeket beszerzi.
— tiít vezérek fája. A Pusztaszeri
Árpád Egyesület bejelenti a tanácsnak,
hogy az Arpád-emlék körül ültetett hét
mérek fája közül négy elszáradt. Kéri az
egyesület a várost, hogy az elszáradt fák
helyett megfelelő díszfákat utaljon ki. Kéri
továbbá, hogy a rendes havi közgyűlések
megtartásához a város közgyűlési termét
üavonla egyszer engedje át a tanács az
igycsületnek.

— Vasát nap éj jeli csendélet
ammel tegnap közúlt cikkünkben
Mksit-kds botrányhősöktől ittunk. A
ntkely egyetemi és főiskolai hallratók egyesülelének szegedi csoportja
io;zánk fordult s annak a megállalitását és nyilvánosságra való hozaalát kérte, hogy az ő egyesületüklek egy tagja sem vett részt az éjjeli
Xrtrányban. Mi ennek a kérelemnek
észséggel eleget is teszünk, annál is
inkább, mert ebben a kívánságban
azt az intenciót látjuk, amelyet mi
s érzünk, tudniillik azt, hogy az
egyetemi ifjúság a saját reputációja
Éidekénen maga akadályozza meg az
ilyen kilengéseket. De ezzel a megillapitásunkkai kapcsolatban meg
kell emlékeznünk egy magát égyetemi orgánumképpen geráló lapítsunk támadásáról ellenünk, akik
ipper. az egyetem érdekében irtunk
i botrányról. Nem szeretünk szeméyeskedni.de itt kénytelenek vagyunk
megállapiiani, hogy a lapnak tényleg
Malma volt közvetlen információt szerezni, miután egy munkatársa, Lázár
egyetemi polgár ur jelenvolt a botfánynál. de hogy ő nem a valóságnak
j&egfelelő információt adta lapjának,
J
jnak az oka az, hogy egyik aktiv
'esztvevője volt a skandalumnak és
'ly maga is hozzájáruit ahhoz, hogy
Egeden az egyetem felett érzett
jf'gelégedést és örömet megzavarja,
gébként nem az teszi a jó szoi»4íatot az ügynek, aki az ilyen

SZEGED, október 18
(Saját tudósítónktól.)

A város tanácsa ma délelőtt tiz
órakor tartotta az októberi közgyűlést
előkészítő tanácsülését, amelyen a
legfontosibb tárgyak egyike a városi
vizdijszabályzat megváltoztatása volt.
A p énzügyi bizottság
nemrégen
szükségesnek látta már ezzel a kérdéssel foglalkozni, miután a város
vízellátásának üzemi költségei négy
és félmillió koronára
rúgnak és
ennek az óriási kiadásnak fedezetéről
gondoskodni kell. A pénzügyi bizottság elvileg abban állapodott meg,
hogy a vízdíjakat ötven százalékkal
emeljék, bár száz százalékos emelés
kellene ahhoz, hogy a kiadások
kiegyenlítessenek. A város tanácsa
részéről dr. Eördögh Virgil tb. tanácsnok dolgozta ki a vizdijszabályzat megváltoztatásának
tervezetet,
amely szerint a régóta em'egetett
haszonbér szerinti progresszív aiapon
hajtanák végre a vízdíjak szaporítását.
A mai tanácsülésen dr. Eördögh
Virgil tb. tanácsnok beterjesztette
részletes javaslatát a
tanácsnak,
amely a progresszív megállapítások
kulcsát az alábbiakban állapítja meg:
Az I., II. és III. közigazgatási
kerületekben fizetett évi házbér után:
200 koronáig
200—400
.
400-1200
.
1200—2000
.
2000- 4000
,
4000- 6000
.
60C0 koronán felül

20 százalék
22
24
26
.
30
35
40

a fizetendő vizdij kulcsa.
A IV., V., VI. és VII. közigazgatási
kerületekben a vizdij a házbér tiz
százaléka lenne. A kevesebb vizet
fogyasztó üzie'ek husz százalék, más
üzletek tiz száalék vízdíjat fizetnek.
A kávéház ik, vendéglők, mulatók és
mir.den olyan üzlet, vagy vállalat,
amely nagyobb mennyiségű vizet
fogyaszt, a progresszív rendszerbe
sorolandók. A nugasnyomásu vizügyeket eltussolva szarvat növeszt
az izgága elemeknek, hanem az, aki
a figyelmet a botrányokra felhiván
intézkedést és prevenciót provokál.
A mi cikkünkkel hasonló tartalommal X. 13-án 6895. 0 . P. és később
13.376. 0 . P. sz alatt járőri jelentés
érkezett a szegedi rendőrkapitánysághoz, mely ma már az egyetem
rektori hivatala előtt fekszik.
— L e g s z e b b kötött kabátok Babós
Elek Utódainál, Tisza Lajos-körut 32. íoeob

— Lehet-e a Széchenyi Moziból
orfeum? Mint ismeretes, a játékengedélyétől megfosztott Star-filmgyár
a tulajdonában lévő Széchenyi Mozi
helyiségében orfeumot akar berendezni. Most, hogy a lakáshivatal a
mozihelyiséget véglegesen a Starfilmgyárnak ítélte oda, a vállalat
sürgősen végre akarja hajlani az
átalakítási tervet. Az államrendőrség
holnap vizsgálja meg az épületet
annak megállapítására, hogy lehet-e
ott orfeumot engedélyezni.

— Varga Mihály kötélgváros

5000 koronát adományozott a Kereskedelmi Atlétikai Klubnak. Az egyesület vezetősége ezúton is mond
köszönetet az újonnan megválasztott
diszelnökének.
— Kérelem t A Vakokat Gyámolitó Oraz.
Egyesület Bellon Károlyt, aki személyazonosságát vasúti fényképes igazolványával
tudja igazolni, felhatalmazta, hogy Szeged
városában lévő gyüjtőpereelyeit folyó évi
október hó 17—24. napján 174. számú
perselybontó- könyvbe felveendő szabályszerű jegyzőkönyv felrétele mellett felbonthassa. Felkéri Szeged város társadalmát pártfogolja az áldásos egyesületet.

1

vezetékkel el nem látott lakások
után tiz százalék, a magasnyomású
vízvezeték mentén fekvő telkek évi
vizdija 200 korona. A vízórák szerini
fogyasztott viz köbmétere az eddigi
2 50 korona helyett 4 korona lesz.
Az előadó kérte a tanácsot, hogy
a tervezetét vigye a közgyűlés elé
elfogadás végett, továbbá kéri kimondani, hogy az uj vizdijszabályzat
1922. évi január 1-én lépjen életbe.
A javaslathoz Balogh Károly tanácsnok szóit hosszasabban. Szerinte
ezt a kérdést igen nagy körültekintéssel kell kezelni és nem lehet
csak mint egyszerű tanácsi javaslatot
a közgyűlés elé vinni, hanem egy
ad hoc bizottsággal előbb alapos
tárgyalás alá kell venni.
Dr. Gaál Endre tanácsnok szerint is igen kényes az ügy, dr.
Turóczy Mihály főügyész is ijesztő
számokat hangoztat, amelyeket a
vizdijszabályzat módosítása igy a lakosságra, de főleg a kávéházakra és
hasonló üzemekre ióna.
A tanács, miután a javaslat ilyen
formájában óriási konsternációt kelthetne a holnapi közgyűlésen, elhatározta, hogy a vizdijszabályzat ügyét
egy ad hoc bizottságnak adja ki
letárgyalás végeit. Ebben az esetben
— a tanács szerint — a közgyűlés
is nyugod abb kedéllyel fogadja majd
a javaslatot, miután az szakférfiak hozzájárulásával készült.
A mi részünkről nagyon sok hozzászólásunk lenne a tanácsi előterjesztéshez. Most csak annyit jegyzünk meg. hogy a vizet annyira
megdrágítani, mint azt a város
akarja, lehetetlen, mert ez minden
tekintetben áremelkedést okozna, de
különösen a nagyobb bérösszeget
fizető üzletekre hatna megnyomoritólag. Mi is azt hisszük, hogy a
leghelyesebb ezt az ügyet szakbizottság elé vinni, de olyan bizottság elé, amelyben a közönség képviselői is helyet foglalnak.
— Ujabb munkásházak a tápéi
kapunál. Rózsa József ácsmunkás
és negyvenhat társa beadvánnyal fordult a tanácshoz, amelyben a tápéi
kapunál munkásházak építésére fejenkint 250 négyszögöl* terület bérbeadását kérik. A bérösszeget öt évenkint a forgalmi érték négy százalékában állapítaná meg a város. A munkások kötelezik magukat, hogy házaikat egy éven belül felépitik és ennek
biztositásakép egyenkint ötszáz koronát hajlandók letenni. A tanács hajlandó bérbeadni a kért területeket,
de nem engedheti meg, mint már
megtörtént, hogy a házakat rendszertelenül, össze-vissza építsék. Ezért
felszólítja a munkásokat, hogy építkezésük tervezetét a középitészeti
tanácshoz felülbirálat végett terjeszszék be.

— Nem kapjuk meg a csecsemőgondozót, mert nincs helyiség.
Legutóbb részletesen foglalkoztunk
a Stefánia-Szövetségnek a városhoz
intézett azzal az átiratával, hogy
hajlandók az 50 létesítendő csecsemőgondozó közül egyet Szegeden is
elhelyezni. \ város egy megfelelő
helyén ez októl négyszobás helyiséget kérnek. A város a Kálváriautca 15. szám alatti lakást tartja a
legmegfelelőbbnek. A lakáshivatal
azonban már kijelentette, hogy a
szóbanforgó helyiségekben laknak és
nem áll módjában azt elrekvirálni.
A tanács hangulata is olyan, hogy
a fontos szociális célokat szolgáló
intézményt Szegeden nem helyezhetik e!.
x Meghívó. A Duna-Tiszaközi
kereskedelmi r.-t. részvényesei a részvénytársaságnak Szegeden, Vörösmarty-utca 5. szám alatti hivatalos
helyiségében 1921. évi október hó
26-án délelőtt 11 órakor megtartandó
rendkívüli közgyűlésre meghivatnak.
Tárgy: Fick létesítése Budapesten.
A közgyűlésre a részvények a hivatalos helyiségében levő pénztárnál
az alapszabályok 16. paragrafusa
alapján helyezhetők letétbe. Az igazgatóság.
1100
— Az árvizsgáló-blzottság ülcac.Tegnap délulán szokásukhoz hiven összeültek
az árvizsgálók. Ülésükön most mellőzték
az ármegállapítást (ugy látszik nem akartak felesleges munkát végezni) és mindössze csak annyit állapítottak meg — a
detektívek jelentései alapján —, hogy a
drágaság a bizottság áldásdug működése
ellenére is minden vonalon növekszik. Az
OKÁB fe'hatalmazása alapján azt is megállapították, hogy joguk van a kávéházi árak szabályozásához. A bizottság
élni kiván e jogával és most már minden
remény meg van arra, hogy a kávéházi
árak is emelkedni fognak.

— G y l m e s l vadvirág. Még két
napig mutatja be a Belvárosi Mozi
Géczy István pályadíjnyertes népszínművét.. a „Gyimesi vadvirág"-ot,
a magyar népszinmüirodalom ékességét eredeti zenekisérettel, Dankó
Pista dalainak be'éijeivel. Az énekbetéteket Blaskó Lajos baritonista
énekli, mig a darab főszerepeiben
budapesti és szegedi jól ösmert művészeket látunk, igy K. Gömöri Vilma,
Kovács Lili, Mihályi Vilcsi, Kürthy
Teréz, Mihó László, Medgyass&y
Jenő, Thury Elemér, Ujviry Lajos
mutálják be művészetük legjavát. A
darabot Zigoto a kőbányában cimü
kitűnő vígjáték előzi meg.
— Képkiállítás és képeladás. A háborús időkben sokáig közöttünk volt grafikus művész, O. Petrovits Emil eljött
ismét hozzánk rövid időre, kedves kis
feleségével és magával hozott egy kisebb
képkoilekciót, melynek anyagát művész
ösmerőseitó! éa barátaitól vette át eladás
végett. A képek alkotóinak névsora (Bosznay, Erdőssy, Gaál, Kárpáthy, Molnár Z.,
Neogrády, Nádler, Förge, Pállya, Szepesy,
Tardos K., Udvary, Zombory, stb.) minden
külön méltatás nélkül is garantálja a képek elsőrendüségét. A kiállítás helyisége
a Kass-szálló halljában van. A képek megtekinthetők délelőtt 9 - t 2 - i g és délutáa
2—5 ig, 10 korona beléptidij mellett. A
képek árai igen jutányosán vannak megállapítva. A kiállítás folyó hó 18-átót

*3-ig tart
— Az uj Szent János-kórbás
Írógépe. A Szeged tegnapi számá— legszebb, legjobb és legele- ban részletes tudósítást adtunk Bregftnsabb a Korondt-clpő Kapható zina Rudollf nemzetközi kórháztolvaj
elfogatásáról. Megírtuk azt is, hogy
Hbonyt Mihálynál, Kölcsey-u. I. Brezina Budapesten az uj Szent
(Roual-épület.) Teleton 11-65. »« János-kórházból egy érték-s írógépet lopott el. A Szeged cikke nyo— Buchwald bácsi kárelma. Ismeremán ma reggel jelentkezett a rendtes, hogy mikor a tanács a bérszékek diőrségen az egyik szegedi itógépjának felemelését megengedte, kikötötte
azt, hogy Buchwald bácsi évenként húszkereskedő és jelentette, hogy Breziezer korona beruházást tartozik eszközölni.
nától ő vett meg egy írógépet,
A beruházások azonban, mint azt az erről be?mely
valószínűleg a kérdéses írónyújtott számlák igazolják, huszonhatezer
gép lesz. A rendőrség azonnal inkoronát tesznek ki. Miután a bérletet a
tanács jövőre a rokkantaknak ad la és igy
tézkedett, hogy az Írógépet a keresez a többlet Buchwald bácsinak vissza
kedő beszolgáltassa. Ez már meg is
nem térülhet, kéri a tanácsot, hogy a hattörtént, ugy, hogy ma Brezinával az
ezer korona tulkiadását terítsék meg neki.
írógépet is felszállítják Budapestre.
A tanács eleget tett a kérelemnek.

— Most Is Husltnder vásárol legmagai&Ltb
árért aranyat, ezüstöt és pénzeket. Kigyó-u. 6.

Szeged, 1921 október 19.

SZBQBD
— Kőzmühely » faipari iskola
mellett. Szterényi
miniszteri tanácsos, k tegnap érkezett Budapestről
ide, m3 felkereste hivatalában Somogyi polgármestert. A nevezett és
a társaságában lévő szaktanárok azt
a tervüket ismertették a polgármesterrel, hogy a faipari szakiskola
mellé közmiihelyt
akarnak épiteni,
amit a város minden asztalosa
használhaina. A tervet a város csakis
az iparkamarával karöllve csinálná
meg. Egyelőre még tanácsi határozat
sincs ez ügyben; mikor lesz ebből
még közgyűlési ügydarab?

HETI M Ű S O R :

BUDAPEST, okt. 18. (Saj. tud.)
A P. N. irja: Lord Newton, aki huzamosabb ideig larlózkodott Budapesten, hétfőn este utazott vissza
Angliába. A lord és családja tiszteletére tegnap délután ebédet adtak.
Ebéd után lord Newton a megszállt magyjr területeken tapasztaltakról a következőket mondotta egy
újságírónak:

* R o m á n c . Tipikus amerikai darab. Álomjáték, teletűzdelve romantikus helyzetekkel és meditáló, bo— Uj dolgot e tekintetben voltarús szerelmekkel. Lágy, simogató képpen nem mondhatok. A békemese, ami a könnyzsacskókat foglalszerződéssel nem vagyok megelékoztatja, de nem az sgyakat. Van
gedve, mert különösen Erdélyben
benne két — úgynevezett — kiadótelt utam alapján azt a meggyőzősabb szerep, hatáskeltésre még alkaldést szereztem, hogy a béke igazmas is és semmi több. Az énekesnő
szerepe nem komplikált, hangulat ságtalan. Hazaérkezésem után erőmhullámzásból áll. Játszik a szerelem- höz képest igyekezni fogok, hogy az
mel, mig végre megpörkölődik. Ezt angol körök elött megmagyarázzam
az alakot Kálmán Sári személyesí- a magyarországi helyzet lényegél. A
tette. Voltak emberi és közvetlen ér- helyzetet főleg Erdélyben alaposan
zéseket feltüntető hangjai, amiben tanulmányoztam, de voltam Pozsonyazonban nincsen változatosság. Job- ban is és mondhatom, hogy a megbára egy húron játszik, de ennek szállott vidékeken a legkiáltóbb móbékeszerződésnek
tiszta a tónusa. Eléggé motiváltan don sértik meg a
csinál mindent, baj csak az, hogy a a kisebbségi jogokra vonatkozó renmotiváltság még kiütközik a játéká- delkezését. Remélem, hogy ugy az
ból és a dikctójából. Annyi azonban ántánt-államok, mint a népszövetség
megállapítható, hogy a drámai együt- belátja ennek tarthatatlanságát és
tesben, az uj színjátszók között, a jóváteszik a még jóvá tehe őt.
legtöbb figyelemre az ő képessége
érdemes. A pap szerepében Gáspár
László darabos volt és nem teljesen
készült. Sok erőt fejt ki a játékban
és hangban, pedig kevesebb több
SZEGED, október 18.
lenne. Az utolsó előtti képben hibás
Szegedi é r t é k t ő z s d e : Kötés nem jött
színekkel festette az alakot és a sze- létre.
relem eme áldozatában a Kísértetek
8zegedi árutőzsde: Kötés nem jött létre.
Oswaldjából mutatott jó adag izleBudapesti z á r ó á r f o l y a m o k : Lei 550—
litőt. A közönség azonban minden- 569,
márka 4 0 7 - 4 1 7 ,
font 2850
,
től eltekintett és ugyancsak tapsolta fr. frank 5 2 . 0 0 - 5 2 . 5 0 , " sv. frank 1 3 9 a színjáték két
vezetőszereplőjét, —. dollár 7 2 8 - 7 3 2 , Napoleon 2300—
rubel
4000,
akik többször megjelenhettek a kár- 2335 Ura 2 8 0 0 - 2 9 0 0 ,
sokol 7.35—7 43, kor. dinár 9 . 6 0 - 9.92,
pit előtt. A közönség bőkezű, de a fr. dinár 0.
0.—,
leva
szinház mikor helyezkedik már a do osztrák 2 7 2 5 - 2 5 5 0 , L márka 16-75—18.
ut des álláspontjára? . . .
ZÜRICH, október 18. (Nyitás.) Ber.in

— Elitéit kofák. A k.hágási biró ma
l5 kofát Ítélt el kissebb-nagyobb pénzbüntetésre ezért, mert áruikra nem tűztek
ki árjelzö lapokat.

— É r t e s í t é s . Cserép Sándor magyar és német szűcsmester műhelyét
Tisza Lajos-körut 39. sz. alá helyezte.
— Aranyat, ezüstöt majas árban
vesr Gáspár János lekola-u. 3. <*«•

1923-ban francia törvények
lépnek életbe Elszászban.
STRASSBURG, okt. 18. (Saj. tud.)
A P. N. irja: 1923 január l-én a
francia kereskedelmi törvénnyel együtt
életbelép a francia polgári törvénykönyv is, amely különös intézkedéseket tartalmaz a telekkönyvi és jelzálogjog, valamint a gyámsági törvény keretében.

Tőzsde.

Két nagyszabású lakásfosztás.
Elfogták a tolvajokat.
Kát facér cselédleány volt a trttes.
SZEGED, október 18.

* F l ó k - S a r c e y - k . Egy győri újságban olvassuk az alábbi szinikritikát:

(Safát tudsitónktól.)

A rendőrség ugy hiszi, hogy a
két cselédleány kézrekeritésével nagystílű lakástolvajokat tettek ártalmatlanná. Ugyanis az utóbbi időben
egyre gyakrabban fordult hasonló
színezetű lopás elő, amit minden
valószínűség szerint ez a két leány
követhetett el. A feltevések tisztázását
a két tolvaj'.eány délutáni kihallgatásától várja a rendőrség.

Lord Newton igazságtalannak
mondja a békét.

Hétfő: Románc, színmű A) 13.
Kedd: Románc, szinmtl. B) 13.
Szerda: Pacsirta, operett. B) 9.
Csütörtök: Haramiák, szomorújáték. B) 14.
Péntek: Haramiák. A) 14.
Vasárnap délután: Szép Heléna.
Vasárnap este: Gyerekasszony, népszínmű.

x Filharmonikus hangverseny
(60 tagu zenekar) csütörtök és vasárnap. Jegyek (Bérletjegyek is) a Belvárosi Mozi elővételi pénztáránál
válthatók.

Rácz Anlal, a Szegedi Friss Újság
kiadótulajdonosa legnap este arról
telt jelentést a rendőrségen, hogy
mig lakásából távol volt, cselédje,
akit állítólag Pojacsek Annának hívnak, körülbelül 400—500 ezer korona érlékü fehér-, ruha- és ékszerneműt összeszedett és a lopott értékekkel megszökött.
Ugyancsak hasonló lopástól tett
jelentést Szuchányi Lajos hadbiztosezredes is, akit ismeretlen nevü c : e*
léde legnap délután szintén körülbelül százezer koronával károsított
meg.
A jelentések nyomán a rendőrség
azonnal sürgős intézkedést tett a
tolvaj cselédleányok kézrekeritésére.
A nyomozó detektivek a nyomozás
kezdetén megállapították, hogy a két
cselédíeány nyomban a lopás elkövetése után eltávoztak Szegedről,
miéit is azonnal telefon és távirati
megkeresések utján arra kérték a
környékbeli rendőrségeket, hogy a
tolvajokat tartóztassák le. A szegedi
rendőrség megkeresésére ma reggel
a dorozsmai rendőrség telefonon azt
az értesítést küldötte Szegedre, hogy
a két cselédleányt az éjjel
Dorozsmán a lopott értékekkel együtt elfogták és még ma beszállítják őket
Szegedre.

SZÍNHÁZ

— A fakir. Lakatos Lászlónak ez a darabja kétségtelenül az ügyesen felépített,
technikai kifejtésében a modern kocehoz
hasonló darabok közé tartozik. Az elforgatásában is ferde megvilágítású lelki élés
szenvedélyeiből, a tömeghisztériának az
egy személyre való átvételéből éli ki mai t a darab. A főszerepet nagy értékű tuássa), ábrázoló tisztasággal és a mélységekig ható szenvedelincs anyagi értékeléssel vitte és uralta Solti Károly. A szerepben kissé félreirt, de fdfogásilag két végletet érzékelietöen élő, tudós professzort,
szerelmes férfit minden vergődésében,
aprólékosan nagy fájdalmában is zsong,itoan fájó hatással dobta felénk. Tegnap
este mutatkozott be Solti olyannak, amilyennek már régen szerettük volna látni:
léleknek, érzésnek, intelligenciával fájónak:
— színésznek.

S

A női főszereplőről, Zöldi Elzáról
ezt i r j a :
— A hiszterika kacagó sírást, a túlélt
lelkeknek az apró éléstörténetek folytán
anyaggá formálódott vágya, az önmaga
életének tisztátalanná értése miatt, mint az
élést fizikailag elfojtó érzés túlfűtöttség viharzott ki Zöldi Elza színpadi megéléséből.

Kecskeméten a Hejetiuja báró előadásáról igy ir egy ottani l a p :
— Hogy is lehet ilyen léha, erkölcstelen
fércmunkát szinrehozni Kecskeméten. Amondók vagyunk, hogy mókás ember Bárdossy
igazgató! Csakhogy tréfás emberek vagyunk
mi is. $ valamelyikünk részéről aztán sírás ne legyen a véget

Bécsben elfogták Nagy Vilmát
BÉCS, okt. 18. (Saj. tud.) Az Est
irja: Az Arbeiter Zeitung ma reggeli
száma közli, hogy a bécsi rendőrség
ott letartózatta Kőváryné Nagy Vilmát, aki az Ergon r.-t.-nak 665 db.
hamis lebélyegzésü ezrest adott át
és Budapestről eltávozott A bécsi
rendőrség a toloncházba szállította be.

2.90, Newyork 525, Milano 26.60, Bukarest 3.95, Budapest 0 75. Varsó 12, Prátra
5.15, Bécs 27, osztr. bélyegzett 21, Zágráb 1.90.
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EGYETEMI TANKÖNYVEIT
ts Jegyzetelt szerezze be
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Schwarcz Jenő könyvkeresk désében
Széchenyi-tér 7.. Szeged-Csongrádi takp.-palota.

P e t r ó l e u m ,
fiSj
^ j t f ,
carbid, carbolineum minden
mennyiségben l e g o l c s ó b b a n

Szvaton és

Püspök-tér.

Kucses, Tisza L-körul,

ioo9

Telefon 14—28.

Iskola CIPÓT
férfi és női cipőt, legjobb
minőségűt

U O O b C S Ó B B H n VASAROLNKT
Mo

R O B B T S E K I f é E .
r e K e T E i n s - u T c n iá.

Z

SAK,

SINEO,
PO!NYVft

és gazdasági kötéláruk a legjutánvosabban beszerezhetők HESSER iHJOScégntj
Feketesas-utca 24. ián Telefon 13—57

Krizsák
URI

Tisza Lajos-körut 46.
Mértékosztály.

Állandó

cipő

>ví

n a ^ y raktár

Asztaltüzhelyek
díszesek, valamint fehér fayencelapok-1
kai kirakottak is készen k a p h a t ó k '

Kónya György

épület- és miilakatosnál Felsóváros, Szent;
László-utca 7. szám. íuai Telefon 3081

PRiran,

SZARRZ

CSÖVEI

TENCIIERI
O minden mennyiségben kapható

o
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Viüra-uti* sarok
Szrnt István-tér é s Vir
Telefon 1 7 - i
Telefon 17-05.
lOSOI
B A R i n

ÉS

M i n d s z e n t ünnepre
szines és asztali, valamin!

femplom-gijerli/ák
nagyban é s kicsinyben leyelőnyóscbben beszerezhetők

u

*" ;

K e r t é s z Adolfnál

•

TÍÍZO

Loiov körút 3ö. szám.

•

Naponta frissen pörköl
kávénkból {yánM j l a Ö
Úgyszintén legolcsóbb beszerzési torrá
fűszer, csemege és déligyümölcsben

HIRSCHL

Telefon 413.

TESTVÉREK73

Dugonics-tér.

Telefon 41;

Belvárosi

Illatszertár

Kis* D.-palota. Q

Tóth PáUrrd tzsmben.

Telefonszám 7W>.

•

1074

Valódi francia PARFÜMÖK, úgymint: Houbigant, Goty, D'Orsay
és Gueldy g y á r t m á n y o k eredeti
üvegekben és kimérve.
Valódi KÖLNI

VIZEK.

Roger & Gallét AJK-ÍR
és B R I L L A N T I N . A
legfinomabb S Z A P P A N O K és
F O G K R É M E K MANIKŰR Ízléses kivitelben. O D O L S Z Á J V Í Z .
Van szerencsém a t. c. közönség
tudomására hozni, h o g y az

Erdélyi Borozó

( n o s s u t h Lajos-sugárut 13. színi
alatt) ú j o n n a n átalakítva megnyílt.
Elsőrangú h o n y h a , külön helyi
ségek, tisztán kezelt f a j b o r o k , friss
csapolásu sör, figyelmes kiszolgí^
lás, j ó házikoszt. A b o n n e n s e k elfogadtatnak.
Egyetemi Ifjak találkozó

helye.

Minden Időben zóna ós
valódi erdélyi fányéros.
Egyetem! hallgatóknak árked'
vezmény.
S z á m o s látogatásért esd

BermQller Alajos

Cserépkályhák

Délm«®raror*z*g Uriap- éa nyomdavállalat, Szeged.

István

CIPÉSZ

vendéglős.

u*

különféle színben és méretben. I
fa- és szénfötésre.

Kaphatók

LANDESBERG mÓR;

= = cementárugyárában. I ^ J
k

