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* Primadonnából moziszinésznö. Még 
a mult évben is a debreceni színháznak volt 
a primadonnája Szilassy Etel. A művésznő 
életében és karrierjében most forduló pont 
következett be, mert Szilassy Etel moziszi-
nésznö lesz. Ez nem liiu reménykedés, vagy 
primadonna-ambíció, hanem befejezett tény, 
mert a művésznőnek már megkötött szerző-
dése van egy világhírű berlini mozifilm 
gyárral. Havi 2400 márka fizetéssel szerződ-
tette a gyár Szilassy Etelt, akiről kétségte-
lenül meg lehet jósolni, hogy elsőrangú mo-
zi-színésznő lesz. Arcvonásainak tökéletes ki-
fejező képessége, nagy fekete szemeinek le-
bilincselő játéka a mozi-vászon számára 
predesztinálják Szilassyt, aki különben szen-
tesi leány. 

* A frankfurtiak. Csütörtökön este pre-
mier lesz a városi színházban. Az utóbbi 
évek legnagyobb sikerű kasszadarabját, A 
frankfurtiakat mutatja be a szegedi társu-
lat. Ez a darab bárom évig ment Berlinben, 
Bécsben és a többi európai színpadokon pe-
dig még most is adják. A kiváló darabot 
Rössler irta, aki Roda-Rodával má r sok 

nagysikerű darabot vitt színpadra. A darab-
ban öt Rotschild játszik főszerepet. A bécsi 
frankfurti, római, londoni és párisi 
Rotschild. A testvérek, ha valami nagy ese-
mény van, Frankfurtban szoktak összejönni 
özvegy anyjuk házában. A darab meséje alt-
ban az időben játszódik, amikor a Rotscbil-
dok báróságot 'kapnak; Futárokkal hivatják 
össze a fiukat, mert a fiatal thauriszi herceg 
milliós kölcsönt kér a családtól. A bécsi 
Rotscliild merész tervvel áll elő. Leányát el 
akiarja vétetni a fiatal herceggel. A család-
tagok azonban ellenzik. Ezzel indul meg a 
darab izgalmas meséje. — Rotschildnét Csá-
der I rén, az öt fiút Heltai, Baráti, Pogány» 
Ungvári és László, a fiatal herceget Virányi, 
a bécsi Rotschild leányát Harmat Zseni, a 
többi, nagyobb szerepeket Csiky, Szatmári) 
és Slihó játszák. 

* Mozgófényképfelvételek Szegeden. 
Vasfirnap mozgófényképfölvételeket készí-
tettek Szegeden. Lefotografálták a Rákóczi-
szobor leleplezést, a menetet, az ünnepséget 
a szobornál. Majd délután a football mérkő-
zésről készítettek fölvételeket. Rákerült a 
filmre a közönség is. A helyi érdekességül 
film nemsokára vetítésre kerül az Uránia-
szinházban. 

* Szenzációs mozifilmek. Hétfőn este 
szépszámú közönség nézte végig az Uránia-
színház remek műsorát. Már régen nem volt 
ilyen változatos cs tartalmas a műsor.- Most 
is egy nagy dráma dominált ugyan, de 
ezen kivül kacagtató vígjátékok, bohózatok 
és a bécsi eucharisztikus kongresszus csuda-

szép filmje nyújt elsőrangú szórakozást. A 
nagy dráma cime, mely a műsor slágerszá-
ma; A vércse és a galamb. Gnseppe Petrei 
mesterműve, ki a fősúlyt az izgalmas jele-
netek reális kivitelére fektette. Segítségére' 
volt az irónak a mozitechnika fejlettsége. Az 
elsőrangú drámán kivül vetítésre került 
még egy dráma: A fonográf titka. A rövid-
lélekzetü dráma kifogástalan remekmüve a 
moziirodalomnak. Nincs benne egyetlen fö-
lösleges jelenet sem, mig a poéntja az iró 
nagy kvalitását jellemzi. A közönségnek na-
gyon tetszett a változatos műsor. 

* A törvénytelen leány. A Vass mozgó-
fényképszinházban hétfőn premier volt. Egy 
bárom felvonásos drámát mutattak be, mely-
nek A törvénytelen leány a cime. A elvárná-
nak osztatlan nagy sikere volt, a merész for-
dmátokon bővelkedő drb. valósággal frap-
pirozta a közönséget. Bemutatóra került a 
Vass-szinházban is a bécsi eucharisztikus 
kongresszus filmje, mely szemünk elé vará-
zsol ja , a gyönyörű ünnepséget. Jól mulatott 
a közönség a bohózaton, melyekben Max 
Linder ragyogtatta humorát. 

* Legjobb szinházi cukorkák Linden-
' eld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-
b an, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók. 

Mozgósítják az egyik 

magyar hadtestet. 

— Altalános mozgósítás Bulgáriában 

és Szerbiában, — 

(Saját tudósít ónktól) Hétfőn délután 

riasztó hirü rendkiviili kiadások verték föl 

a magyar és az osztrák főváros lakossá-

gát. A hir szerint Bulgáriában és Szerbiá-

ban elrendelték az általános mozgósítást, 

aminek következtében a monarchia kedden 

egyelőre a negyedik hadtestet mozgósítja. 

Bulgária mozgósítása Törökország 

magatartásából ered. Törökország ugyan-

is, hadgyakorlatok cimén, háromszázezer 

embert koncentrált a bulgár határra. Mint-

hogy a diplomácia közbelépése sikertelen 

maradt, Ferdinánd bolgár király hétfőn el-

rendelte az általános mozgósítást. 

Szófiában a mozgósítás proklamálása 

után rendkivül izgatott a hangulat. A nép 

ezrével az utcákon tolong és várja a lég-

ii jabb híreket. 

Péter szerb király hétfőn délután 

két ukázt irt alá, amelyek szerint általá-

nos mozgósítást rendeltek el Szerbiában. A 

hir óriási izgatottságot keltett Belgrádban. 

A szkupstinát október negyedikére hivták 

össze. 

Schemua Balázs, az osztrák-magyar 

hadsereg vezérkari főnöke vasárnap ki-

hallgatáson volt a király előtt. A kihallga-

táson a vezérkari főnök nem annyira a 

mezőhegyesi hadgyakorlat eredményéről 

referált a királynak, mint inkább a balkáni 

veszedelemről. A kihallgatásnak az az 

eredménye, hogy kedden egyelőre a ne-

gyedik hadtestet mozgósítják. 

Konstantinápolyból jelentik, hogy 

Kréta szigetén hatszáz török katona part-

raszállt. Holnapra még nyolcszáz török 

katona partraszállását várják. 

A mozgósítás hire az osztrák delegá-

ció hétfő délutáni ülésén óriási riadalmat 

keltett. Latour gróf delegátus meginterpel-

lálta Berchtold Lipót gróf külügyminisz-

tert, aki a következőket válaszolta: 

— A szófiai osztrák-magyar nagy-

követség távirati érdeklődésünkre négy 

óra harminc perckor keltezett táviratában 

megerősítette azt a hirt, hogy Bulgáriában 

hétfőn délután elrendelték az általános 

mozgósítást. Belgrádból és Athénből még 

nem érkezett válasz. 

— A hatalmak mindenesetre azon 

igyekeznek — folytatta a külügyminiszter, 

— hogy az ilyen szituációkból eredhető 

veszélyeket elkerüljék. 

Hirdetéseket felvesz a kiadó-

hivatal Szeged, Kárász-utca 9. 

Gonrnl bár sonysimává és 

fehérré teszi a kezet a 

GERLE-féle 

ára 70 fillér. 

Kapható egyedül 

a Kígyó gyógyszertárban 
Szeged, Klauzál tér és Kárész-utca sarkán. 

Szeged város közgyűlése. 
— A gázgyár megváltását elha-

lasztották. — Hatályba léptetik az 

uj záróra-szabályrendeletet. — A 

Gazdasági Bank palotáját egyelőre 

nem veszi meg a város. — 

(Saját tudósítónktól.) A nyári szünet 

óta ma volt az első közgyűlés. Nagy érdek-

lődést tanúsítottak a bizottsági tag urak ma 

a város dolgai iránt, mert a padok zsúfolásig 

megteltek. Természetesen van ehez egy kis 

köze a választásoknak is, amelyek a tárgy-

sorozat elején lévén, ezen a közgyűlésen ke-

rültek sorra, ha a Gazdasági Bank ügye 

hosszabb időt nem vett volna igénybe. Igy 

akik a választások kedvéért jöttek el a köz-

gyűlésre, csalódottan távoztak és valószínű-

leg holnap ismét megjelennek. A karzat is 

megtelt érdeklődő közönségegl és sok pályá-

zó drukkolt odafent lesve, hogy mit hoz a 

jövő. " .i" . 

Interpellációk és indítványok azonban 

oly nagy számban voltak, hogy még a vá-

lasztások előtt lévő miniszteri leiratokat se 

lehetett elintézni. Az indítványok, — egy 

kivételével, — szomorú sorsra jutottak. Mind 

egyiket leszavazta a közgyűlés. Kivételt csak 

Lövész Antal indítványa képezett a záróra 

ügyében. Lövész indítványát egyhangúlag 

elfogadta a közgyűlés, ami a vendéglősök és 

kávésok körében bizonyára nagy megelé-

gedést fog kelteni. 

Részletes tudósításunk a közgyűlésről 

itt következik: 

Elnök: Lázár György dr polgármester. 
Jegyzők: Taschler Endre dr főjegyző, Tóth 
Mihály dr tb. tanácsos, Rack Lipót dr osz-
tályjegyző. 

Elnök az ülést délután négy órakor meg-
nyitja. 

Rack Lipót dr fölolvassa a polgármes-
ter havi jelentését, amelyet a közgyűlés tu-
domásul vesz. A tárgysorozat értelmében az 
interpellációk következnek. 

Kormányos Benő dr bizottsági tag azért 
interpellál, mert a Szegeden állomásozó hon-
védgyalogezredből egy zászlóaljat más vá-
rosba helyeznek el. Továbbá a honvéd hu-
szárezredből egy géppuska-osztályt Szabad-
kára vittek el. Interpellál azért is, mert állí-
tólag a tüzérséget nem Szegeden, hanem Ver-
secen fogiák elhelyezni és az utászzászlóal-
jat pedig elviszik Szegedről. Interpelláló kéri 
a polgármestert, hogy ezek megakadályozá-
sára mindent kövessen el. 

A polgármester válaszában pontról 
pontra reflektál az interpellációra s a fele-
letből kitűnik, hogy Szegeden ezentúl épp 
annyi katona lesz, mint eddig volt s nem áll, 
hogy elviszik innen az utászokat. 

A közgyűlés a választ tudomásul veszi. 
Franki Antal azt indítványozza, hogy a 

iavadalmi biztosokat állandósítsák. Balogh 
Károly ismerteti a tanácsi javaslatot, amely 
szerint a javadalmi szervezet úgyis rövid 
időn belül átdolgozásra kerül és akkor az 
indítvány felett úgyis kell határozni, addig 
pedig a jelenlegi állapot megmaradhat. Ugy 
sem véglegesítenek akkor se minden javadal-
mi biztost, csak azokat, akik erre alkalma-
sak, azoknak pedig beszámítják az egész 
szolgálati idejüket. 

A közgyűlés hozzájárul a tanács javas-
latához. 

Szmollény Nándor a légszeszgyár meg-
váltása ügyében azt indítványozza, hogy a 
gyár megváltását a város mielőbb hajtsa 
végre és a tanács azonnal kezdje meg ez 
irányban a tárgyalásokat. 

Balogh Károly tanácsnok előadja, hogy 
a gázgyár vezetőségével már 1908. óta foly-
nak a tárgyalások, jelenleg azonban a gyár 


