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színház, művészet. 
A szegedi színi-szezon programja 

(A színházi iroda jelenti.) A fővárosi 
színházak sikert aratott újdonságai mellett 
az igazgatóság egy gazdag- -művészi pro-
grammal indul az uj színi szezonnak. A mű-
sor főértékét a tervbe vett reprizek fogják 
megadni — melyeknek élén Madách: Az em-
ber tragédiája áll, melyet teljesen uj kosztü-
mök- és díszletekkel, gondos 'betanulással a 
szezon fő eseményének szánt az igazgatóság. 
Ugyancsak fényes kiállítással kerül színre 
Shakespeartől Szentivánéji álom, Mendel-
sohn zenéjével. Shakespeartől még sorra ke-
rül a szezonban: Lehár király, Hamlett, Ró-
meó és Júlia. 

Ibsentől két repríz is van tervbe véve: 
Nóra és a Vadkacsa. A klasszikusok során 
még Bánk bán, Qyranó és Bölcs Náthán ;rep-
rizeit tervezi a színház. A modern darabok 
közül Váljunk el, Ahol unatkoznak, Párbaj , 
Jerikó 'falai felelevenítése mellett egy teljes 
Molnár-ciklust tervez az igazgatóság, Dok-
tor ur, Ördög, Liliom, Testőr, Far -
kas és a szezon uj Molnár darabjának 
sorozatos előadásával. 

Az énekes darabok során Troubadour, 
Carmen, Tosca, Faust, Parasztbecsület és 
Bajazzók opera előadásaira kerül a sor, míg 
a régi operettek közül uj tanulással színre ke-
rülnek: Boszorkány vár, íKoldusdiák, Csepű-
rágók, Bolond, Böcaoció, Párisi . élet, Don-
Cesár de Bazán, Varázskeringő, Svihákok. 

Egy pár népszínmű reprize is fogja élén-
kíteni a műsort és pedig: Piros bugyelláris, 
Cigány, Sárga csikó, Gyimesi vadvirág. Eze-
ken kívül az elmúlt szezon nagyobb sikert 
aratott darabjai is részben u j bemutatással 
sorra kerülnek. 

Az újdonságok közül előadásra eddig 
megszerezte az igazgatóság: A -mumus víg-
játék, Napraforgós hölgy színmű, Sztrájkol a 
gólya énekes bohózat, Diák hercegnő, A fen-
ség tán-cól és a Buksi operetteket. Mint ere-
deti újdonság fog szinte kerülni a Bécsben 
nagy sikert aratott Kis királyok cirnü, Bako-
nyi és Kálmán operett, melynek opciója a 
Vígszínháznál szeptember 1-én lejár s akkor 
a fővárost megelőzve előadja a szegedi szín-
ház. Bernlsteintől a Titok (Secret) lesz a 
szezon első nagy drámai szenzációja, me-
lyet a Vigszinház már szeptember végén 
előad. 

Az újdonságok megválogatására nagy 
gondot fog fordítani az .igazgatóság s min-
den igyekezettel azon lesz, hogy a szinlház 
műsorának és előadásainak nívója a legké-
nyesebb igényeket is kielégítse. A bériéti elő-
adások szeptember 20-án kezdődnek, addig 
az uj tagok bemutatkozása mellett egy-két 
könnyebb fajsúlyú, a nyári jellegnek megfe-
lelő újdonság fogja élénkítem a műsort, -míg 
szeptember végétől gondos előkészület mel-
lett a színház -minden tagja a fenti program 
becsületes betartására fogja szentelni min-
den képességét és értékét. 

* Postimpresszlonlsta színpad. Loui 
N'. Páskér bibliai tárgyú 'drámájának, a Jó-
zsef és tfístvérei-nek Ion-doni bemutatója elé 
ifestő-körökben is élénk várakozással néznek. 
A rendező -festő, Hmker kijelentette ugyanis, 
hogy ez .lesz az első -eset, amikor a iposimpresz 
iszi-oniismus princípiumai londoni színpadon 
érvényesülhet. Minden (jelenet, egy színben 
komponálódik. Az egyik kék, a másik rózsa-
színű, egy harmadik jelenet narancssárga 
színben játszódik le, József otthon vörösben, 
a Fáraó-palota jáspis-zöld'ben, az asszonyszo-
ba (feketéiben. 

Denikói (nikotinmente-
sitett) dohányt, 
szivart, ciga-

rettát, ált. jövedéki és különlegességi 
gyártmányokat árusít a DENIKÓ részv.-
társ. főraktára Szeged, Kigyó-u. 6. sz. 

(Fried-féle ház) 

N E M E N Y I N E 
F O G MÜVESTERME 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készít mindenféle 
fogmunkákat kaucsukban és 
aranyban. Vidéklek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. * Bármilyen 
javítás hat óra alatt elkészül. 
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( - ) A város elveszett követelése. A 
mikor az ujszegedi Szent Erzsébet-templo-
mot építették, a templomépitő egyesület 
húszezer koronát a várostól kért kölcsön az-
zal a kötelezettséggel, hogy azt évi 2000 ko-
ronás részletekben a fölemelt tagdijakból 
visszafizeti. Azonban ezen a réven eddig 
egyetlen fillér sem térült meg, sőt a jövendő-
ben sincs remény rá, hogy a város pénze 
megtérüljön, mert az egyesület 'föloszlott s a 
megszűnést a belügyminiszter is jóváhagyta. 
A városnak tehát most le kell írnia a húsz-
ezer koronás követelését. 

KÖZOKTATÁS. 

KÖZIGAZGATÁS 
Bonyodalmak 

a Demeter-templom bontása körül 
— A fogadalmi templombizottság ülése -

(Saját tudósitónktól.) Hétfőn délelőtt 
Lázár György dr. polgármester elnöklésével 
ülést tartott a fogadalmi templom-bizottság, 
hogy a Demeter-templom bontásának továb-
bi munkálatait és a fogadalmi templom ala-
pozásának előmunkálatait megtárgyalja. Az 
ülésen jelen volt Foerk Ernő, a fogadalmi 
templom tervezője és építője ís. aki az ala-
pozás megkezdése dolgában tett előterjesz-
tést a bizottságnak. 

Tóth Mihály főmérnök jelentette, hogy 
a Demeter-templom bontása körül olyan 
bonyodalmak támadtak, amelyekben a tem-
plombizottság van 'hivatva dönteni. A bon-
tási munkálatok erősen előrehaladott stádi 
iitnban vanak, a templom hátsó része körül 
eltávolították már csaknem az összes épüle-
teket s a területet annyira szabaddá tették, 
hogy az alapozás megkezdése előtt a mér-
nökség szerint semmi néven nevezendő aka 
dáíy nem áll. Más véleményen van azonban 
a fogadalmi templom építője. Szerinte ugyan-
is az alapozást mindaddig nem lehet meg-
kezdeni, amig le nem bontják a plébánia hi-
vatalt s ebben az esetben az ott lakó papok-
nak, továbbá az egész hivatalnak máshová 
való elhelyezése iránt kell gondoskodnia a 
városnak. 

Jászai Géza cimzetes püspök a plébá-
nia nevében kijelentette a bizottság előtt, 
hogy ő, amint ezt akár a lebontási, akár az 
alapozási munkálatok szükségessé teszik, 
nyomban kész intézkedni a plébánia hivatal 
kitelepítése iránt. Amig azonban ez a kérdés 
eldöntve nem lesz, addig a plébánia hivatal 
természetesen a régi helyén marad. 

Foerk Ernő azt hangoztatta, ihogy 'mi-
után a bontás már jól előrehaladt, föltétle-
nül szükséges a fogadalmi templom alapozá-
sának kitűzése, mert különben a munkások 
nem tudnak kellő időre elkészülni vele. Eb-
ben áz évben még föl kell emelni az uj .tem-
plom falának egy réSzét, sőt valószínűleg el 
készülnék a ha jó fölállitásával is, ahol majd 
az építkezések befejeztéig az istentisztelete 
ket tartják. Egy-két héteh belitt tehát az ala-
pozási munkálatok megkezdésére kerül a 
sor, ami előtt azonban akadályként áll a plé-
bánia hivatal épülete. t 

Hosszas vita után a templom-bizotísóg 
ügy határozott , hogy szakértői szemlét fog 
tartatni, csakugyan szükséges-e már rftosf a 
plébánia épület lebontása? A szemle holnap-
után lesz s annak az eredményétől teszik 
ffivgővé, hogy milyen irányban folytatják 
tovább a bontási munkálatokat. A régi gim-
názium, továbbá a javadalmi hivatal -épülete 
még fenuállanaik, a javadalm/i épületet körül-
belül októberig nem is bontják l-e, mert a 
javadalmi hivatal uj palotáját csak október 
elején adhatja át a mérnökség. Á régi gim 
názipm épületének bontását valószinüleg 
előbb kezdik meg, sőt ha a plébánia hiva-
talt ki kell telepíteni, akkor -egy-két héten 
belül a régi gimnázium falaiba is belevágják 
a csákányokat. j 

(o) Uj tanárok a városi felsőkeres-
kedelminél. Hétfőn délelőtt Lázár György dr. 
polgármester elnöklésével tanárválasztó 
ülést tartott a szegedi városi 'felsőkereskedel-
mi iskola igazgató-tanácsa. Megüresedett a 
könyvvitel, kereskedelmi ismeretek és a le-
velezési, továbbá a mennyiségtani szaktaná-
ri állása. Az előbbire ketten, az utóbbira né-
gyen pályáztak. Az igazgató-tanács a könyv-
vitel, kereskedelmi isimeretek és a levelezés 
tanárává Nyilassy Károly képesített tanárt, 
Nyilassv Sándornak, az ismert szegedi fes-
tőművésznek az öccsét, a mennyiségtan ta-
nárává pedig Elek Márton, szintén képesített 
tanárt választotta meg. 

(o) A Madách-utcai polgári iskolából. 
A szegedi II. -kerületi .állami polgári fiúis-
kolában Madách-wtca 20. szám a beírások szép 
temtber 1, 2, 3 .és 4 napjának .délelőttjén, 8—12 
óráig történnek. A javitóvizsgálatolk sorrend-
je a következő: Augusztus 30-án délelőtt az 
I. Á, I. B, I. C és II . A, — augusztus 30-án 
délután a II. B és C, KEI. A és B, — augusz-
tus 31-én délelőtt a IV A ós B osztály és a 
magántanulóik javító vizsgálat a. Az elemi is-
kola V. vagy VI. osztályából a .polgári iskola 
II. osztályába átlépő tanulók, továbbá a reál-
iskolából vagy a gimnáziumból átlépő tanolók 
tantervi külömbözeti vizsgálatai szeptember 
2-án délután' és 3-án délután ta/tatn-aik -meg. 
Szeptember 5-én délelőtt 8 óraikor isteni tisz-
telet, a rendszabályok és órarend (kihirdetése; 
szeptember 6-án ,kezdődik a rendes tanítás. 

(o) Iskolai értesítés. Értesítem az érde-
kelt szülőiket és tanulókat, hogy a szeptem-
beri érettségi vizsgálatokra a következő napo-
kon .jelentkezzenek: az írásbeli dolgozatok 
szeptember 4, 5 és ö-án; a szóbeli pót- és ja-
vító vizsgálatok .pedig szeptember 9-én és Ifi-
én. A vizsgálatot tevő tanulok szeptember 4-
én reggel fél 8 órakor tartoznak az igazgató-
ságnál jelentkezni. Kárpáti Károly dr. igaz-
gató. 

tIPŐKRÉM f 
Minösöge Kitűnő j 
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