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— Megbocsájtás a halálos ágyon. 
Nem vetítettek még Szegedien oly rendkívül 
érdekfeszítő drámát, mint ia Pircsper Matrímée 
novellája után átdolgozott: A korzikai véré. 
Az Edison .Mozgó tegnap est© muta t ta .be 
Magyar országon legelőször ezt az igazán re-
meik ül átdolgozott és minidén ,jelenetében, 
nagyhatású 4 felvonásos filmet. Az Edison. 
Mozgóban tegnap este nem imianaidt inői szem 
szárazom, a férfiak pedlilg teljesen átérezték a 
darab lényegét. E rendkívül érdekes és nagy-
hatású film ma és vasárnap lesz még csak 
vetítve és tékiint,eittel úrira, boigy rendkívül 
sokan érdeklődnék iráinitiai, a ján l juk :a jegye-
ket — a tolongás kiikerülláse végett — már a 
.délelőtti ódáikban oniegvláiltaink Előadások 
pontban 5, 7 ós 9 órakor' kezdődnek. H,elv-
árak : ülés a páholyban 1 K, fentartott hely 
80 fillér, I. hely 60 fillér, II. hely 50 fillér, III 
hely 30 fillér. 

— A bég leánya. Konstantinápolyból 
jelentik: Magyarország egyik leglelke-
sebb barátja, Muktár bég* ,a török külügymi-
nisztérium második ál lamti tkárja , aki tavaly 
athéni .követ, azt .meigelőzőem pedig éveken á t 
budapesti főkoinzul volt, keserűen pamaiszkio-
dák egy budapesti ellőikalfő lleánynievelő inté-
zetre, meíly apácák vezetése alat t áll. A bég 
ugyan is ott helyezte el leányát, miikor távoz-
nia 'kellett Magyarországból, meirt azt akar-
ta, hogy magyar szellleimben nevelődjék föl. 
IA kis leány tökéletesen megtanulta nyelvün-
ket és igen jól érezte magát magyar társnői 
között. Nemrég .azonban az intézet vezetősé-
ge tudatta Muktár béggel, hogy esia.k az eset-
ben maradhat leánya továbbra is az intézet-
ben, ha áttér a katolikus vallásra. lEizt a .föl-
tételt, bármennyire ra jong is ;a bég a magya-
rokért, .lehetetlen .volt elfogadnia. Leányát 
hazahozatta s egy helybeli intézetben fogja 
neveltetni, melynek francia száirmazásiu apá-
ca-vezetői nem oly türelmeitlenék a más vallá-
sunkkal szemben, mint a budapestiek. 

Igazgató: VAS SÁNDOR. 

Telefon: 1 1 - 8 5 . 

A mai előadásokon a 

Sz imfon ikus 
saját zenekar a követke-

ző zeneszámokat játsza 

PUHlnl: Tosca fantasia. 

FP.SlllM: Symphonie H. moll 
l.-ll. rész. 

RozslRl: Diebische Elster o-
werture. 

Beefhouen: V. Symphonie (Au-
dante). 

UePdl: Vabucad orosor ower-
ture. 

Belllnl: Norma owerture. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

— „A nagyváros mocsara és ennek 
következményei* ciinmel Bassy párisi tanár 
ikiállitást rendez Szegeden, a Kigyó-utca 5. 
szám alatt. A kiállítás szemléltető módon 
rendikivül érdekes gyűjteményt mutat be 
mindarról, amik a kicsapongó élet káros kö-
vetkezményei. Csakis 17 éven felüli férfiak 
tekinthetik meg a kiállítást, amely 40 fillér 
belépő dijért Feketesas-utca 15. szám alatt, 
Kigyó-utca sarkán látható. 

<v\a szombaton Maestro 
Lco szalonbüvész és 
kiváló gondolatolvasó 
büvészestélgt rendez 
a Royal kávéházban. 

9 

S P O R T . 

KŐZI8AZ6ATÁS 
Házat vett a közgyűlés. 

(Saját 1tudósítónktól.) Pénteken délután, 
harmadszor folytatták s alig húsz perc alatti 
he is, fejezték a novemberi rendes közgyűlést. 
Érdeklődés ál'ig volt, mindössze hat város-
atya asszisztált a hátralevő ügyékhez, alme-
lyek semmi különösebbet nem Ígértek. Kár 
is vol't mai folytatni, mondogatták, be kellett 
volna fejezni tegnap. Azonban egy házvétel 
szerepelt a napirenden s a tanács azt hitte, 
lesz. aki ellene fog Szólni. De nem volt. Ami-
lyen pattogósan, érdekesen indult a novem-
ber' közgyűlés, olyan szürkém és álmosan, ért 
véget. 

A közgyűlésen Bokor Pá l helyettes; poli-
g,á.r,mester elnökölt. Jegyzők: Tasehler En-
dre főjegyző és Rack Lipót .aljegyző. A múl t 
ülés jegyzőkönyvének feMtvusásla és tudomá-
sul Vételé untán a (közgyűlés áititiár a inlapdtremd1 

folytatólagos tárgyalására. 
Több, a rendkívüli ,a!)ap tenbére tört,élni 

kiadás jóváhagyása után az lallaipitványi szá-
madásokat vette tudomásul a közgyűlés. 

Eztutáu Schciffer Lajos dir.-niak további 
két heti, Priváry Ferencnek további liánom 
havi, Simkó Elemér dir.-mak további bárom 
heti szabadságot engedélyeztek orvosi bizio-
.nyitváiny aliapjáta. 

Balogh .Károly .pénzügyi tanácsos az ú j -
szegeid! Vigh-féle ház meigvételtereí vonatko-
zólag terjesztette elő a tainács javaslatát, E 
szerint az épületet a Csoinigrá'di Takarék-
pénztártól 50000 koronáért vegye meg ,a: v á 
rns. továbbá az átalakítási költségekre .még 
tízezer koronát szavazzanak imog. IAIZ épület-
ban az újszeged! reindőrség és a kerületi tisz-
ti orvos nyernének elhelyezést. A vételár ti® 
év aHaltrt, ímaitíimmm b,at százalékos kamat ta l , 
fizetendő ki. A szükséglett hatvainíezar koro-
ná t kölcsön ut ján fédezze a Várois, mert sean-
miféle alap niintos, amallynelk a terlhóre inni 
lehetnie ezt az összeget, .Kéri az előaldló a ta-
nácsi javaslat élfogadását, 

.Elnök névszerinti szavazást rendelt el1, 
amelynek .eredményeként a közgyűlés a Vigh 
féle épületet ötvenezer koronáéit .megvásá-
rolt a és a renoválására tízezer koronát .sza-
vazott meg. Ezzel az elnök a közgyűlést ibieh 
mekesKitette. 

o A SzAK Zomborban. Az őszi forduló 
utclsó mérkőzését a sorsolás alapján vasár-
nap játsza le a SzAK Zomborban. Ellenfele 
az ottani SE lesz. Utóbbinak eredményei 
alapján biztos győztesként indul a SzAK a 
küzdelembe ós csak egy kérdés vethető föl 
komolyan, az, hogy rugnak-e a. zomboriak 
a SzAK kapujába gólt? Tény áz, hogy min-
den bajnoki 'mérkőzésén, legalább, egy gólt 
adott a ZSE, mi azonban, .mégis biztosra 
vesszük, Ibogy a SzAK kitűnő védelme résen 
lesz és nem tűri, hogy épen Zombornak si-
kerüljön az, a:mi egyetlen bajnoki ellenfelé-
nek sem sikeriül-t. A csapat, valamint számos 
kisérő vasárnap reggel nyolc órakor indul 
Sze ge d - Róku s-állomás tói. 

o SzTK—SzMTK bajnokija. A másik 
két szegedi csapat szintén utolsó bajnoki 
mérkőzését bonyolítj,a lile. ,A® SzTK a pálya-
választó fel, miihez képest a versenyt (a lÓveír-
senytéri pályán t a r t j ák meg. Tekintettel ar-
ra, hotgy lejgutóbb mind ia két csapat eldlön-
itetlein, sőt egyenlően 1:1 igálanámyíu eradl-

ményt ér t etl ;a Szabadkai SE ellen* ,a mér-
kőzés Iriimemetell© teljesen nyalt és ia fa.irebbül 
és szívósabban játszó csapat fogja .megnyer-
ni. Bíróul .delegálta .a kerület Matkovvcs 
Miklóst (SzSE). 

o A Műegyetem győzelme. Három gól-
lal győzte le tegnap a MAFC csapata a BEAC 
csapatát s ezzel három pont' előnyre tett 
szert, amit alkalmasint megtart már ebben, 
a szezonban, .mert nem valószínű, hogy utol-
só mérkőzésén pontot veszítsen az ESC el-
lenében. Alapos a reménység tehát, hogy a 
főiskolai sport) végre elfoglalja, azt a helyet, 
ami megill'leti — bejut az első osztályba. An-
nál örvendetesebb a főiskolai sportnak a tér-
hódítása, .mert céltudatos munkának az ered-
ménye. Csöndben dolgozik a Műegyetemi 
Atlétikai és Futball Club. 

TÖRVÉNYKEZÉS. 
§ Megszökött a büntetés elől " Ma 

kél lett volna tárgyalni a szegedi törvény-
szék esküdtbiróságának Vorkopic Sándor új-
vidéki asztalossegéd bűnügyét, aki azonban 
jónak látta a tárgyalás elől Szerb'' 'ba szök-
ni1. Vorkopicot nemzetiségi gyűlöletre való 
izgatással vádolt 'meg a . szegedi ügyészség, 
mert az Újvidéken mégielenő Szloboda cí-
mű szerb szociálísta lapban egy cikk jelent 
meg, amely igen1 erős tenorban., a magyar-
ság ellen való .gyűlöletre izgatta a szerbeket. 
A cikket a lap állítása szerint Vorkopic aiszi-
tallosisegéd ur. a Ikiitünő publicista irta, ki 
egyébként el is vállalta a vizsgálóbíró előtt 
a felelősséget az inkriminált közleményért. 
Mire azonban a tárgya ki sr a kerüli a sor, 
meggondolta a dolgot és kiszököf Szerbiá-
ba. A mai tárgyalás ezért elmaradt, de a bí-
róság a vádlott elten körözőlevelet adott kii. 

§ Ha a gyümölcsös-kofa szerelmes. 
Németh Sámlormé .a .©Próféta" előtt gyümöl-
csöt árul. Ezen nemes tevékenység© között 
Bal a Mihállyal; hozta össze a sorts, aki .bi-
zony nem valami szép fin, mert ragyás ©gy 
kissé, d'e ezzel szemben a városi köztiszta-
sági telepnek alkalmazottja. Némethné ba-
marosian megbarátkozott Batával ós a bizal-
mas barátságnak az lett a keadlet© és nem a 
vége, hogy Bata ul kofához ment lakná. Né-
methné pedig kihasználta ezt. és eleimeílte sze-
ne, 1,mének takarékkönyvét és kivett a Csomgrá 
dl bainkból 280 koronát, amit elköltött, Bata 
egy szép napon konstatálván a szomorú 
tényt,- .otthagyta ideálját ós sikkaisr/tásért fel-
jelenést tet t ellene. Ezt az ügyet tá rgyal ta 
ima a szegedi törvényszék .megyerijük bün.te-
tanácsa és Németbuét 14 napi fogházra ítélte. 
Ez a vége a nem épen platouilkius szere,Lem-
nek. 


