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szegedi városi felsőkereskedelmi iskolai ta-
nár t ,a szegedi -királyi törvényszékhez bűn-
ügyekben állam dó írás- és könyvszakértővé. 

— Hadisegély csalás miatt fel jelentei t 
rendőr. Kapocsi Sándor hódmezővásárhelyi 
rendőrt és a feleségét valaki feljelentette, 
hogy jogtalanul részesülnek hadiseigélybeu. 
A rendőr fia -ugyanis bevonult és -az any ja 
jelentkezett segélyért, amit -mag is -á] laplto t-
t-alk rlészére. A feljelentő azt állito-tta, hagy a 
fiu neim tar tot ta szüleit, mert -az apa rendőr 
ós az ő fizetéséből éltek. Az tiigy-é zstig -az 
assz-ony ellen csalás büntette miat t emelt 
vádat, míg f é r j e imint bűnsegéd került a sze-
gedi törvényszék elé. A kihallgatott ta-nuik 
igazolt-áik, hogy a btev-onult segélyezte. cíket, 
amiből a bíróság megállapitotta, b-agy a vád-
lottak jóhiszeműen já r tak el és mindkettőt 
felmentette. Az ítélet jogerős. 

— A rossz tejviszonyok folytán most az 
egész országban kávé helyeit teát isznak. Miután 
a tea igen kényes cikk, amely minden idegen 
szagot magához vonz és ez által a nemes za-
matját elveszti, ezt a cikket csak különleges 
teaiizletben vásárolhatjuk, még pedig a világ-
hírű Kotányi János cég szegedi fiókjában, 
Kárász-utca 5. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek 
es-ti .istentisztelet -a régi zsinagógában dél-
után négy órakor, a prédikáció egynegyed-
ötlko-r kezdődik. A zsinagóga fűlik. 

— Nem kapott levelet a harctérről. Szer-
dán -est-e -a iRiigó-utoa 24. számú házban a la-
kóknak feltűnt, Ihogy az egyik lakásból erős', 
gázsz-g icis-gp ki. (Rosszat sejtve benyomták a 
kömyiba.aijitót, .ahol riáiatedt-nk Zachár Erzei 
cselédlányra, -aki a íföklön -eszmél-etkin feküdt, 
Értesi tették ;a mentőikét, akik mesterséges 
légzéssel -annyira magához térítették .a lányt, 
hogy maga mondhatta -el, .miért akart meg-
válni a-z élettől. iM-ár egy hónapja nem irt a 
vőlegénye a harctérről, holott azelőtt -min-
den héten ikiapc-tt tőle levelet. Ez annyira •el-
keserítette, ihogy kinyitotta a gázcsapot és a 
csövet a szájába vette. Zachár Erzsi -már tel 
van -minden veszélyen. 

— A feministák köszönete. A Feministák 
Szegedi Egyesület-e ezúton is ífegbálá-salbb 
köszönetét íiyilváni-tj-a, mindazcikin-ak, akik >a 
folyó -bó -19-ükén rendezett, -mlesieelőaidá© sikerét 
előmozdították ós támogatták. Elsősorban a 
Korzó-moiai tisztelt tulajdonosainak nagy-
lelkűen, átengedett helyiségükért. Dr. Pataki 
Erzsébet nrbölgy-n-ek, tar talmas elöljáró be-
szédéért és ík'onferenszáért.1 Sz. Szigethy Vil-
mos -uritaik az (értékes mesék megírásáért. K. 
Gömöry Vilma sziiimüvés-ziiő-nelk azok köz-
vetlen előadásért. Solymcssy Sándor és Ma-
tány Antal szin-müvész uraknak -a .gyerme-
kek kedélyét gyönyönkö-d-eteő humoros páros 
jelenetükért. -

— A trónörökös keresztapasága. Újvidék-
ről jelenítik: Beredits András, aki civil életé-
ben Újvidék-ón vigyáz a közrendre, nagysze-
rűen szolgálja a hazáját. iM-anliiaborrel a ke-, 
»ében. A harctéren oly vitézül verekedett-, 
hogy ezüst vitéz .--ég medáliát -tűztek a mel-
llére. 'Retreditts András ©zeökiivül imegiórdn-

m-eln'e .még égy vitézségi énmet, hogyne, ami-
kor -a felesége Marékkel le-ptc meg. Fin mind 
a kettő és fiukra nagy szüksége -van most a 
hazának, ©erédits 'András -a bős újvidéki 
rendőr -a fronton léntesült. a -cs-alád-i esemény-
ről. Nagyon megörült ós nosza hozzáfogott, 
hogy keresztapát keressen a fiainak. Büszfkón 
emlékezett vissza, hogy amikor -a. trónörökös 
meglátogatta az lezred'at a ífienségie® tor, őit 
is kitüntette barátságos .megszólításával. A 
Feanrg, -gondolta -rangúban szívesen lesz ke-
•resztkeónája aki 2 katonát .szú 1.1 itt a császárnak 
Kihallgatáson jelentkezett az ez-rrdpairan-es-
noksáigon és előadta, hogy továbbítsák ké-
relmét Károly Ferenc trónörököshöz, hogy 

kegyeskedjék elvállalni (hü ka tonája két fiá-
nak keresztap-aságát, iA múlt hét végén ér-
kezett Újvidékire az értesítés, liogy -a trón-
örökös elfogadja a keresztapaságot és egy-
ben 200 korona ajándékot küld az njszülött-
nek. A keraszteliest -csütörtökön Fáth Ferenc 
apátplébános -végezte, -az ikreket pedig P-a-
yerle Nándor rendő-ilkia-pd-tány tartotta 'k'o-
resztviz alá. 

— Meghalta vonaton. Dobiovszka Mihályné 
orcszMimos-i parasztasszony -csütörtökön. fel-
szállt a Temesvár felől érkező vonatra, ho-gy 
Szegedre u-tiaízzom (bevásárolni. (Útközben 
rosszullétről .panaszkodott, -majd, mielőtt -a 
vonat b-e-érkez-ettt az állomásra, végigesett a 
padon és meghalt. Dr. Andrássy Ferenc 
tisztiorvos intézkedésére -a közkórház bonc-
termébe szálli-tottáik,, ahol a li-alál -o-kát fogják 
ui-egállapitani. 

— Hólyagoshimlős katona. A honvéd 
(egészségügyi főnökség közölte a -rendőr,seg-
gel, hogy Kiss (Bálint koiwié-d hólyagos-him-
lőbe esett. A -rendőrség (megtette a szükséges 
óvi-ntéizlkiedésckot, miután a katona a Len-
gyel-utca, 32. számú házban is megfordult. 

— Szenzációs karácsonyi moziműsorok. 
A karácsonyi ünnepek -alatt a legújabb és 
legszenzációsabb moziképekben gyönyörköd-
het a szegedi közönség. Az Uránia-színházban 
két -slágert mutatnak be: Az ajtónélkiUi ház 
az egyik filmszenzáció. Ami fantasztikum és 
újszerűség lehet egy filmben, az itt együtt 
található. Nagy-szerű trükkök, mű vészi játék, 
elsőrangú fotográfia, ez jellemzi a filmet. - A 
másik s-láger: A remény. Ké t felvonásos am-e-
rikai -dráma, az amerikai fölvételek másodén 
előnyeivé!. 'Szimbolikus léniájában s-ok a fi-
nomság és -művészet, 'A Vas-s-moziban ©igy 
nagyszerű, erkölcsdráma: A modell kálvá-
riája a sláger. A másik remek film -cime: Ma-
gányos szigeten, minden jelenete izgalmas. 
Az lApolió-uroziba-u egy érdekes szerelmi -drá-
máit -és -egy iagal-mas aktuális filmet veti-
ten-ek. 

-— Szilveszteri előadások a Korzó-mozi-
ban. Decenlber 30., 31., január 1. és 2-án a 
„Kilenc ujju ember" eimü hatalmas detektív 
drámát mutatja be a Korzó-mozi. Az elő-
adások öt, hét és kilenc óra-kor, Szilveszter-
estén tizenegy órakor is kezdődnek. Jegyek 
inár válthatók a Korzó-mozi irodájában. 

— Cipőket nagy választékban vásárolhat a 
Hungária cipőíizletben Szegeden, Kárász-utca 
14. sz. (Corsó-kávéház mellett.) 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

FROMMER, BROWNING, 1914. modelu steyer pisztolyok 
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria-tér kaphatók. 

gyors- és g é p i ró felvétetik. 
Levelezésben és könyvelés-
ben gyakorlottak előnyben. 

Ajánlatokat fizetési igény megjelölésé-
vel „ I r o d a k i s a s s z o n y " jelige 

alatt a kiadóhivatal továbbit. 

(volt Konrád) Róka-
I utca 6. sz., Szeged-

pályaudvarral s zemben 
Gyönyörűen átalakítva 

tiszta szobák 2 koronától kezdve. — K á v é h á z 
egész éjjel nyitva. 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 
PÉNTEK délután: fél 4 órai -kezdettel: 

Hamupipőke, -gyermek darab. 
SZOMBAT délután: Limonádé ezredes, 

operett. 
SZOMBAT este: Lyon Lea, szinmü (pá-

ratlan). 
VASÁRNAP délután: Liliom, külvárosi 

legenda. 
VASÁRNAP este: Legénybucsu, operett, 

(páros). 

Opera előadások Temesvárott. Mióta 
Sebestyén Géza -a temesvári szinház igazga-
tója. a háborús idő dacára -a szinház' m-üs-crán 
állandóan szerepel ricik operáik iA temesvári 
lapok ir ják, li-ogy ott tegnapelőtt a Rigoletto 
-került színre, ,a rválasatlcíkósaibb ízlést is 'ki-
elégítő gornlos előadásban. Verdi operájának 
címszerepét Pajor, a ihcnoagct Kertész, a Nép-
opera volt tagjai, akiik most a temesvári 
színtársulat köt-eJ-áklébe tartoznak, énekelték, 
uri-g Hil-dát Kovács Margit, A „Tennesv-a-rer 
Zeitung" az előadásról irt bírálatában nagy 
elismeréssel emlékszik meg a szereplők pro-
-dukálásámól és szenzációsnak -mondja -egyik 
kard-alosnak: Pajor Sándornak a sze-r-eplós-ét, 
-aiki .Mointeiro-nc gróf szerepel.jen -m-egilepően 
szépen ón-elk-elt ós a legteljesebb zenei biz-
tossággal. Tisztán csengő, érces -a hangja , 
-aminek meglepő a vivőerej-e. A bírálat szerint 
a kardal-os elsőrendű Szerepek betöltésére tel-
jesen alkalmas, Lá-m, a (temesvári szintáníűla-
tot a báb-emu dacára i-s ugy lehetett megszer-
vezni hogy ott. még operákat is elő lehet adni 
és különös, hogy ott neon hangoztatják az 
érdekeltek, hogy auiin-d elvitték a művészek 
e le jé t . . . 

Hamupipőke. A szinházi iroda jelenti: 
Különös ik-óp-e lesz a -ma délutáni Hamupipőke 
előa-dásnsk, iNeivestő báij-cs igyierrnleig^ej-ek töl-
tik meg a szinház nézőterét, a-mely hangos 
kacajtól és pajkos j-óked-vtől lesz hangos ós 
vidám. iSoJymosi mint Sudiguli bü-viísziinas, ki 
ke-dv-enoe kicsinvéknok és nagyok-naík ikülö-
nös-en elemében lesz -és uigy ő -valaiiruint iMa-
tány egy bohókás udvarmester, Szilágyi 
mint -lóháton vágtató eetemóniás .mesrter, 
B-ende imint legfőbb miniszter, Unigvári mint 
Kakadu kirá ly kifogyhatatlanok lesznek tré-
fáikban -és -mókófeba-h egyar-á-nt. ÍA papucs-
házi családot Gazidy, Hantos, iLázár és Fe-
renic-i képvi-ieli, mig -a jóságos. tündér Mik-
lósiban -nyer (kitűnő személyes-itőt. Hamu-
pipőke Asztalos Mk'íin-ck (kitűnő szerepé' és 
elegáns lesz Ihász (Raj-dús i?rerepébein. Számos 
éneik-, zene- lés tétocszám fűszerezi a uiula-t-
ságos bolKJzatot. 

Horzó - mozi úpUieléHen 
1 kg. potyka K 3 80, 
1 kg.-tól 5—6 ki-
lógrammig K í"20, 
továbbá h a r c s a , süllő és cigányhal 

is kapható. 

j á n d é k o z z u n k k ö n y v e k e t K a r á c s o n y r a ! ! 

Díszmüvek, háborús aktualitások, ifjúsági iratok, 
képeskönyvek l e g n a g y o b b v á l a s z t é k b a n 

Várnay L. köngvkereskedésében 

SZEGED, kárász-utca 9. sz. alatt. 


