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ügyi osztályának vezetőjét Csaba Adorján 
szatmári főispán állásától felfüggesztette. Dr. 
Csornayt hivatali hanyagsága és állásával 
összeférhetetlen életmódja miatt már előző-
leg fegyelmi büntetésben részesült, de néma 
mutatott hajlandóságot a javulásra. A főis-
pán most állásától felfüggesztette. 

— Öngyilkosság. Nyíregyházáról jelentik: 
Budaházy Menyhért 87. gyalogezredbe]! ön-
kéntes, a nyíregyházai telekkönyvvezető fia, 
az egyik szállóban agyonlőtte magát. Tetté-
nek oka ismeretlen. 

— Az eltitkolt gabona- és egyéb iermány-
készletek felkutatása. A hivatalos lap pénteki 
száma rendeletet közöl az eltitkolt gabona- és 
egyéb terménykészletek felkutatása végett a 
pénzügyőrség fellépése alapján folyamatba 
tett ügyekről és az emiitett készletek csein-
pészeténék meggátlásáról. A rendelet szerint 
a készlet birtokosa köteles az eljáró pénzügy-
őri közeggel, annak felhívására a feltárt 
készlet mennyiségét közölni és ha az eljáró 
pénzügyőri közeg a fél bevallását aggályos-
nak tartja, vagy a készlet felmérése egyéb 
okokból válik szükségessé, a készlet felniéré-j 
sénél a rendelkezésre álló mainkaerő és mérő-, 
eszközök átengedésével közreműködni. A 
pénzügyőrség tényleirása alapján folyamat- f 
!>a tett kihágási eljárás során, a kihágás; 
megállapítása esetében, azt a készletet, a j 
melyre nézve a kihágást elkövették, 'különö-j 
sen a rejtett helyen talált minden eltitkolt 
készletet el kell kobozul még akkor is, ha az; 
nem a tettes vagy a bűnrészes tulajdona.. 
Nem lehet elkobozni azt a készletet, amely a 
tettest vagy bűnrészest a fennálló rendelke-
zések értelmében, saját házi és gazdasági 
szükséglet címén megilleti. A mezőgazdasági 
terményeik Usztnemüek és egyes mezőgazda-
sági terményekből előállított ipari termékek 
szállításáról ós vasúton, hajón, vagy gépko-
csin történő szállításukhoz szükséges igazol-' 
ványokról szóló rendeletben foglaltakon kí-

vül a jelen rendelet szerint kihágást követ el 
az is, aki a rendeletben megjelölt termény-
nek vagy cikknek a magyar szent korona or-
szágainak területén kivül eső helyre tiltott 
módon való kiszállítását vagy kiszállitfatását 
megkísérli. 

— A fogházból megszökött rablógyilkos. 
Aradról jelentik: Máté Sándor, akit az aradi 
esküdtbíróság néhány héttel ezelőtt rahlógyil 
kosság büntette miatt tizenöt évi fegyházra 
ítélt, az aradi ügyészség fogházából csütörtö-
kön az ablakon .keresztül, amelynek rácso-
zatát kifeszítette, megszökött. 

— A Magyar Altalános Hhelbank szegedi 
kirendeltsége (Kigyómtöa 2. sz.) a Haditer-
nnóny r.-t. rendelkezése folytán értesiti mind-
azokat, kiknél a szegedi katonai állomásipa-
rancsnokság a nyár folyamán gabonát vagy 
lisztet rekvirált, hogy a kapott el ism érvények 
ellenében azok ellenértékét rendes pénztári 
óráiban kifizeti. 

— Bfódy Sándor, az országos nevü i ó, 
hatalmas képzelő erejével, színpompás, szö-
vevényes, lebilincselő történeteivel a leg-
nagyszerűbb témákat szolgáltatja a filmiro-
dalom számára. Bár ezek a témáik, melyek ép 
fenti tulajdonságaiknál fogva, legnagyobb-
részt a színpadon is megfordultak, a mozi 
nagyobb és gazdagabb technikai lehetőségei 
alapján nem e színpadi müveket veszi alapul, 
hanem magukhoz, az eredeti regényekhez 
fordul. így történt ez a .Medikus" témájával 
is, amely tudvalevőleg „Az ezüst, kecske" le-
gendájából készült. A film címe megint csak 
„Ezüst kecske", — s'.az elismerés paroxizrmisa 
részünkről, amikor leszögezzük, hogy képes 
volt a film mindazt a gazdagságot, bájos ro-
miantikiát, gyönyörködtető, játékos és köny-
nyed előadási modort, amivel a hasonló cí-
mű Bródy regény fel van ékszerezive, magá-
ba foglalni, sőt fokozni. Az ezüst kecskét pén-
teken mutatta be a Korzó-mozi; mondaná sem 

November 4 és 5-én, szombat és vasárnap 

A legkiválóbb magyar film! 

A főszerepben: 
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AZ EZÜST IÍECSÜE. 
Filmregény 1 előjátékkal 4 felvonásban. Irta: Bródi Sándor 

rendezte: Kertész Mihály. 

A többi szerepeket játszák: 

Várkooyl MIbály Kemeoes Lajos 
Forgács Rézsí Gyöngyi Sisó 
Kovács Ilona Tesy Alfréd 

Előadások péntek és szombaton 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap 2, 
7a4, 5, 7 és 9 órakor. 

Jíelyárak: Páholyülés P60, zsölye 120, I. hely 1 kor. 
II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 

kell, hogy óriási siker mellett. Az ezüst kecs-
ke szombaton is színre kerül. 

— Egy gésa szerelme. Rendkívül finom, 
művészi dráma egy japán leányról, a Pillan-
gó kisasszony cimü világhírű opera filmfel-
dolgozása lesz szombaton ós vasárnap az 
Uráma-szinház főslágere. Azonkívül egy vas-
úti katasztrófa, hatalmas attrakció film: A 
nagy összeütközés 3 felvonásos dráma. 

— A szegedi könyv- és papír kereskedők 
közös megállapodással olyan határozatot hoz-
tak, hogy november 5-étől kezdve üzleteiket 
vasárnaponként egész napon át zárva tart-
ják. 

Szeged szab. kir. város felügyelete 
alatt álló nyelviskolában (városi felső keres-
kedelmi iskoia) uj német, francia, angol, tan-
folyamok nyílnak. Beiratkozások naponként d. 
e. és d. u. Tanítás naponként d. u. 3—9-ig. 
Telefon 14—11. 
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MŰSOR: 
SZOMBAT: Három a kislány, énekes játék, 

páratlan egyharmados. 
VASÁRNAP délután: Csodacsók, operett. 
VAiSÁRNAP este: Három a kislány, énekes 

játék, páros kétharmados. 

A velencei kalmár. 
Az utóbbi esztendők tapasztalatai nyomán 

bízvást konstatálhatjuk, hogy nem kell vezet-
ni ezt a ni'i szép színházunkat, megy ez magá-
tól is. Bármii, bármikor, bárhogyan adjanak 
elő, a nézőtér megtelik, még akikor is, ha 
Shakespeare darabja ikerül is szilire. A közön-
ség itt minden időben támogatta a színházat, 
mióta pedig a legvéresebb szinjáték folyik, 
különös előszeretettel érdeklődik ,a színház elő-
adásai iránt. Egyik tünete ez a véres napok-
nak és mi örömmel írjuk, hogy ezekben a 
szomorú napokban a közönségnek életszükség-
letévé vált- a színház. Nem hallgatjuk el azon-
ban .azt a tapasztalatunkat, hogy a közönség 
roppant érdeklődés ével, pártfogásával szemben 
nem áll arányban a szinlbáz teljesítménye és 
áldozatkészsége. Az előadások belső tartalmá-
ról nem is beszélünk, csak a külsőségek sze-
génységéi említjük fel, azt a nemtörődömsé-
get, stilustailanságot, amikkel az előadásokban 
találkozunk. 

Aki szereti a színházat, a szülészeti művé-
szetet, annak örülnie Ikell, hogy Shakespeare-
náík hely jutott a játékrrendben. Más kérdés, 
hogy teljes lehetett-e ma az örömie? Minden 
kertelés nélkül kimondjuk: nem! Előadták. 
A velencei kalmár-t, amellyel megnyitották a 
hirdetett klasszikus ciklus sorozatát, ám csak 
.a darab volt klasszikus, az előadás, annak ren-
dezése, a szinpad beállítása már közel sem járt 
ahlhoz, amit klasszikusnak szoktunk nevezni. 

Az előadás előtt a színház rendezője: Fe-
renczi Frigyes konferált. Ismert források 
nyomán elmondotta a dairab keletkezésének 

izzótestek és üveghengerek I n v c r t 
és A u e r é g ö k r e legjobb minő-
ségben F O N Y Ó S O M A , világí-

tási-vállalatnál, Kölcsei-utca 4. Telefon 165. 


