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Stefánia-szövetség szegedi fió'kfj cl* clZ állami 
gyermekmedhely, a tiszti orvosok' és az 'összes 
szegedi nő-egyesületek részvételével.« Az ün-
nepségen az orvosok népszerű, agüvM előadá-
sokat tartanak az anyáknak a csecsemő ellá-
tása, táplálása .és védelme körüli eljárások-
ról. iA tisztán tartott egészséges csecsemők 
anyái dijakat és e'lismierő okleveleiket kap-
nak, 

— Mozgalom Szabadkán önálló iparka-
maráért. Szabadkáról jelenük: A szabadkai 
kereskedők és iparosok körében mozgalom 
indult meg, hogy -Szabadkát vegyék ki a sze-
gedi kereskedelmi és .iparkamara területéből 
és Szabadkán önálló iparkamarát létesítse-
nek. 

- Halálozás. Braun Jakab, kereskedő szom-
baton délután -80 éves korában rövid szenve-
dés után elhunyt. Temetése -hétfőn délelőtt 10 
órakor lesz a Festő-utca 3. szám ,alatt levő 
gyászlháziból. Az elhunytban Abonyi Mihály 
apósát gyászolja. 

— Kártérítés a város ellen. Érdekes ügy-
gyei foglalkozik a tanács 'a legközelebbi ülé-
sén. Dr. Balassa Ármin Nagy Mátyásnó ns-
vébyn kérvényt nyújtott be a tanácshoz ós 
1150 korona megtérítését kérte fele részére a 
város-tél azért, mje-rt Nagynénink a vágóhídon 
tartott négy sertése közül kettőt ismeretlen 
tettes ellopott. Nagyn-é október 17-én adta át 
a vágóhídon a négy sertést lesz-urás végett és 
amikor másnap megjelent, iho-gy jelen legyen 
a sertések leszurásán-ál, közölték vele, hogy 
az éj folyamán (két sertését ellopták la vágö-
hidról. 

— Angol bányászok az élelmiszeruzsora 
ellen. Berlinből jelentik .* A dél-walesi és skóciai 
bányamunkások elhatározták, Iho-gy a rend-
kívül nagy élelmiszer-árak ellen való küzde-
lemíbe-n k-özö-s akcióra ilépnek. A cardiffi bá-
nyamunkások szintén csatlakoztak a mozga-
lomhoz és rá akíarják kényszeríteni a kor-
mányt, hogy az élelmiszer-uzsora ellen-őrzé-
sében a munkások is résztvehessenek. Ha a 
kormány nem teljesiti a munkások kívánsá-
gát, -akkor november 7-én általános sztrájk 
tör ki. 

— Előadás. Garbai Sándor, az Országos 
Munkásbiztositó pénztár elnöke vasárnap 
délután 3 órakor a munkásotthonban „A 
munkabérek forradalma" cimen előadást 
tart. 

— Szappandrágifásért hat hónap. Ifjabb 
Schlesinger Illés hódmezővásárhelyi keres-

kedej iparengedély nélkül négy mázsa és- ha-r-
'minc kiló szappant vásárolt össze és halmo, 
zott fel a raktárában. A szegedi törvényszék 
szombaton vonta felelősségre árdrágítást 
visszaélés miattlíés hat havi fogházra és ezer 
korona pénzbüntetésre ítélte. A törvényszék 
a szappan elkobzását is elrendelte. 

Dolgoznak a hadifoglyok. A törvény-
hatósági munka- és hadifogoly bizottság 
szombaton délbe-n a polgármester elnöklése 
alatt ülést tartott. Az ülésen a hadifogoly-
tartó gazdák tették meg jelentéseiket a fog-
lyok gazdasági munkájáról. 

— Egy vaggon szilva közélelmezésre. 
Annak idején jelentettük, hogy a hatóság 
egy vaggon szerbiai aszaltszilvát rendelt köz-
élelmezési célokra, A vaggon szilva most 
megérkezett. A közélelmezési hivatal a szil-
vát a kiskereskedők között fogja szétosztani. 
Ebből a szilvából eláru-sitásra csak azok a -ke-
reskedők kaphatnak, akik kötelezik magu-
kat, hogy a szilva kilóját 286 fillérnél drágáb-
ban neon árusítják a közönségnek. 

— Elítélt szénkereskedő. Dr. 7emesváty 
Grézá főíkapitáinyhelyiettels, Mhágási bíró 
négyszáz korona pénzbüntetésre ítélte Latter 
Mór Petőifi Sándor-sugáru'ti szénkereskedőt, 
.mert a szenet nem leplombált zsákokba-n áru-
sította -ós egyik v-evőjén-ek ,22 és fél kilóval 
kevesebbet szállitot-t, mint amennyit számlá-
zott. 

— Tolvajok munkában. Szombaton délelőtt 
megjelent a rendőrségen Zsemberi Lajosné, 
ujszegedi lakos ós el-őadt'a, hogy a lakásából 
300 korona készpénzt, ékszer-eket ós ruhane-
müeket lopott el ismeretlen tettes. Bárkányi 
Ferencivé arról tett jelentést, hogy a Széche-
nyi-téren kilopták a zsebéből az erszényét, a 
melyben nyolcvan ko-rona volt. A rendőrség 
megindította -a nyomozást. 

— Takarmányrépa kapható. A közélelme-
zési üzem közli: A városi közélelmezési hiva-
tal ajánlatot kaipott takarmányrépára, amely 
szállítással -együtt méter mázsánként h-at ko-
ronába kerülne. A tanyai gazdák ezért szük-
ségleteiket lehetőleg egy tömegben, gazdakö-' 
rök, népkörök utján jelentsék be a közélelme-
zési hivatalnak. A gazdák részére beszerzési 
áron biztosit ja a közélelmezési üzem a takar-
mányrépát és pedig u-gy, hogy megérkezés 
után k ö z v e t l e n ü l a vasúti állo-máson tartoz-
nak átvenni la gazdák a megrendelt mennyi-
séget. A vételárat előlegesen kell befizetni a 
közélelmezési üzemnél. 

rá. E nyögdécselő tenorista nyegleségei meg-
őrjitették az egész Lipóciát, hallatlan siker, 
ötven előadás, — azóta Csortos nem kap más 
szerepet, mint groteszk tenoristát. A szerzők 
kénytelenek alkalmazkodni az ő -külön me-
tierjáhez s a budapesti köz-önsóg tenorista-
faló étvágyát kulturhistóriai tényező gya-
nánt mérlegelni. A neones i f jú i tüz benne ma-
radt a bohóc csörgős-apkáj'áhan . . . 

(Nézzük a, jiele-s Gólth-párt, ,ak-i, családi ha-
gyományként ic-ezelliik a francia házasságtörési 
drámákat -s a magyar vígjáték-irodalmat. Ha 
a Vígszínház- uélküiliik mer .számadást csinálni, 
azonnal megcsörgetik -felette e hagyomány 
m-egiszakitásám-ak Demokles-kiardját és viszik 
magtnkkal az egész Góth-közönséget, melynek 
vidéken is ikii-terj-ed-t sógor,s-ága van. De más 
színházaknál is vannak e-féé bajok. Beöthy 
László gyári üzemre rendezte be a Király-Szín-
háziat és .a marathoni futás bajnokát -megszé-
gyenítő táv-játékra kötötte lile Fedáik Sárit; alig 
Je'Ketett k'iá-sni a Mágnás Miska százötvenedik 
előadásábólT. Az idő eljár, országok vesznek s 
a Király-ut-cában -még mindig egyazon nótákat 
fújják a mesterségüket rég megutált sziuész-
rábszolgák. 

A jó Nemzeti Színháznak vannak szerepei, 
mely-éket .nem tn-d elképzelni Márkus Emma 
művészete nélkül; könnyebb megnyerni egy 
világháborút, mti-nt megélni egy kísérletet u j 

tehetséggel a Márkus Eimina busz éve-s -szere-
peiben. A primadonna-szerepek egyik-másik 
énekes színháznál fór ifi váll akna szállottak át 
ama nyafogó és preeiőz drámák kedvéért, kik 
a. kőrsziők-eket ,a szét repedésig kitöltik. A férfi 
primadonnák egyénesitő félszegségeit fizetett 
kommünikék méltányolják, a .színpadi nők 
-domborulatainak kéj,gy,ártó mozdulatait pedig 
még komoly kritikában is oly szakértelemmel 
boncolják .elemiéire, mint ahogyan .egy hideg-
vérű viersenypiaripa járását mustrálják a ló-
versenyek szászzoltánj-a-i. Igy esik .az ünnepelt 
színész abb-a- a tévedésbe, hogy -egyenesen a köz-
ólh-aj helyezte -a művészi élet középpontjába. 

A színházi palitikána-k e csökönyösségei ma 
már mind jobban időszerűtlenebbé válnak. A 
szünbázi nagyságok határozottan tért veszítet-
tek s a közönség kezd kiábrándulni belőlük. 
A darabok sikerét elsősorban mégis csak az 
-iró tehetsége biztosítja js az ábrázoló mű,vész 
munkája csak másodrendű fontosságú. A mi 
•elismert, -nagy színészeink, ' akik ez anyagias 
világba annyi pénzt keresnek, mint a, jó-
kezü bankárok, sokszor lemosolyogjálk a .színé-
szet nagy -alakjait, akik nem arany-foglalatban 
nyújtották magúikat .a nyilvánosságnak, — 
ania régiek -azonlba-n más világban élt-ek, imás 
értéket -produkáltak s dicsőségük -sem volt oly > 
mulandó, (mint a ma divatos nagyságaié. 

I 1 i D. L. 

—- Vasárnap kerül szinre utoljára Bródy 
Sándor fojjljM* regényig, Az ezüst kecske a 
Korzó-moziban. Az ezüát kecske -előadásain 
olyan, "sikert váltott ki a közönségből, ami-
lyenre Szegeden még nem volt példa. Azok, 
akik még nem látták -ezt a szenzációs érd-e-
kességü filmet, v-asárniap még megnézhetik. 
Az -ezüst kacsk-e az évad legnagyobb slágerja. 

— Az élet mostohái, elsőrangú, izgalmas 
bűnügyi dráma, az amerikai kinematográfia 
remeke lesz via-sárnap a Vass-mozi műsorán 
szórakoztató kisérő miellékmüsorral. Az Apol-
lóban izgalmas, poétikus amerikai börzetör-
tónetet vetítenek. A eirne A pénz ördöge, a 
főszerepben Mar-guerite Court és More Tome, 

— A szegedi gyógyszertárak munkaszü-
net©. A szegedi gyógyszertárak felváltva vasár-
napi munkaszünetet tartanak. — Az erre vo-
natkozó mai hirdetés kellően tájékoztatja a t. 
közönséget. 

— Fényképnagyiíásokal aquarellek, tus- és 
olajképeket rendkívül mérsékelt árakon szállít a 
budapesti Rafael miiintézet. (VII., Rákoczi-ut 
24.), mely ebben a szakmában az ország első 
többszörösen kitüntetett vállalata és minden bi-
zalomra és támogatásra érdemes, miért is mai 
hirdetését olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Legújabb kész r?ői kabátok, szövet, bár-
sony, píüss és perzsából, bundák, szörme-
áruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint ké-
szülnek . divat kabátok, kosztümök, toll-
lettek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feld-
mann Sári női divatháza s divatszalon, Szeged 
főposta mellett. 

Szeged szab. kir. város felügyelete 
alatt áiló nyelviskolában (városi felső keres-
kedelmi iskola) uj német, francia, angol, tan-
folyamok nyilnak. Beiratkozások naponként d. 
e. és d. u. Tanítás naponként d. u. 3—9-ig. 
Telefon 14—11. 

— Városi gépkocsi fuvarozási üzem telefon 
száma 598 és 374. 

Uasspaap, m i i g ? 5-én 

Két grandiózus amerikai 
fümsláger! 

(Pillangó kisasszony.) 
Dráma 3 felvonásban. 

Ezenkívül: 
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Dráma 3 felvonásban. 
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Előadások d. u. 5, 7 é s 9 órakor, j 
Vasárnap d. u. 2 órától kezdve. | 

Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásra érvényesek. 
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