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a sertések a makszimális áron félül kerül-
tek eladásra. Dr. Temesváry a dr. Kószó 
által előadottakat jegyzőkönyvbe vette és a 
tárgyalást a nyomozás megejtése Céljából 
elnapolta. 

— A birodalmi kancellár a lengyel kér-
désről. Berlinből jelentik: A birodalmi gyűlés 
főbizottságát csütörtökre gyűlésre hívták 
összet, amelyben a birodalmi kancellár köz-
léseit várják a lengyel kérdésben. 

~ A novemberi közgyűlés. Szeged város 
törvényhatósági bizottsága november 15-én 
tart ja e 'havi rendes közgyűlését dr. Cicatri-
cis Lajos főispán elnöklése alatt. 

— A közélelmezési üzem hiába kísérel meg 
mindent, nem képes petróleumhoz jutni. De 
nemcsak a hatóság nem tud petróleumot 
szerezni, a nagykereskedőknek is nagy meg-
erőltetésükbe kerül, hogy magynéha egy-egy 
fél vaggonnal lecsal ogassaniak Szegedre. Bi-
zonyos, hogy pár héten belül nem leszünk 
abban a szerencsés helyzetben hogy njab'b 
petróleumszállitmány érkezzék Szegedre. Az 
is bizonyos azonban, hogy a Bihiarszilágyi 
Olajfinomító októberben öt vaggon petróleu-
mot szállított Szegedre ós így takarékosan 
élve, ezzel a drága világitószerrel, nagyne-
hezen ki tudjuik húzni azt a pár hetet, amíg 
ismét jön valahonnan egy kis petróleum-ál-
dás. Csak aztán jöjjön. 

— Közigazgatási bizottsági ülés. A köz-
igazgatási bizottság november 14tén délután 
négy órakor tartja1 november havi ülését. — 
A nyugdijbizcttság hétfőn délben a polgár-
mester elnöklése alatt ülést tart. 

—- A Kass-szálloda megnyitása. Az or-
szágosan kiitünő hírnévnek örvendő Kass-
szállodát pazar pompával berendezve novem-

j bér 15-én délelőtt 11 órakor ünnepélyesen 
megnyitják. Az uj Kiass-szálloda kétségkívül 
•a legelőkelőbbek egyike lesz a. vidéken és az 
a kényelem, amely ebben a szállodáiban talál-
ható, talán csak a legelőkelőbb lUri-klnbokkal 
hasonlítható össze. 

— Egy nagybirtokos halálos szerencsét-
lensége. Miskolcról jelentik: Prönay Endre 
nagybirtokos, néhai Prónay József államtit-
kár fia, egy harctérről visszatért ismerősétől 
bombát Ikaipott ajándékba. Prónay lakásán 
helyezte el a bombát, amely tegnap, miiköz-
ben kíváncsian nézegette, forgatta, föl rob-
bant és tőből letépte Prónay jobb karját, 
azonkívül több helyen sérülést ejtett rajta. 
A súlyosan megsebesült nagybirtokos sérülé-
seibe belehalt. Prónay Endre Borsódmegye 
uri társadalmáénak egyik legtekintélyesebb 
tagja volt. Végzetes szerencsétlensége megye-
szerte nagy részvétet keltett. 

— Nincs cuko". A hatósági közélelmezési 
üzem kénytelen volt -a cukor árusítást be-
szüntetni, miután a rendelkezésére álló 140 

| mázsa érakor teljesen elfogyott. Amig ujabb 
cukoriszállitmány nem érkezik, a közélelme-
zési hivatal a cukor jegyek kiosztását i.s be-
szüntette. 

— Lopott tollat vásárolt. A törvényszék 
Ledercr József szentesi t oll kereskedőt orgaz-
daság miatt tizennégy napi elzárásra ós 120 
korona pénzbüntetésre ítélte. A vád szerint 
Lederer lopott tollat vásárolt, bár gyanít 
hatta, hogy a toll lopásiból származik. Szer-
dán foglalkozott a felebbezésekkel a szegedi 
ítélőtábla, és a törvényszék Ítéletét megvál-
toztatva, Lederert. nyolcvan—-nyolcvan koro 
n a pénzbüntetésre ítélte. 

— Két vaggon vetőmag. A Szegedi Gaz-
dasági Egyesület két vaggon búzavetőmagot 
vásárolt a Gerliczyníéle uradalomtól és a vá 
sárlásra szállítási engedélyt kórt, amelyet a 
földművelésügyi miniszter megadatt. 
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Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap 

A filmsníivésjef ü r ö k h e c s ü mesterműve! 

Dráma a fehér cár birodalmából 4 felvonásban. 

A mozi k u l f u r a fegfenségesebb alkotása. 

A felvétetek nagyrészben Szibériában készüiíek. 

Előadások csütörtökön, pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 2, 'A4, 5, 7 és 9 órakor. 

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

— Szibéria. Nap-nap m- llett óriási sikerre 
játszá k. a bu d apesti Royal-Ápol lóban az idei 
fiim.szezonnak egyik legnagyobb slágerét: 
Szibériát. Ez a nagyszerű filmalkotás a fehér 
cár birodalmában, a végtelen Oroszországban 
játszik. lElg.y pompásan kigondolt, mese kere-
tében gyönyörű képek vonulnak fel előttünk 
az európai Oroszországból, majd a hó ós jég 
birodalmából, Szibériából. Clara Khnball 
Jovngnak. ennek a nagyszerű amerikai szí-
nésznőnek, akit csak nem rég a Trilbyben 
volt. alkalmunk megcsodálni, pompás alkal-
mat ad ez a film. hogy bámulatos tehetségét 
négy felvonáson keresztül ragyogtassa. Bu-
dapesttel egyidőben már csütörtökön, pén-
teken, szombaton és vasárnap tart ja miiso-
ron a Korzó-mozi. 

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

SZÍNHÁZ 
M Ű V É S Z E T 
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MŰSOR: 
CSÜTÖRTÖK: A névtelen asszony, dráma, 

(Madaraié X.) páros háromharmados. 
PÉNTEK: A világjáró, operett, először, pá-

ratlan egyharmados. 
SZOMlBAT: A világjáró, operett, másodszor, 

páros kétharmados. 
VASÁRNAP délután: Kisasszony férje, víg-

játék, 
VASÁRNAP este: A világjáró, operett, har-

madszor, páratlan háromharmados. 

A cigányprímás. A magyar operett, a 
Kálmán Imre operettje került ma szinre, 
még pedig jubiláris előadásban. A háború 
előtt játszották nálunk első előadásban A 
cigány prímás A, amely még ma is teljes ér-
deklődést keltett a közönségben. lEz a kö-
zönség azonban jobban élvezte a haeacárét, 
mint az operett szép és értékes énekszámait, 
amelyeket -valóban szépen ós érzéssel adok 
elő az Ocskay-pár. -A zenékart Csányi Má-
tyás vezényelte. A fiatal karmester, aki ízig-
vérig muzsikus, mindazt, amit a zeneiró a 
partiturában lefektetett, a képzett zenész ki-
válóságával hozta felszínre. Nem ágált, nem 
zsonglőrösködött, nem csinált külön előadást 
a zenekar élén, nem emlékeztetett az olasz 
karmesterek különcködéseire, bizony csak 
ülve dirigált, de a biztos keze alatt ugy mű-
ködött a zenekar, ahogy ő akarta. Érvé-
nyesíteni tudta az intencióit, anélkül, hog,v 
rápisszegett volna a munkatársiadra, a pul-
pitust sem csapkodta, de a zenekar mindent 
ugy hozott, ahogy a ipartituna előírja és 
ahogy a tempót ő megadta. A zenekar ma 
nem volt csupa harsogás, az előadása finom-
ságokkal volt tele, ami különösen kitűnt az 
első felvonás fináléjában. Valóban kár, hogy 
Csányi Mátyást nem láthatjuk mindig a ze-
nekar élén és hogy képzettségét nem érvé-
nyesítheti itt a zenés darabok betanításában. 
A nyitány után megérdemelt tapsokban volt 
része. Tapsból bőséges rész jratott a .szerep-
lőknek is, különösen Déri Rózsinak, Soly-

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

tási-vállalatnál, Kölcsei-utca 4. Te lefon 165. 


