Szeged, 1920 március 9.

DELMAOYARORSZAO
— Változások a szegedi ügyvédi kamarában. A szegedi ügyvédi kamara közhírré
teszi, hogy a kamara felvette tagjai sorába
S/eged székhellyel dr. Darvas
Károly, dr.
Palócz Simon, dr. Palócz Sándor, dr. Fischer
Marcel ügyvédeket, törölte dr. Frank
Zoltán,
dr. Szász
Imre, dr. Chiroi
Demeter nagybecskereki ügyvédeket a kamara területéről
történt eltávozásuk miatt, dr. Singer
Sándor
hódmezővásárhelyi, ÚT. Tóth Lajos makói, dr.
(jrosser Albert szegedi ügyvédeket elhalálozásuk
okából. Székhelyét dr. Vadász Imre nagykikindai ügyvéd Szegedre tette át. Dr. Singer Sánuor hódmezővásárhelyi ügyvéd irodájára gondnokul dr. Lénárt László hódmezővásárhelyi, dr.
Tóth Lajos makói ügyvéd irodájára dr. Adler
Aithur makói ügyvéd rendeltetett ki.
— A Dugonics-mozi épületének tervezője.
A Dugonic6-mozi részvénytársaság pályázatot
hirdetett az építendő mozi és cukrászda tervére,
amelynek egyhangúlag
elfogadott
nyertese
Szivessy Tibor, a szegedi születésü, ismert
fővárosi épitész-mérnök lett, akit a részvénytársaság már meg is bízott a tervezői munkálatok végrehajtásával.
>
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— A kiskundorozsmai gazdák segítése
az Ínségen. A kiskundorozsmai gazdaközönség
folyó hó 2-án a községháza nagytermében
gyűlést tartott, hogy a módozatok felett tárgyaljon, amelyek alapján a köznyomoron segíteni lehetne. A gazdaközönség a hazafias
áldozatkészség és lelkesedés legszebb példáját
mutatta fel akkor, amikor elhatározta, hogy az
ellátatlanok részére 15 vagon gabonát elad.
Azt jelenti ez a nemes áldozatkészség, hogy
ezzel
a magyar gazdák ismerik és meg
fogják tenni nagy kötelességüket a hazával és
ennek polgáraival szemben
a legnagyobb
szükség idején. Azt jelenti, hogy a gazdaközönség nemzetmentő tényei meg fogják buktatni ellenségeinknek azt a tervét, hogy az
éhínség az államélet minden irányában m^r
kialakult rendet és fegyelmet megzavarhassa.
Tudják meg azok, akiknek a segítségére szükségük van, hogy már nem kell sokáig várniok,
mert ebben a nemes példában a magyar sziv
már megszólalt és megnyitotta a köz részére a
vermeket. Meg vagyunk győződve, hogy a kiskundorozsmai gazdaközönség
példája mindenütt lelkes követőkre trJá. (M. T. 1.)
— A légszeszgyár munkásai a polgármesternél. Ismeretes, hog? a tanács csak
ugy engedélyezte a légszeszgyárnak az egységárak felemelését, ha a munkás és tisztviselő alka mazotta<nak a fizetésüket 100 százalékkal felemeli. A légszeszgyár még mindig
m m tett eleget a kötelezettségének, miért is
a gázgyár tisztviselői és munkásai vasárnap
délelőtt küld .ttségileg jelentek meg a polgármesternél és kérték, hogy kötelezze a gázgyárat a tanács határozatának végrehajtására.
A polgáimester megígérte a küldöttségnek,
hogy öt nap alatt intézkedik, hogy a gázgyár
eledet tegyen a tanácsi h tározatnak. A szerelők is panaszkodtak a polgármesternek,
hogy a gáz- és villanygyár nem foglalkoztatja
őket, arra való hivatkozással, hogy nincs
anyagkészlete. A polgármester Ígéretet tett,
hogy az ö ügyükben is eljár.
— Öngyi kosság. Szombaton délután 6 óra
tájban Szakáll Ica 21 éves temesvári urifeány
a Kass-szállóban öngyilkossági szándékból
nagymennyiségű szublimátot vett be. Tettét
szerelmi bánatában követte el. Beszállították
a közkórházba és gyomormosást alkalmaztak
rajta, de oly nag>foku volt a mérgezés, hogy
élet enmiradásához kevés reményt fűznek az
ápoló orvosok. Színésznőnek készült. Az
utóbbi időben a francia parancsnokságnál
volt alkalmazásban.
— Konzervgyárat akartak létesíteni Szegeden. Kövessy Ferencné szegedi lakos beadvánnyal fordult a város tanácsához, amelyben kifejti, hogy Szeged konyhakertészete
annyi 'ölösleget termel, hogy nem ütközne
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akadályokba egy főzelék- és konzervgyárat
létesiteni. Erre a célra kér a várostól, hogy
a közvágóhíd mellett ezer négyszögölnyi területet engedjen át évi 15 korona bérösszegért
négyszögölen kint Kéri azonkívül, hogy a
kövezetvámot is engedje el a város. A tanács
a felajánlott bérösszeget oly kicsinek találta,
hogy a kérvényt elutasította.
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Fischer Testvérek

IRODALOM
Arany dános-emlékünnepély a kultúrpalotában. A kultúrpalota tárlatán szombaton délután Arany születési évfordulója alkalmából
Juhász Gyula nagyszabású szabadelöadást tartott Arany János költészetének modern vonásairól, Pogány Irén és Bende László pedig
Arany-verseket mondottak. A közönség nagy
tetszéssel, zajos tapsokkal honorálta az Arany
János szellemének áldozó sikerült estély egyes
számait.
A Dugonics-Társaság kOzgyüléae. Vasárnap délelőtt tartotta meg évi rendes közgyűlését a Dugonics-Társaság dr. Szalay
József
elnöklete alatt, aki elnöki megnyitójában a
belső egység megteremtését és az alkotó munka
megkezdését hangoztatta. A tetszéssel fogadott
elnöki beszéd után Móra
Ferenc főtitkár felolvasta a titkári jelentést, amelyet tudomásul
vettek, úgyszintén a pénztári kimutatást is,
amelyből kitűnt, hogy a társaságnak 101.291
korona vagyona van, tehát még egyszer annyi,
mint két év előtt volt, amikor a mostani tisztikar megkezdte működését. Cserzy Mihály terjesztette elő az igazoló-bizottság jelentését,
amelyet a közgyűlés tudomásul vett. Ezután a
közgyűlés egyhangúlag tiszteleti tagnak választotta meg irói, szónoki és eredményes közéleti
működése elismeréseül Zadravecz István tábori
püspököt, aki a társaság március 28-iki felolvasó-ülésén tartja meg székfoglalóját. A március 28-iki ülésén Zadravecz István tábori
püspökön kivül szerepelni fognak még dr.
Czimer Károly rendes tag és Étsy Emilia színművésznő. Ez a felolvaeó-ülés a szokástól eltérően belépődíjas lesz és jövedelmét a Társaság a nemzeti hadsereg j'.vára fordítja. A
Társaság áprilisban Hódmezővásárhelyen tart
majd belépődíjas felolvasást, szintén a nemzeti
hadsereg javára. *
Szabó Dezső zaürl e'é áll. A Magyar
Kurír
jelenti: A Magyar~Trók Szövetsége vasárnap
este társasvacsorát tartott, amelyen Szabó Dezső
bejelentette, hogy az ellene felhozott vádakkal
szemben keresztény és nemzeti érzésű egyénekből összeállított zsűri fog még ezen a héten
ítélkezni.
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teti a vis.ke tfcs Rtt, ótvart, tömört, ruhejség t. Nem
piszkít, iZ'gUlan, n ti al is használható. Próbaté,.ely,
nagy t'gely rs családi té.elv-adagokban — Kapható
az összes relybeli gyógvsze tárakban, valamint megrendelhető a budapesti ffiraktárosnál T S r S k J.
gyógyszertárában Budapesten, Király-u. 12-

fizetek 43 koronát
tjy

gramm aranyért; használható tárgyakért

töobet is. Régi aranynenznek grammját 100 K-val
fizetem. Régi ezüst pénzt és brilliáns ékszert bárkinél magasabb árban veszek. Keresek megvételre
Omega, Schaffhauseni és Brauswetter-féle órákat
igen magas árban. — óra- és ékszerjavtfí mOhell! I

GÁSPÁR

Cigaretta fölfők!

FERENC, KÖiCSEY-UTCR

2.

SZIHHfiZ, M Ű V É S Z E T
HETI

MŰSOR«

Kedd: Válás után, vígjáték. Bérletszünet.
Szerda: Rigoletto, opera. Bérletszünet.
Csütörtök: Dolovai nábob leánya, szinmű. Premierbérlet A 36.
u
n „
Péntek: Dolovai nábob leánya. Premier-bérlet B 36.
Szombat: Jótékonycélu előadás a miniszterelnöki
akció javára, 20 százalékkal felemelt helyárakkal:
Mártha vagv a richmondi vásár, opera. Bérletszünet.
Vasárnap délután: Sárga csikó, népszínmű.
Vasárnap este: Lotti ezredesei, énekes bohózat.
Bérletszünet.

* Lotti ezredesei. Az énekes bohózatnak
chantantbeli a szövege is, a muzsikája is. Az
egész darab könnyű színpadi móka, amely
még a színjátszókkal szemben sem lép tel
igényekkel
Lotti szerepe sem tartozik a
parádés szerepek közé, a Fregoli-jelenete
miatt ambicionálják a szubreltek, akiknek
ebben a jelenetben ki is merülhet az ambíciójuk. A szombati felelevenítés alkalmával Lottit
Viola Margit személyesítette, aki sokat áldozott
a valóban szép és ízléses toalettjeire, jóval
többet, mint amennyit a szerep ér, vagy
amennyit a igazgató ebben a szezonban a
szinpad kiállítására költött. Ambícióval, kedvvel, akarással játszott a szubrett, akinek
invenciója nem éppen bőséges, de a maga
módja szerint (mindig mértéktartóan és tetszetősen) megcsinál mindent, amire színjátszó
eszközei képesítik. Ha a jó szabónője mellett
jó és gondolatgazdag rendezője is lenne,
hihetőleg játékának változatosságát is élvezhetnénk a toalettjei változatossága mellett
Deréki (egy kissé barátkozva páholyismerőseivel), Nyárai Rezső, Heltai Nelli, Szilágyi,
Pogány Irén szerepeltek még a darabban és
Békési Antal, aki a rajah alakjának érvényt
tudott szerezni és aki a belépő-táncát, amely
valóságos akrobata és fárasztó mutatvány,
ügyesen és tetszés kíséretében adta elő.
* A Válás után aikere. A színházi iroda
jelenti: Harsogó nevetés kiséri elejétől végig
a Válás után
egész előadását
A pompás
vígjáték minden humorát és komikus helyzetét
kihozza és kiaknázza a pergő előadás. A
színház ma, kedden ismétli meg a darabot
az első előadás bevált szereplőivel.
* A vonósnéeyes tá saság március 27-iki
hangversenyén Beethoven B dur vonósnégyese
és Dvorsak Es dur vonósötöse szerepel. (I.
viola Böhm József) Jegyek Vámaynál.
* A fillnrmonikubok március 15-iki hangversenyén Haydn, Volkmann, Fichtner, Berlioz
müvei szerepelnek. Jegyek Várnaynál.
* Burián Károly kamaraénckes és Meer
Margit lorgoramüvésznő egyetlen hangvert enye. Az idei szezon legkimagaslóbb
művészi eseményét jelenthetjük. Sikerült Burián
Károlyt, a világhírű tenoristát március 24-ére
egyetlen hangversenyre megnyerni, aki magával hozza a diadalmas hollandiai müvészkörutjáról éppen most visszaérkezett Meer Margit
zongoraművésznőt, a lipcsei Mendelsohn-dij
nyertesét. A világneves tenorista a modern
zene leghatalmasabb műveit fogja a szegedi
közönségnek bemutatni, amelyekkel legutóbb
Budapesten aratott fenomenális sikert. Szeged
műértő közönségét kérem, hogy jegyeit idejében váltsa meg, nehogy a tömeges előjegyzés
miatt a világhírű müvészpár hangversenyétől
bárki is elessen. Bárd Piroska hangversenyirodája Oroszlán-utca 21.
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BABOS ÁF^PÁD

specialista órás

SZEGED

Oroszlán-u. 21.

ó r a , ékszerraktár és javítóműhely.
öreg arany tárgyak b e v á l t á s a .
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Finom órák szabályozása a legnagyobb pontosság a.

Cigarettahüvelyeket, vattás 2-es és 3-as

|Uf Z 1 i

e

a legolcsóbb árak mellett vásárolhatók a
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szivarkahüvely főraktárában, Szeged, Jókai-utca 1*1. Telefon 15—20.
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Viszontelárusitóknak is legolcsóbb bevásárlási forrás.

