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— Expresszronatoh Bécstől • Riviéráig. 
A Neues Wiener Tagblatt érfesülése szerint a 
tárgyalások, amelyek hosszabb idő óta folytak 
az ausztriai, az olasz és a francia vasutigaz-
gatóságok, illetőleg a nemzetközi hálókocsi-
társaság között, hogy ismét járassák a háború 
előtt olyan kedvelt expresszvonatokat, amelyek 
Pétervártól Bécsen át vezettek a Riviérára, 
eredménnyel végződtek s már legközelebb meg-
indítják ezeket a járatokat Bécsből. Az expressz-
vonatok e hónap 15-től fogva hetenként három-
szor fognak közlekedni Bécsből Willachon, 
Velencén, Ventimiglian keresztül San Remóbs, 
Nizzába és Cannesba. Ez az expressz kitűnő 
kapcsolatot fog létesíteni nem csupán a liburi 
tenger régi állomásaival és a francia Riviérá-
val, hanem Felső-Olaszország legfontosabb 
ipari városaival, igy Milanoval is. Az uj ex-

Presszvonntoknak csatlakozásuk lesz Budapest, 
rága és Varsó felé. 
Orvosi hir. Dr. Rappapoit Samu bel- és 

idegorvos rendelőjét Kárász-utca 14. szám alá 
helyezte át. 

Egeret, p a t k á n y t biztosan kiirt a világhírű 
szabadalmazott Radikál irtóanyaggal. Egy adag 
3500 korona. Standard Laboratórium, Budapest, 
Kossuth Lajos-utca 14. Telefon 82—74. 301 

Meinl G y u l a rt. tisztelettel értesiti a t. ve-
vőit és a n. é. közönséget, hogy eddig a Püspök-
téren fennállott fiókját beszünteti s egyben kéri, 
hogy, ugy mint azelőtt, szükségletét a Klauzál-
téri üzletben beszerezni szíveskedjék. 439 

Bledermeyer s zalongarnitura kapható Sza lay-
nál, Gizella-tér. 434b 

Felhívjuk f igyelmét a Lampel és Hegyi cég 
mai számunkban megjelent hirdetésére. 

O l c s ó fürdőkádak, gyermek- és ülókádak 
Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8. 8< 

óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. 33 
Villamos anyagok Deutschnél, Kállay Albert-u. 1. 15 
— Csecsemőgyilkosságért tizenöt év. Csúzi 

József galgamácsai gazdának viszonya volt egy 
falubeli leánnyal, aki 1921 nyarán más álla-
potba julott. Ekkor a leány követelte, hogy 
vegye el feleségül, amire azonban Csúzi nem 
volt hajlandó. Állandó volt emiatt közöltük a 
veszekedés és egy izben, mikor már a leány 
állapota igen előrehaladott volt, ez a veszeke-
dés odáig fajult, hogy a férfi a leányt földre 
teperte és hasbarugta. Igy a kis gyermek idő 
előtt született meg, azonban Csúzi még ekkor 
sem volt hajlandó a csúffá tett leányt feleségül 
venni, sőt szóba sem akart állni vele. A mult 
év őszén Csúzi meglátogatta a fiatal anyát és 
mikor ez egy kis időre eltávozott a szobából, 
a legény elővett a zsebéből ecy üveget, amely-
ben sürü lugkőoldat volt és a féléves csecsemő 
szájába öntötte. A kis gyermek borzalmas belső 
sérüléseket szenvedett és még aznap meghalt. 
Csúzi ellen gyilkosság cimén indult meg az 
eljárás és tegnap vonták felelősségre a pestvi-
déki törvényszéken. A biróság a gyermekgyilkost 
15 évi fegyházbüntetésre itélte. 

Férfi és nöí kutyabőrkeztyf ik nagy vá-
lasztékban Komlósindl, Kölcsey-utca 3. 

Vízvezetéket berendez, javit, átalakít Fekete 
Nándor, Kossuth L.-sugárut 25. Tel. 10-72.23b 

Karácsonyi ajándékai a legszebb női és 
uri divatkülönlegességek Fischer Zoltánnál, 
Kölcsey-utca 4. 

Felhívjuk t. olvasóink nb. figyelmét lapunk mai 
számában megjelent Fuchs József és Társa, Budapest, 
IV., Károly-körut 4. „Gyapjufonalak" cimü hirdetésére. 

N y a k k e n d ő k e t készit és javit legszebb kivi-
telben Sándor Ibolya, Mérei-utca 7., I. em. 47 

Varrógép specialista Lukács, Valéria-tér 7. 
Harisnya és fonáláruhftz Korzó Mozival 

i z e m b e n , Jerney-ház. Selyem, flór, fátyol, 
mouslin harisnyákat, zoknikat, keztyüket, finom 
uri és női divatdolgokat legolcsóbban nálam 
vásárolhat. 

Legújabb kész női és leftny mode l l fe l -
ö l tők , valamint modell utáni rendelésre első-
rangú kivitelben, legolcsóbb árban I Reményiné 
divatáruháza Szeged, Széchenyi-tér 2. Ugyanott 
férfi és női gyapjúszövetek méter szerint. 57 

Hangszerek, alkatrészek, javítások legol-
csóbban Babósnál, Iskola-u. 40 

Belvárosi Mozi 
Telefon: Pénztár 582. Telefon: I g a z g . 258. 

Hétfőn és kedden, december 10. és 11-én 

Egy hódiió férfi 
szerelmei. 

(A vörös lovas.) 
Társadalmi dráma 6 felvonásban. 

Főszereplő: F e r n A n d na. 
Azonkívül: 

Társadalom meg-
vetettjei. 

Egy házasság története 5 felvonásban. 

Főszereplő: Nathalie Kovankó. 
Előadások: Fél 5, fél 7 és fel 9 órakor. 

OLZER 
o i v n i n A z n 

Budapest, Kossuth Lajos-u. 9. 

Köpenyek 
Kosztümök 
Ruhák 
Bundák 
Kalapok 
F e h é r n e m ü e k 
Szőrmekabátok 
Cipő és harisnyák 

nagy választékban. 

Leánykaosztály: 
Ruhák, blouzok, kabátok fiatal lányok részére. 

— - 1 2 0 

KÜLÖN SZUTERÉN 
OLCSÓ RUHÁZATI CIKKEKNEK I 

GÁBOR keleti szőnyeg- és textilszövőde 

szőnnegkiálliíása 
megtekinthető a kultúrpalotában 461 

naponta délelőtt 10 órától 1 óráig. 

I 
SŰRGÖNyi 
TURULcipőrakíár 

SZEGED. 
Hozza forgalomba a kül-

dött 101/M 24 cm. magas-
száru príma f e k e t e box 
füzőscipőt elsőrendű kivi-
telben 7 2 5 . S 5 0 
koronás árban. 

TURUL KÖZPONT 
36, Budapest. 

I 

Művészet 
& a x i n h á z h e t i m f i a o r a : 

Szombat délután: Tul a nagy Krivánon, operett. — 
Este 7 órai kezdettel: Asszonyok bolondja, operett. — 
Éjszakai előadásul 10 és fél órai kezdettel: A király, 
vígjáték. 

Vasárnap délután : Levendula, énekes játék. — Este: 
Jadlovker vendégfelléptével Carmen, opera. 

Hétfő: Della Donna Eugénia bucsufelléptével Ax-
szonyok bolondja, operett. 

Kedd elŐ9zör: Diadalmas asszony, operett, B-bér» 
let 1. sz. 

Szerda: Diadalmas asszony, operett, A-bérlet 1. sz, 
Csütörtök : Diadalmas asszony, operett. 
Péntek : Diadalmas asszony, operett. 
Szombat: Diadalmas asszony, operett. 
Szombat éjszakai előadásul: Őnagysága két férje, 

bohózat. 
Vasárnap délután: Sulamith, keleti daljáték. 
Vasárnap este: Diadalmas asszony, operett. 

Jadlovker hangversenye. 
Ködös esti időben nagy sokaság igyekszik a 

Tisza-szállóban levő koncert-teremöe, amely 
mindjobban megtelik és kilenc óra felé minden 
talpalatnyi hely elfoglalva. Élénk diskurzus az 
izgatott várakozással ugy váltakozik, mint árnyék 
szokott a fénnyel. Jadlovkert várja a közönség, 
Jadlovkert, aki valamikor, a boldog béke idején 
nemcsak a legdivatosabb, de legünnepeltebb 
tenoristája volt a kontinensnek. A Jadlovker-láz 
most sincs szünőben, csak a boldog béke ideje 
szaladt el a fejünk felett és vagy tizenhárom 
esztendő pergett le azóta, hogy a rigai énekes 
először szerepelt Budapesten, a Népoperában. 
Minő káprázatos siker 1 

Azóta a volt német császár kamaraénekese 
egyre járja a világot, pihenés nélkül és ma 
Newyorkbsn, holnap Berlinben énekel és néha 
Szegeden (ezúttal másodszor), majd Temes-
váron, azután Budapesten és a változatosság 
okáért december 20-án Berlinben koncertezik. 
Ez a folytonos utazás még egy sibernek is sok 
lenne, hát még egy tenoristának I De Jadlovker 
még győzi, noha már egy kissé fáradtnak lát-
szik a nagy hajszától. Ám egyre utazik és 
egyre énekel, a siker még az övé és a közön-
ség érdeklődése is. 

Taps jelezte a közönség türelmetlenségét. És 
egyszerre csak zongorakisérőjével megjelent 
Jadlovker a pódiumon. Egyszerűen, minden 
pose nélkül és az arcán a fáradtság nyoma 
látszik. A fejével int a kisérőjének, mintha 
mondaná: kezdhetjük. És megkezdi Giuck: 
Páris és Helénájából az áriá*. Majd Brahms 
három dala következik, amit hátom olasz dal 
előadása követ. A művész nincsen disponálva. 
D2 a mezza vocei, falzettjei, portementói cso-
dásan szépek és a technikája bámulatos és 
meglepő. Az első részben a lelkesedés nem 
öltött nagyobb arányokat. Taps hangzott, de 
nem elementárisán. Jött a szünet, ami után a 
kísérője: dr. Steinberger Edwárd két számot 
játszott zongorán, lélekkel és kiváló dologbeii 
tudással. És újra Jadlovker következett. Rach-
maninov három dalát énekelte. És ezekben ma-
gára talált. A hangja már fénnyel csengett, 
indispoziciója megszűnt és a gyönyörű dalok, 
a kristályosan művészi előadásban megkapták 
a közönséget. A sürü, meleg taps percekig 
zúgott, a közönség kontaktusba került a mű-
vésszel és jadlovker a második dalt megújrázta. 
És végül felhangzott a Tosca levéláriájának 
kezdő üteme. Mozgolódás az egész teremben. 
Jadlovker énekelni kezd és az érzése benne 
vibrál az előadásában. A hatás teljes, a közön-
ség ülve marad és addig tapsolja, éljenzí a 
művészt, mie mü3orát egy olasz dallat* meg 
nem toldja. Ujabb taps * keletkezik, Jadlovker 
megjelenik a dobogón, de már nem énekel. 
Majd vasárnap a színházban, Don Jósét. 

A zongorakiséretet dr. Steinberger Edwárd 
nagyszerűen látta el. 

* Jubilál a d e b r e c e n i szinház. A mult hónap 
26-án volt 125 éve, hogy Kócsi Patkó János színtársu-
lata Debrecenben a magyar színjátszást megkezdte. 
Ennek a nevezetes dátumnak megünneplésére készül 
most a debreceni színtársulat, amely fényes keretek 
között kíván megemlékezni a debreceni első magyar 
szinielőadásról. 
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CIPŐKÉSZÍTŐ 
Arany János-u. 
Dr. Gróf-palota 
Telefon : 752. 


