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Megszigorították Ludendorff őrizetét, 
Münchenből jelentik: Az utóbbi időben lénye-

gesen megszigorították Ludendorff lakásának 
őrzését. Többeket, akik meg akarták látogatni, 
letartóztattak. Ax életbeléptetett szigorított rend-
szabályokat a jobboldali radikálisok müvének 
tulajdonítják. Hitlert szintén szigorúan őrzik. 

— A Szen t Vince-Egyesület ka rác jonyfa -
flnnepelye. Szép karácsonyfafl"'» ,nélyt rende-
zett szombaton este a Szegedi ázent Vince-
Egyesület a városi szegények házában levő he-
lyiségében. Megjelent a diizes közönség sorai-
ban dr. Glattfelder Qyula megyés püspök is, 
valamint a város számos előkelősége. Óriási 
karácsonyfa állott gyönyörűen feldíszítve a nagy-
teremben. Alkalmi darabot adlak elő kis leány-
kák s az előadásnak az volt egyik érdekes-
sége, hogy a nyolc szereplő közül hatan test-
vérek voltak. Kiss József nyugalmazott vasúti 
altiszt gyermekei. Szavalatok, énekek után ruha, 
cipő- és éielmiszersegélyben részesült sok sze-
gény gyermek és felnőtt, akik nagy örömmel és 
hálás szívvel fogadták az adomanyokat. 

Szedő Miklós dalénekes is fel'ép Tarnay 
szerzői estjén január 3. a Tiszában. (Endrényi.) 

A külföldi kölcsön éa a k i sán tán t . Egyes 
fővárosi lapok a kisántánt erőszakos magatar-
tásával hozták kombináciéba a kölcsöntárgyalá-
soknik az ünnepek utánra való halaBztását. A 
valóságban azonban — mint hirlik — a franciák 
merev álláspontja hiúsította meg, hogy már 
régebben nem kaptuk azt meg. A francia dele-
gáció fökikötése ugyanis az volt, hogy a francia 
luxuscikkek behozatala szabad legyen, ami elől 
azonban a magyar kormány, illetve a magyar 
delegáció szigorúan elzárkózott. Evek óta nem 
jöhetnek be hozzánk külföldi luxuscikkek és ez 
a magyarázata annak, hogy a világhírű finom 
francia parfümöket nélkülözik nálunk. A szegedi 
Belvárosi Illatszertár (Széchenyi-tér 15., a Kék 
Csillag mellett) volt az egyedüli az országban, 
amelynek sikerült legutóbb is behozatali enge-
délyt szereznie és közvetlenül Párisból hozhatott 
be valódi Coty, Houbigant, D'Orsay parfümöket 
eredeti üvegekben és kimérve, púdert, krémet, 
valamint Németországból eredeti 471 l-es Johann 
Maria Farina Jülich-Platz és Rudolf-Platz Kölni 
vizet oly nagy mennyiségben, hogy a karácsonyi 
és újévi ünnepekre bőven elláthatja n. b. vevőit. 
Katonatiszteknek és tisztviselőknek árkedvez-
mény. Elegáns fésűk és manikűr-kazetták dus 
választékban. Oyönyörű kivitelű dobozszippanok. 

Fu tó tűzként terjed el a hire annak, hogy 
a Próféta sörcsarnok tuíajdonosai a Szent Ist-
ván Porter-sör kimérését karácsony napján 
akarják megkezdeni. A ninden oMr'tól meg-
nyilvánuló óhajnak eleget téve, a tulajdonosok 
elhatározták, hogy a Kőbányai Polgári Sör-
főzde ezen felülmúlhatatlan sörkülönlegességé-
nek poharazását már a mai napon megkezdik. 
Dicséret illeti meg a Polgári Sörfőzdét azért, 
hogy az egész országból Szegeden engedé-
lyezte először ezen sörnek poharazását. 

T ö r t a r a n y beváltás Tóth, Kölcsey-u. 7. m 

— N y o m o r g ó caalád. Egy nagyon szegény, sze-
rencsétlen asszony nyomorgó családjára hívjuk föl a 
tehetősebb, irgalmas szivü emberek figyelmét. A sze-
gény asszony, Szegszárdi Sándorné, aki maga ideg-
beteg és kereset nélkül van, három kisgyermekét kény. 
telen eltartani, mert férje súlyos betegen a kórházba« 
fekszik. Gyermekei a legnagyobb ínségben élnek s 
valóban rájuk fér a jólelkű emberbarátok segítsége. 
Szegszárdiné a Szfics-utca 10. szám alatt lakik. 

Kávédi latán. A Munkások Gyermekbarát Egye-
sülete a szegény munkásgyermekek részére ingyenes 
kávédélutánt rendez karácsony másodnapján délután 
3 órakor a Munkásotthonban. Ez alkalommal a Mun-
kásszinpad és Hegedűs Károly bábszínháza fogja a 
kicsiny gyermekeket szórakoztatni. Belépődíj nincs. 
Csészét és kanalat a gyermekeknek kell hozni magukkal. 
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kalapszalon megnyitásához 
csendes tára kersstetik, 6-7 millió korona tőkével. 

Cím a kiadóhivatalban. 

Lampel és Hegyi 
Püspöktéri bazárépület.Telefon 14-03 

Felhívjuk a tisztelt vevőközönségüok 
figyelmét e héten kezdődő: 

K a r á c s o n y i 
mr alkalmi 
eladásunkra. 

Fel tűnő o lcsó á r o n 
kerülnek eladásra: 

Harisnyái KeifyQk 
Kötött áruk 

Férfi fehérnemüek 
Szép selyemfényű 
muslin duplatalpu, 
hátul varrott női 

harisnya 
14ezer korona 

Legújabb divatú 
kötött nyakkendők 

380ti koronától 

flemreklám 
céljaira vásárolt 

cipőinkért 
szavatosságot vállalunk. 

Győződjék meg viseletben 
•ipőink minőségéről. 

Hungária 
cipőüzlet 

Szeged, Kárász-u. 14. 
Szíveskedjék kirakatainkat megtekinteni 

Vénusz cipők Krausz M. utódánál kaphatók 
Klauzál-tér 9. sz. Kérjük az oicsó 
árakat kirakatomban megtekinteni. SIS 

Karácsonyi képkiállítás Megtekinthető vételkényszer 
nélkül Freimannál, 
Takaréktár-utca 8. Speciális 
k é p k e r e t e z ő m ű h e l y , m 

A s z i n h á z h e t i m ű s o r a : 
Vasárnap délután : Rigolettó, opera. 
Vasárnap este: A diadalmas asszony, operett. 
Hétfőn délután 4 órai kezdettel: Koldus és királyfi, 

látványos rege. 
Kedd délatán: Diadalmas asszony, operett. 
Kedd este: Bűvös vadász, opera. 
Szerda délután: Koldusdiák, vig dalmű. 
Szerda este: Marinka, a táncosnő, operett. 
Csütörtök: Budanovics Mária, a m. kir. Operaház 

kiváló művésznőjének vendégfelléptével, felemelt hely-
árakkal Bánk bán opera. (Operabérlet 6. s z ) 

Péatek: Tavasz ébredése, gyermektragédia. (B-bérlet 
3. sz.) 

Szombat: Budanovics Mária vendégfelléptével Bánk 
bán, opera. 

Szombat éjszakai előadásul először: Az őrgróf, bo-
hózat. 

Vasárnap délután: Aranymadár, operett. 
Vasárnap este: Csikós, népszínmű. 
Hétfő 6 órai kezdettel először: Éj királynője, operett. 

(A-bérlet 3. sz.) 
Hétfő 8 és fél órai kezdettel: Éj királynője, operett. 

(B-bérlet 3. sz.) 
Hétfő 11 órai kezdettel: Éj királynője, operett. (Bér-

letszünet.) 

A városi szinház mai szinlapja. 
Diadalmas a s s z o n y . 
Operett 3 felvonásban. 

SZEMÉLYEK: 
Nagy Péter cár Buza Győző 
Measikoff Sugár Gyula 
Stepanovetsch Herczegh Vilmos 
Wasseli Bromen Bellák Miklós 
Márta Viola Margit 
Sonja Gábor Mara 
Sergejeff Borbély Sándor 
Keresnecky Pajor István 
Iván Csordás György 
Cigányasszony Borbélyné 
Udvarmester Vass Mihály 

A mai előadás fél 8 órakor kezdődik. 

* Zavarok a T i t te l -hang verseny körü l . A 
szegedi Fiiharmonikasoknak sikerült vendég-
szereplésre megnyerni a bécsi szimfónikusok 
világhírű dirigensét: Tittel Bernátot, aki tudva-
Ir-^leg jelenleg a budapesti Operaház karnagya, 

váló, európai hirü dirigens szegedi be-
hozását érthető izgalommal várták szegedi 

u.tiz8ikusaink. Tittel terv szerint Beethoven VII, 
Szimfóniáját, Egmont-nyitányt és a Hegedű-
versenyt vezényelné. A Hegedűversenyt Linz 
Mártha hegedümüvésznö játsza, aki az egész 
kontinensen ünnepelt nagyszerű művésze hang-
szerének és mint a budapesti Filharmónia ven-
dége, ugyancsak Beethoven örökbecsű verseny-
müvét játsza a fővárosban a legközelebbi filhar-
monikus koncerten. Ennek a rendkívülien érdekes 
zenei eseménynek váratlanul igen komoly gátló 
akadályai vannak. A szinház műsorára az igaz-
gatóság — bár előzetes megállapodás történt a 
szegedi Filharmonikusok vezetősége és a szinház 
között, hogy 29 én a színházi zenekar (mely 
tudvalevőleg alkotórésze a filharmóniának) 
szabad lesz — a Bánk bán operát tűzte ki és 
igy a hangverseny terminusának betartását lehe-
tetlenné tette. Andor igazgató kénytelen volt 
ugyanis a megállapodást feldönteni, mert Buda-
novics Mária vendégszereplésének beosztása 
másként lehetetlen volt, igy a Filharmónia, ha 
nem akar házi perpatvart, kénytelen hangverse-
nyét elhalasztani 30-ára, vasárnap délelőttre. 
Most azonban kérdéses, hogy Tittel karnagy 
30 án jöhet-e Szegedre, nincs-e aznap a fő-
városban elfoglalva? Linz Mártha hegedü-
müvésznö közreműködése bizonyos, igy a 
hangversenyt a Filharmónia az eredeti műsorral 
biztosan megtartja. Rendkívül kellemetlenné teszi 
a szinház és Filharmónia között felmerült ellen-
tétet az a körülmény, hogy épp most indultak 
meg a tárgyalások a színházi zenekar filharmó-
nikus tagokkal való kiegészítése érdekében és 
ez a kellemetlenség mindenesetre nehézkesebbé 

vegyen írógépet addig, mig nem 
kért ajánlatot Wirth és Üveges cégtől Szt. György-tér 5. 

BI Telefon 3-45. 

Jön a karácsony Ez alkalommal ne mulassza el senki kirakatom megtekintését, bizonyítéka annak, hogy üzletem a legmesszebb-
menő igényeket is kielégíti. Megérkeztek a legszebb karácsonyfadíszek, üveggolyók, lanetták, angyalhajak, 
feldíszített karácsonyfák, aranyfüst, aranypor mindennemű gyümölcsök aranyozására, továbbá elsőrendű des -
sertek u. m. Gerbeaud, Lukács, Cadeau, Kaestlen, 
Schmidt és a többi gyárak főlerakatai nagyban és ki-
csinyben. * s T i sz tde id Englander József 


