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S Z B O B D Szeged, 1914 január 20. 

— Megvizsgálták a belvárosi templomot. 
Amint a Szeged már megirla, több izben elő-
fordult, hogy a belvárosi templom mennyezeté-
ről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. A 
polgármester utasítására Fenyő Lajos műszaki 
tanácsos, a mérnöki hivatal építési osztályának 
vezeője megvizsgálta a templomot. Megállapí-
totta, hogy a sekrestye és a főoltár fölött a 
mennyezet átázot', azonban a templom közön-
ségét veszedelem nem fenyegeti. A polgármes-
ter ugy intézkedett, hogy a mennyezet meg-
lazult vakolatát verjék !e. 

Ismét egy hatalmas bank kapcsolódik be 
Szeged kö/gazdaaégi életébe. Az örökké for-
galmas Kárász-utcának 15. számú házában 
csendben, szerényen huzódo't meg eddig a 
„Szegedi Gazdasági Bank", amely a húszéves 
„Gazdasági Szövetkezet"-bő\ alakult át három 
évvel ezelőtt részvénytársasággá. A három évvel j 
ezelőtt megalakult Gazdasági Bank alaptőkéjét j 
csak annyira emelte fel, amennyivel a dolgozó 
kis emberek érdekeit tudta szolgálni, de a pénz 
értékének csökkenése és mennyiségének emel-
kedése a bank vezetőségét arra irányította, hogy 
a Gazdasági Bank alapjait szélesebb érdek-
képviseletekre kiterjessze és ezáltal intenziveb-
ben vegyen részt a közgazdasági élet vérkerin-
gésében. Éppen ezért a főváro i nyolcszáz 
millió korona alaptőkével rendelkező „Trans-
orient" bankkal, amelynek igazgatóságában 
gróf Apponyi Rezső v. b. t. t. mint elnök, gróf 
Apponyi Géza, báró Bdnffy Zoltán és Dániel, 
gróf Vilcsek Frigyes, Bacsinszky Vladimír, Her-
cegovina volt tartományi főnőké, dr. Dömötör 
Mihály v. belügyminiszter, dr. Battlay Dezső 
vezérigazgató, Temesváry István, a Jelzálog 
Hitelbank v. igazgatója, Fényes Béla székes-
káptalani jószágkormányzó stb. foglalnak helyet, 
érdekközösséget létesített és egyszerre mint 
ötvenmillió korona alaptőkével rendelkező intézet 
kivánja a hozzá tartozó érdekeltségekkel együtt 
a mai gazdasági élet rekonstrukciójából a részét 
kivenni. Természeesen a banküzlet minden 
ágát célul tűzte ki maga elé és éppen ezért az 
igazgatóság és felügyelő-bizottság is teljesen 
ujjá alakult. Az igazgatóságban helyet foglal-
nak Angster Jenő v. vezérigazgató, Becsey Jó-
zsef föLbirtokos, Gárgyán Imre bornagykeres-
kedő és szőlőbirtokos, Gugánovics László ny. 
Máv. főfelügyelő, id. Hodács János kocsigyáros, 
Korom Mihály földbirtokos, Körmendy Mátyás 
nagyiparos, Lantos Béla igazgató, Moravek 
István vezérigazgató, Tatarek Béla plébános és J 
Várhelyi József pápai prelátus. A felügyelő-
bizottság Devich István ny. sótárnok, Danner 
Sándor nagykereskedő, ifj Hegedűs Béla vállal-
kozó és Kecskés István társulati főpénztárnok-
ból ál . A Gazdasági Bank élén Moravek 
István vezérigazgató áll, aki rokoni kötelékei 
révén szoros kapcsolatban van Szeged társa-
dalmával és szakértelme, valamint üzleti kiváló-
sága a fejlődő és nagy jövőt remélő bank élére 
kiválóan predesztinálja. 

//Szinház. & ff 
// Művészet// 

. : 
A szinház heti műsora : 

Vasárnap délután.: Asszonyok bolondja, operett. 
Vasárnap este: Üldöz a pénz, operett 
Hétfő: Zónaelőadás vasárnap délutáni helyárakkal 

Marinka, Ű táncosnő, operett. 
Kedd: Üldöz a pénz, operett. 
Szerda először: Lila akác, szerelmes história. (Pre-

mierbérlet A 8. sz.) 
Csütörtök: Lila akác, szerelmes história. (Premier-

bérlet B 7. sz.) 
Péntek: Szókimondó asszonyság, szinmü. (Premier-

bérlet A 9. sz.) 
Szombat: A bőregér, operett. (Operabérlet 7. sz.) 
Vasárnap délután: Koldusgróf, operett. 
Vasárnap este: A bőregér, operett. (Premierbérlet B 

8. sz.) 

A városi szinház mai szinlapja. 
Üldöz a pénz. 

Operett 3 felvonásban. Irta: österreicher és Horst-
Zenéjét szerzette: Ascher Leó. Karnagy: Takács Á. 

Rendező: Gulyás Menyhért. 

SZEMÉLYEK: 
Nelly Gábor Mara 
Adolár Borbély Sándor 
Guszti Véghelyi ha 
Ervin Sugár Gyula 
Muki • . Bellák Miklós 
Hugó Delly Ferenc 
Stubenhofer Polgár Gyula 
Lamprucht Keleti Lajos 
Sophie Baán Klári 

Molnár Rezső 
Flórián Gulyás Menyhért 
Veronika Gulyás M.-né 
Mila Horváth Böske 
Néger táncos Pajor István 

Az előadás fél 8 órakor kezdődik. 

* D'Albert zongoraestje 16 án. Bárányi Jónás Lilly 
zongoraművésznő 24-én tartja érdekes és változatos 
müsoru szólóestjét. Haszmann Mihály és P. Maleczky 
Biruka ária- és dalestélye 31-én. Jegyek Harmóniánál. 

* Zónaelőadás a színházban hétfőn. A szín-
házi iroda jelenti: Andor igazgatónak azt a tervét, 
hogy a szinielőadásokat minél nagyobb rétege lá-
togathassa, fényesen igazolta a mult hétfői telt 
ház. Január 14-ére, hétfőre, a szezon második 
sláger operttjét a „Marinka táncosnőt" tűzte ki 
zónaelőadásban vasárnap délutáni helyárakkal. 
Bizonyára a bájos zenéjü, romantikus operett ismét 
telt házat fog vonzani. Üldöz a pénz. Ezt a rend-
kívül mulatságos, szép zenéjü operettet, mely pá-
ratlan sikert aratott a bemutatón, keddre újból 
kitűzte előadásra Andor igazgató. Lila akác pre-
mierje. Szép Ernő szerelmes históriáját mutatja be 
a szinház szerdán. A darab a budapesti Renaissance 
Színházban óriási sikerrel került szinre és állan-
dóan műsoron van. A szerelmes história főszere- I 
peit Farkas Ida, Lengyel Gizi, Baán Klári, Herczeg 
Vilmos, Delly Ferenc, Gulyás Menyhért, Czobor 
Imre, Borbély Sándor és Molnár Rezső játsszák. A 
darab szerdán A, csütörtökön B-bérletben kerül 
szinre. A bőregér. Straus János klasszikus operett-
jét, A bőregeret eleveniti fel a szinház elsőrendű 
kiosztásban. A klasszikus zenéjü, kiváló pompás 

özv. dr. Balassa Árminné szül. Bleyer Franciska a maga és gyer-
mekei József, István és Jenő, továbbá menye dr. Balassa Istvánné szül. 
Bajza Hajnalka, ugy fivére dr. B'eyer Márk és családjának nevében fáj-
dalomtól megtörten tudatja rokonaival, barátaival és ismerőseivel, drága, 
felejthetetlen férjének, a leggyöngédebb apának, a legjobb rokonnak, a leg-
érzőbb embernek 

r 

dr. Balassa Árminnak 
a mai napon történt váratlan elhunytát. 

Életének 62 esztendeje a munka és nemes eszmék önzetlen harcában, 
zavartalanul boldog házasságának 32 éve a családi érzések szent harmó-
niájában telt el. 

Szeged, 1924 január 12. 

Drága halottunkat folyó hó 13-án délután 3 órakor az uj.zsinagóga 
előteréről kisérjük örök nyugalomra. 

Villamoskocsik a Dugonics-térről indulnak. 

Állandó 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 , ni 

szövegű operettet a m. kir. Operaház állandóan 
műsoron,tartja. A zenei betanítást és vezénylést 
Takács Ágoston végzi, a rendezés pedig Gulyás 
Menyhért szakavatott kezeire van bizva. A darab 
vezető szerepeit Szász Edith, Viola Margit, Horváth 
Böske, Ila Mary, Gallai Nándor, Bellák Miklós, 
Sugár Gyula, Molnár Rezső, Gulyás Menyhért és 
Herczeg Vilmos játsszák. A bőregér szombati elő-
adása operabérlet 7. sz., a vasárnap esti előadása 
premierbérlet B-bérletben megy, rendes esti hely-
árakkal. Vasárnap délután Ascher Leó szép zenéjü 
operettje, a Koldusgróf kerül szinre Véghelyi Iza, 
Horváth Böske, Ila Mary, Gulyásné, Sugár Gyula, 
Bellák Miklós, Herczeg Vilmos, Polgár Gyula 
főszereplőkkel. Szókimondó asszonyság. Sardou 
Viktor szenzációs színmüvét eleveniti fel a szinház 
pénteken. Hübscher Katalin parádés szerepét 
Komáromi Rózsi játsza, partnere Lefebvre őrmester 
szerepében Buza Győző lesz. Napoleont Rubinyi 
Tibor alakítja. Kivülök részt vesz a nagy személy-
zetű darabban az egész személyzet. 

Széchenyi Mozi 
Telefon : 16—33. Igazgató : Dr. Varsányi Elemér. 

Hétfőn, kedden és szerdán, január 14., 15. és 16-án 

Csak f e l n ő t t e knek ! X 

A svéd Svenska-gyár mesterdrámája 6 felvonásban. 

A főszerepben: GOSTA ECKMAN. 
Azonkívül: 

A kitaszítottak. 
Orosz modern erkölcsrajz 6 felvonásban. 

Előadások: Fél 5, fol 7 és fél 9 órakor. 

Csütörtöktől vasárnapig 

A vérző aréna. 
2 rész, 10 felvonásban egyszerre! 

A főszerepben : R . V A L E N T I N 0 , 

az Apokalypsis 4 lovasának'főszereplője. 

CIPÓI 
7Í9 

Gummitalpu fekete. . . 160.000 
bagaria . . 175.000 

Női box félcipő . . . . 70 0 0 0 
„ lakkcaplival 75 .000 

Robicseknél, Feketesas-utca 16. 

A szegedi ügyvédi kamara 

mély megilletődéssel jelenti a sze-

gedi ügyvédi kar kitűnőségének 

dr. Balassa Ármin 
ügyvéd urnák 

kamaránk hosszú idő óta választ-

mányi tagjának 1924. évi január 

hó 12-ikén történt elhunytát. 

Kegyelettel őriziük meg ne-

mes emlékét. 

Eredeti filetminták 
kaphatók <»« 

Seelenfreundnénál Tiszai-kőrút 48. 


