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Csütörtök. Róm. kai. es protestámi GalJUnMm lusz ap. üör. kat. Longin. Nap kel 6
óra 21 perckor, nyugszik 5 óra 9 perckor.
Idöprognózis: Lényeges változás nem várható.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délutén 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás este fél 8, a mozi előadások 5, 7
és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
,Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11.
— Nagyatádi nem jön Szegedre. Dr. Tóth
Jenő földmivelésügyi államtitkár szerdán Szegeden tartózkodott. A főispánnal beszélte meg
a szegedi mezőgazdasági intézet ujszegedi palotája megnyitásának programját. A megnyitó
ünnepély október 26 án lesz, nagyatádi Szabó
István lemondása következtében a földmivelésügyi minisztériumot Schandl Károly államtitkár
és dr. Tóth Jenő államtitkár képviseli. A megnyitó ünnepségen az intézet osztályainak vezetői
előadást tartanak osztályaik működéséről és
céljairól.
— Nyolcvanöt török egyetemi hallgató érkezett Budapestre. Szerdán délután 1 óra 35
perckor érkezett meg a pályaudvarra 85 török
egyetemi hallgató, köztük 9 nő. A török vendégeket a zenekar a török Himnusszal fogadta. A főváros nevében Purobl Győző, a Keleti Társaság
nevében Pröhle Vilmos és a MEFHOSz. nevében
Schreiber Lajos üdvözölte őket török nyelven. A
kultuszminiszter részéről dr. Somogyi Béni, a külügyminisztérium részéről Walter Elemér volt jelen.
Megjelent Kadry bej követ is.
— K i s s Ferenc kitüntetése. Megirtuk, hogy
Kiss Ferenc miniszteri tanácsost, a szegedi
erdöültetöt, nyugalomba vonulása alkalmával a
kormányzó a polgári signum laudlssal tüntette
ki. A kitüntetést október 29-én, a közgyűlés
napirendje előtt nyújtja majd át ünnepélyes
formák között a főispán.
— Az Egyetem Baráti Egyesületének jog és
társadalomtudományi szakosztálya folyó hó 18-án
délután 5 órakor a jogi kar tanácstermében választmányi ülést tart, amelyre az elnökség és a
választmány tagjait tisztelettel meghívja a vezetőség.
O r v o s i h i r . Dr. Boros Lajos fogorvos tanulmányútjáról visszatért. Rendel fog- és szájbetegeknek d. e. 8—12, d. u 2 — 5 ig Kölcjey-u. 10.
sz., I. emelet.
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— A kolozsvári piarista templom 200 éves.
Kolozsvárról jelentik: A kolozsvári piarista rendház-templom felszentelésének október 16-án lesz
a 200 éves jubileuma. A jubileumot fényes ünnepségek keretében ünneplik meg a magyar egyházi
és világi előkelőségek. A piaristák régi növendékei
közül igen számosan vesznek részt az ünnepségen.
— Egy amerikai professzor magyarországi
tanulmányútja. Haesler amerikai professzor európai kőrútjában Debrecenbe érkezett, ahol a debreceni etnográfiai viszonyokat tanulmányozza és
sok fényképet készített Debrecen város néprajzi
jellegzetességéről. A város anyagának feldolgozása
után a Hortobágyot tekinti meg, ezután visszautazik Amerikába, de a nagy anyagra való tekintettel
azt tervezi, hogy jövőre több hónapra Budapestre
jön az anyag feldolgozása végett.
M f i p a r i uri-2 és hálószoba
Splzer, Margit-u. 12.

olcsón

1 9 X 4 október 1 6 .

— Thylesent fogták el Pozsonyban. A
Tribuna értesülése szerint a Pozsonyban letartóztatott birodalmi német, aki más néven nevezte
meg magát és bevallotta, hogy ő a keresett Thylesen.
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1924 október 18-án, 19-én, szombaton, vasárnap:

KABARÉ-ESTÉK
a Belvárosi gffloziban:

Törzsné, Forray Rózsi
társulatával.

A szinház heti műsora.

Csütörtök: Hoffmann meséi, opera. Operabérlet 3.
D r . C z a r t o r v s k i összes készítményei állanPéntek: Árvácska, operett. Bérletszünet.
Szombat délután ifjúsági előadás: Travlata, opera.
dóan kaphatók Vajda Imre és Társa drogériá! — Este: Varázskeringő, operett. Premierbérlet A 6.
jában, Kárász-utca 12.
j
Vasárnap délulán: Süt a nap. életkép. — Este:
— Sarajevóban nagy tömeg emberrel le- | Varázskeringő, operett Bérletszünet.
szakadt egy hid. Sarajevóban tegnap hatósági
ellenőrzés céljából kiszállt egy bizottság a vágó- 1
* A város megvette Dinnyés két festményét.
hidra és megtekintette a Miljacska folyó hidját. f Mult vasárnapi számában megírta a Szeged, hogy
Mikor a bizottság visszatért, a kíváncsi tömeg a Dinnyés Ferenc, akinek nagysikerű képkiállitása a
hidra tódult, amely a nagy teher alatt leszakadt. közelmúlt napokban záródott be, két szegedi voAz emberek négy méter magasságból a csekély
natkozású értékes festményét felajánlotta megvéfolyóba estek és a sziklákban 15 ember könnyebtelre a városnak. Az ügyet ugy Somogyi Szilveszben, négy pedig súlyosabban megsérült.
ter polgármester, mint Gaál Endre tanácsnok a
Helyazflke miatt minden elfogadható áron részletre legteljesebb megértéssel kezelték, a két festményt
is elad olajfestményeket Engcl Lajos miikereskedése. 100 a város részére megvették. Dinnyés most éli mű— A Ferenc József-tudományegyetem bará- vészete fejlődésének termékeny korszakát. Üdvös
tai egyesületének orvosi szakosztálya október dolog, hogy a város támogatásával elősegíti és
18-án a sebészi klinika tantermében orvosi szak- helyes, hogy ugy az Ipar-utcai részletet, mint a
ülést tart, amelyen dr. Boros József elnököl. Az Mátyás-templomot megörökítő két festményt megszerezte.
ülés tárgysorozatán szerepel dr. Engel Rudolf
„Vészes váltóláz esete készítmények bemutatásá* Kiurina Berta, a bécsi Nagyopera világhírű
val" és dr. Bedö Imre: „A szamárhurut aetheres
koloratur-primadonnája október 23-án, csütörtökön
kezeléséről" cimü előadása. A szakülés kezdete adja egyetlen ária- és daiestéjét.
délután fél 6 óra.
* II. bérleti filharmonikus hangverseny okt
— Braun Ottó kiadatási ügye- Budapestről jelen- 26-án, vasárnap délelőtt 10 óra 50 perckor Fichtti* : "Néhány héttel ezelőtt távirati megkeresés érkezett
ner Sándor karnagy vezénylete alatt, közreműköa berlini külügyi hivatalból a budapesti főkapitányságra, dik Récsey Sári zongoraművésznő, a Sauer mesamely a Budafoki-ut 26. szám alatt lakó Braun Ottó ter iskolájának egyik legkiválóbb volt növendéke,
nevü fiatalember letartóztatását kérte többrendbeli
műsoron Schumann zongoraverseny, Mendelsshon
gyilkosság miatt. A főkapitányság rögtön letartóz- A-moll szimfónia, Beethoven Egmont-nyitány.
tatta Braun Oltót. Braun egy nemzetvédelmi osztag pa* Schlamadinger Erny zongoraművésznő, az
rancsnoka volt, amely a köztudatban Braun-különítmény
néven volt ismeretes. Azzal vádolják, hogy meggyil- ifjú pianisták egyik legkiválóbb tagja és Hunstiger
koltak egy leányt, továbbá egy Hartung nevü pincért. József, a bécsi Népopera első baritonistája október
A német hatóságok kiadatási kérelme folytán szerdán
29-én adják együttes hangversenyüket a Tiszában.
ült össze a büntetőtörvényszék Kublik-tanácsa, mint
* Telmányi Emil, a legnagyobb hegedűs, a szekiadatási tanács és zárt ülésen tárgyalta Braun Ottó gedi közönség kedvence, november 18-án adja
kiadatási ügyét. Braun Ottó azzal védekezett, hogy ő hegedüestéjét a Belvárosi Moziban. Jegyek fenti
ellene Magyarországon már le is folytatták és meg is
szüntették az eljárást és csak azután jött Magyar- hangversenyekre a Belvárosi Mozi irodában és a
országra. A vádat Kocsis Miklós ügyészségi alelnök Korzó Mozinál. (Harmónia.)
képviselte, a védelmet dr. Szeghő Ferenc ügyvéd látta
* Sugár Frigyes bemutatkozása, Hoffmann meséit,
el. A pörbeszédek elhangzása után a tanács határozaOffenbach legtökéletesebb alkotását csütörtökre tűzte
tot hozott, amelyet zárt borítékban terjesztett fel az
műsorra az igazgatóság teljesen uj rendezéssel és szeigazságügyminiszterhez.
reposztással. Ez alkalommal a szegedi színpadon előVízvezetékét Feketénél készíttesse Szeged. Tel. tC-72. ször fog énekelni Sugár Frigyes, aki az előző szezonban a kolozsvári magyar szinház ünnepelt operaP o l o s k á k a t petéivel együtt kizárólag kiirtani
baritonistája és operarendezője volt. A hármas baritonszerep Sugár Frigyesnek, akinek neve külföldi és a
csak a Löcherer Cimexinnel lehet. Ára olcsó,
budapesti Városi Színházban kifejtett működéséből is
hatása biztos, kezelése egyszerű, mi den tiszismeretes, ugy énekben, mint játékban egyik legkiválóbb
titható vele. Főraktár: Segesváry-drogéria és
teljesítménye, melynek sok forró estén tapsolt a kolozsVajda-drngéria, Szeged.
vári magyar szinház művészi műértő közönsége. A
Si
Hoffmann meséit a velencei képpel együtt, tehát teljes
C i m t f l b l á k J ó n á s n á l , P o l g á r a . 8. Teleegészében az eredeti operai vezérkönyv szerint adja a
f o n : 17—02.
319 szinház. És a vidéken szokásos prózai szöveg helyére
az eredeti zenei recitativ részek vannak visszaállítva.
A rendezés is Sugár Frigyes munkája, aki az Antóniakép expresszionista beállításával teljesen uj irányit
munkát végez. A címszerepet Kertész Vilmos énekli,
aki ez alakításával három héttel ezelőtt a budapesti
ékszerek. Ezüst evőszerek. SchafíVárosi Színházban hatalmas sikert aratott. Olympiát, a
hausen, Omega, Doxa gyártmányú zsebkoloraturprimadonnák parádés szerepét Vass Manci,
Antónia és Guiletta dramai alakja Szász Edith kezében
órák, készpénzért, valamint igen előnyös
van. Az inas Virág Ferenc, Spalanzanit Berki József,
Crespelt Molnár Rezső, Antónia anyjának szellemét
Herczegné játsza. A zenei rész betanítását Andor
igazgató végezte, ugyancsak ő vezényli a megerősített zenekart is.

K ő v á r y

G y u l a

konferál.

Jegyek a Széchenyi Mozi pénztáránál.
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A száguldó kerék
Kedden e KORZÓBAN

* Pénteken az Árvácskát Ismétlik, szombaton
pedig a Varázskeringő reprize lesz. Strausz elévülhetetlen szép operettje, amelyből Rátkai Sándor és
Bethlen László karnagy vezetésével naponta teljes
próbákat tait az operettszemélyzet, az uj rendezés és
szereposztás folytán teljesen premierjellegüen fog hatni.
* szombaton mint ifjúsági előadás Mollére Fösvény-e kerül színre. A bevezető előadást dr. Csengeri
János tartja.
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kézigyártmányut legolcsóbban vásárolhat 353
R o b l t s e k n é l , Feketesas-utca 16. sz.
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