
6 S Z B O B D 1924 október 23. 

Betta hangversenye ma 

este 8 órakor a Tiszában. 

— Aki Benest, Poincarét és Horthy kor-
mányzót akarta meggyilkolni. Rutics Elemér 

„ tavaly a Markó- utcai fogházban néhány társával 
összeesküvést szőtt Poincaré, Benes és Horthy 
kormányó ellen. A merénylet tervezőit a buda-
pesti rendőrség letartóztatta s igy került az ügy 
tárgyalása a budapesti törvényszék elé. A biróság 
számos tanú kihallgatása után kihirdette az ítéle-
tet, amely szerint bűnösnek mondotta ki Rutics 
Elemért és két évi fegyházra itélte. Az indokolás 
kimondja, hogy Rutics Elemér bűnössége beiga-
zolódott. A többi vádlottat bizonyítékok hiányá-
ban fölmentette a biróság. 

Orvosi boncköpenyek gyári áron Soósnál. 

UJItásl Fodor István cégnél, Attila-u. 9. sz. 
a. minden kispénzű ember is elegánsan kiöltöz-
hetik, mert nem kell milliókat kifizetni kész-
péozben, hanem részletre is vásárolhat. 575 

Mfiiparl uri- és hálószoba olcsón eladó, 
Spi zer, Margit-u. 12. 423 

— Drámai jelenetek a dollárhamisitók bün-
pörének utolsó aktusánál. A budapesti büntető-
törényszéken ma délelőtt tiz órára tűzték ki az 
itélet kihirdetését a dollárhamisitók bünpörében. 
Néhány perccel tiz óra után bevonult a biróság 
és halálos csendben hozzáfogott az itélet kihirde-
téséhez. Mindjárt az itélet kihirdetésének első 
mondatára, amint az elnök ajkáról elhangzott a 
hat évi fegyház, egy szőke nő, mint a zsák, szinte 
hangtalanul vágódott végig a padlón. Néhány 
pillanat múlva ujabb jelenet játszódott le a terem-
ben. Egy vézna, sovány öreg asszony egyszerre 
tombolni kezdett, az esküdtszéki teremben külön-
ben visszafojtott sírás kisérte az itélet kihirdeté-
sét, amely igy hangzik: A biróság Ziegler Lajost 
három évi fegyházra, tiz évi hivatalvesztésre, az 
országból való kiutasításra és hárommillió korona 
pénzbüntetésre, Nagy Dávidot hat évi fegyházra, 
tiz évi hivatalvesztésre . és hárommillió korona 
pénzbüntetésre, Elek Árpádot hét évi fegyházra, 
tiz évi hivatalvesztésre és tizenkétmillió korona 
pénzbüntetésre, Hoffmann Dávidot öt évi fegy-
házra, tiz évi hivatalvesztésre és hatmillió korona 
pénzbüntetésre, Horváth Jánost öt évi fegyházra, 
tiz évi hivatalvesztésre és kétmillió korona pénz-
büntetésre, Lutovszky Lajost két és fél évi fegy-
házra és egymillió korona pénzbüntetésre, Fodor 
Sándort öt évi fegyházra, tiz évi hivatalvesztésre 
és négymillió korona pénzbüntetésre, Bárd Endrét 
két évi börtönre, öt évi hivatalvesztésre és három-
millió korona pénzbüntetésre és végül Friedmann 
Edét egy évi börtönre, öt évi hivatalvesztésre és 
kétmillió korona pénzbüntetésre itélte. A törvény-
szék a többi vádlottakat felmentette és kimon-
dotta, hogy a szökésben levő vádlottak ellen 
körözőlevelet ad ki. 

Kiurina Berta mai hangversenye este 8 órakor 
a Tiszában. Jegyek Korzó és Belvárosi Mozinál. 

Amerikai gllette-borotvakések kapha ók 
Gáspár Illatszertárban Széchenyi-tér 7 Cson-
grádi-palota. 606 

Vízvezetékét Feketénél készíttesse Szeged. Tel. 10-72. ] 

— Családi dráma a fővárosban. Buda- j 
pestről jelentik: Mo'nár Ferenc 28 éves gép-
lakatos, aki hónapok óta kűlönváltan élt fele-
ségétől, tegnap este visszatért feleségének 
Bécsi-ut 46. szám alatt lévő lakására. Felesé-
gének Razlcska József nevű albérlőjét, aki az 
asszonynak udvarolt, kiutasította a lakásból. 
Razlcska pár perccel később betörte Mtlndrik 
ablakait és mikor Molnár kiment, hogy őt fele-
lősségre vonja, Ruzlcska kést rántott elő is 
teljes erejiből Molnár mellkussába döfte. Mol-
nárnak a kés a szive alatt halolt be és élet-
veszélyes sérüléseivel a mentők szállították a 
kórházba. Ruzicska elmenekült, a rendőrség 
keresi. 

Világhírű Schroll-siffonok, papl»nlrpedő cre-
tonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2. m 

Cimtábl ik Jón ás-nál, Polgár-u. 8. Tele-
fon : 17—02. 319 

Poloskákat petéivel együtt kizárólag kiirtani 
csak a Löcherer Cimexinnel lehet. Ára olcsó, 
hatása biztos, kezelése egyszerű, minden tisz-
titható vele. FőraHár: Segesváry-drogéria és 
Vajda-drogéria, Szeged. si 

HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a 
SZEOED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) 
és a DÉLMAOYARORSZÁO NYOMDA (Petőfi 
Sándor-sugárut 1). 

A szinház heti műsora. 
Csütörtök: Étsy Emilia vendégfelléptével: Vera Mir-

ceva, dráma. Premierbérlet A 7. sz. 
Péntek: Troubadour, opera. Operabérlet 4. sz. 
Szombat délután, ifjúsági előadás: Traviata, opera. 

— Este: Kurucfurfang, népszinmü. Premierbérlet A 8. 
Vasárnap délután : Árvácska, operett. — Este: Kuruc-

furfang, népszinmü. Premierbérlet B 7. sz. 

Rubinste in Erna. 

Kevés, de lelkes közönség gyűlt egybe szer-
dán este a Tisza-szálló nagytermében, hogy 
gyönyörködjék egy fiatal, nagytehetségű mű-
vésznő játékában. Rubinstein Erna néhány év 
óta vált ismert névvé, főleg, amióla a kül-
földet s minden művészek álmát, Amerikát is 
bejárta. A kis Rubinstein Ernát akkor tizezerre 
menő tömeg üdvözölte. Ma pedig itthon csak 
félig telt báz tapsolt a jövendő rgyik nagy 
igérelének. 

Érdekes müvészegyén'sége: a sápadt, gyer-
mekes, kissé szenvtelen arc és hűvös, tartóz-
kodó modor nem engedte azonnal felmelegedni 
a hallgatóságot. As első mély, szinte félelmetes 
erővel felcsendülő hangok után azonban mintha 
varázsütésre percről-percre távozott és távolodott ( 
volna a feszültség. A játéka vonzott, határozott • 
szólammintázása érdekeltés a mélységesen átérzett I 
ariosok a gyors lüktetésű temperamentumot sejtet- • 
lék. Különösen Handel E-dur szonátájának széles 
hullámu ájtatossága pattantotta fel a zárat a mű-
vésznő heterogén érzésektől forrongó, erjedő lelké-
röl.I tt találta meg legjobban azt a költőt, aki meg-
értteti vele saját énjének titkát. A bravúros 
technika csak egyik formai erőssége művésze-
tének ; a lényegében, a mélyből jövő, kifür-
készhetetlen nyugtalanságában van a magj* an-
nak a nagy hatásnak, amit hallgatóiban meg-
érlel. Mindamellett nem tud a szivekhez fér-
kőzni. Vonz és taszít, mint az ibseni tenger, 
ez a megismerhetetlen akaratú démon. Lalo: 
Symphonie Espagnol, Vieuxtemps: Reverie, 
Paganini: Variációk Q-huron, Wieniawszky : 
Legende, Hubay: Mazurka de conzert, Sara-
sate: Introduktion et Tarantella, — valameny-
nyiben arcjátékával, finom í/elelü, de erőteljes 
vonókezelésével az izgalomig fokozódó érzése-
ket kelti, valami sűrített iramot diktál, ami a 
belsejéből árad. Érti a képszerű mozgásoknak 
és a zenei ritmusnak művészi koncentrálását és 
ösztönös érettséggel unlkodik a lágy melódiá-
kon. A hangversenytermek kedvelt és sokszor 
lejátszott ábrándos kis zenei ékszerei azcnbtn 
korántsem álltak oly közel ehhez a fiatal nő-
höz, mint Hándel, amelyben legjobban érvé-
nyesült a klasszicizmus felé hajló egyénisége. 
A műsor minden egyes száma u'án zugó taps 
hangzott fel, amelyét két ráadással köszöni meg 

i Rubinstein Erna. 

A zongoránál Schwalb Miklós ül', aki disz-
, kréten, kiegyenlített művészettel kisért. /. v. 

* Vera Mirceva — másodszor. Szerdán este 
szépen megtelt ház előtt adták másodszor Urvan-
cov Vera Mirceváját. Ez alkalommal a kivételes 
tehetségű Étsy Emiliának még fokozottabb sikere 
volt, mint a meleg premieren. Szelid, egyszerű 
játéka, széles ábrázoló és drámai tehetsége nem 
egyszer hangos tapsra ragadtatta el a lelkes kö-
zönséget. Az ünneplés elementáris erővel a má-
sodik felvonás drámai jelenetei után tört ki igazi 
effektusokban, amikor is Étsy Emiliának, mint teg-
nap, ma is meg kellett jelennie avasfüggöny előtt 
is. Az előadás ma is az összjáték jegyében folyt le 
és a szereplők mindegyike, valamint a rendező is 
ismét a helyén volt. 

* Ma két előadást tart a szinház: Este Vera Mir-
ceva kerül harmadszor szinre Étsy Emiliával a cím-
szerepben, délután pedig Herczeg Ferenc Árva László* 
ját adják másodízben ifjúsági előadásul 3 órai kezdettel. 

* Elsőrendű zenei eaemény l«sz a Tronbadonr 
pénteki előadáaa, mely alkalommal teljesen uj szerep-
osztással és rendezéssel élvezheti Szeged zeneértő 
közönsége Verdi örökszép operáját. A címszerepet 
Kertész Vilmos énekli, Luna grófot, a baritonisták 
parádés szerepét Sugár Frigyes játsza, aki különben 
a darabot is rendezi. Leonóra drámai partija Vass 
Maninak nyújt alkalmat uj oldalról való bemutatko-
zásra. Fernandót Molnár Rezső kreálja. Azucénában 
pedig először jut képességeinek megfelelő feladathoz 
Zitta Emma. Dirigens: Andor Zsigmond. 

* A magyar történelem legromantikusabb kor-
szakából, Rákóczi azabadaághUzdelméből veszi tár-
gyát Bokor József színmüve, a .Kurucfurfang*, amely 
a régi Népszínház legvonzóbb müsordarabja volx. 
Blaháné valamikor legnagyobb sikereit aratta ebben az 
izig-vérig magyar levegőjű és magyar muzsikáju ab-
szolút irodalmi értékű színdarabban, amelynek zenei 
része kizárólag a kuruc dalkőltészet legértékesrbb 
gyöngyszemeiből van összeállítva. Bokor József darabja 
a színháznak teljes énekes és drámai személyzetét fog-
lalkoztatja. A nag) kiállítású darabra Rátkai Sándor ve-
zetésével folynak az előkészületek. A zenei betanítást 
Beck karnagy végzi. 

EKSZEREK 
alkalmi és nászajándékok, 

eredeti svájci órák 
nagy választékban, 

ismert szolid szabott árakon 

Kun Jenő 
ékszerész és ó r á s n á l 

Szeged, SzéchenijI-tór 2. Telefon 133. 
Kérem a k i rakata imban lévő 

ára im megtekinteni. 561 

BACK LILI ÉS TARSA 
Gyermekruha divaiierme. 

% ú 

Eredeti modellek. 

Fiu- és lánykaruhák készítése. 

SZEGED, Tisza Lajos-körut 91. II. 

T E L E F O N 1 4 — 3 8 . 581 

Telefon 16-33. S Z É C H E N Y I M O Z I Telefon 16-33. 

Október 23., 24., 25. és 26-án, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap 

E M I L J A N N I N G S 
főszereplésével: 

Q u o W a d i s ? 
Sienkievitz világhírű regénye 10 felvonásban. 

Teljesen uj ffeldolgrozás I 

Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 


