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Semmi reklámí 5gaS5»"nnSg a Nemzeti Áruház olcsóságáról. 
//Színház.ff 
U Művészei/ 

— A szccedi Iparbamara telje* illése. A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara december 18-án, csütörtö-
kön délelőtt fél 11 órakor teljes ülést tart, amelynek 
tárgysorozatán többek között a kővetkező ügyek szere-
pelnek : Szeged város tatarozási kölcsönének ügye, a 
kisipari hitel ügye, a kamara adóügyi tevékenysége, a 
virilis névjegyzékek és az általános kereseti adó, a 
húsipar munkaszünetének szabályozása, a magánalkal-
mazottak jogviszonyának rendezése, a cégnyilvántartá-
sok ügyének rendezése, kézműipari szervezeti ügyek, 
a szegedi hatósági üzemek ügye, a karaara 1925. évi 
költségelőirányzata és uj kamarai választások elrendelése. 

— Népszerű előadások az egyetemen. A m. 
kir. Ferenc József-tudományegyetem Barátainak 
Egyesülete első szabadegyetemi előadás-sorozatá-
nak befejező részét folyó hó 11-én és 18 án, két 
előadásban dr. Bartók György egyetemi tanár: 
XX. század magyar költészetének főirányai cim 
alatt fogja megtartani. Az előadások helye köz-
ponti egyetem bölcsészeti kar III. számú tanterme. 
(Dugonics-tér 13. 1. em.) Kezdete délután hat óra-
kor. Az egyesület vezetősége felhívja figyelmét a 
nagyérdemű müveit közönségnek ezekre a mo-
dern irodalmat tárgyaló előadásokra, hogy a kul-
turális célra való tekintettel, azokat minél nagyobb 
számban látogassák. Belépti-dij egyes előadásra 
5000 korona. Felülfizetéseket az egyesület tudo-
mányos kiadványai javára köszönettel fogad az 
Elnökség. 

Flschhof Oyula előadása a grafológiáról 
ma este háromnegyed 9 órakor a Belvárosi 
Moziban. Jegyek elővételben ugyanott. 

— Ismét csökkent egy százalékkal az index. 
Az utóbbi hetekben a közszükségleti cikkek 
árainál bizonyos olcsóbbodás észlelhető és ez az 
olcsóbbodás azonnal érezhető a szegedi in-
dexnél, ugy hogy már két hét óta állandóan 
csökkenteni kell — a megállapodás értelmében — 
a munkabéreket. A legutolsó napokban 3000 ko-
ronával olcsóbbodott a disznóhús, ezer koronával 
a marhahús, mig a cukor ára kétszáz koronával 
szállott le. Ezek az árváltozások az indexben egy 
százalékos csökkenést idéztek elö. Ennek követ-
kezménye az, hogy a munkások ezen a héten az 
alapbérekre azoknak csak egy százalékát kapják, 

k Szegedi Zsidó I f j ú i i g bállal egybekötött 
Chanuka ünnepélyét december 20 án este 8 
órakor a Tisza-szálló nagytermében tartja, 
melyen Étsy Emilia, Szász Edit, Káldor Vera, 
dr. Löwinger Adolf, Móra Ferenc s Baróihy 
József szerepelnek. Jegyek a hitközségi irodába. 
KModorn menyaanonyl frizurák Gottschallnál. e 

Ha olcsön akarja ruhaszövet, kabátszövet, 
vászon stb. szükségleiét beszerezni, ugy keresse 
fel Kálmán Hugó nagyáruházát, Attih-u. 7. m 

Mindenkit érdekel! 
Miután üzletemet kötött-, szövött- és rövid-

árukra rendeztem be, az összes papirérukat, 

valamint cigarettahüvelyeket, cigarettapapírokat 

mélyen leszállított árban árusítom. 

Weiszfeiler flflái* 
papír- és rövidáru nagykereskedő Szeged, Tisza 

Lajos-körut (Püspökbazár-épületbea.) sis 

— — — Eladás nagyban és kicsinyben. - — — 

— Márffyék bírája tömegével;*apja a 
fenyegető leveleket. Budapestről {jelentik: 
Langer Jenö büntetötörvényszéki elnök már 
nem is egyeséve', hanem tömegével kapja a 
fenyegető leveleket. Langer törvényszéki elnök 
a fenyegető leveleket a főkapitányságra küldi 
A főkapitányság detektivjei szerdán elutaztak 
Szolnokra és Csongrádra, hogy kinyomozzák, 
vájjon kik ontják ezen leveleket és kik ezek 
értelmi szerzője. 

Plachhof Oyula előadása a grafológiáról 
ma este háromnegyed 9 órakor a Belvárosi 
Moziban. Jegyek elővételben ugy notl 

— Vasárnapi munkaszünet a konfekciós 
szakmában. Említést tettünk lapunkban arról, hogy 
az iparhatóság a konfekciós kereskedők meg-
szavazását rendelte el arról, vájjon a kereskedők 
többsége óhajtja-e a vasárnapi munkaszünetet. 
Az iparhatóság előtt a napokban ejtetett meg a 
szavazás, melynek eredményeként az iparhatóság 
a konfekciós szakmában is elrendelte a teljes va-
sárnapi munkaszünetet. Az iparhatóságnak ez a 
határozata a konfekciós piaci árusokra is kiterjed. 

Havi 20.000 K. ért a legjobb könyveket 
olvashatja Lázár Lajos kölcsönkönyvtárában 
Feketesas-utca 10. me 

— A hannoveri tömeggyilkos áldozatai-
nak busából kolbászt és kocsonyát készitait. 
Budapestről jelentik: A hannoveri törvényszék 
szerdán folytatta Harmann bünügyének tárgya-
lását, akit — mint ismeretes — huszonhét 
fiatalember meggyilkolásával vádolnak. A szer-
dai tárgyaláson Harmann legutolsó siálláiadó-
nőjét, Ergelnét hallgatta ki tanuként a biróság. 
Vallomásában elmondotta, hogy Harmann a 
nagy inség idején rendkívül olcsón árult csont-
néiküli hust és löbb izben nála főzött kocsonyát 
és kolbászt. Valószínű, hogy a meggyilkolt 
fiatalemberek hasával kereskedett, azt dolgozta 
fel és hozta forgalomba. 

Amikor nagyapd nagyanyát elvet e 
karácsonyra Mdnl-aj«ndékkosárkaval lepte meg. 
Valóban nincs kedvesebb karácsonyi és újévi 
ajándék egy ilyen díszes k. sárkánál, telve Meinl-
csokoládéval, pralinééval, Meinl kávé- és tea-
keverékeivel, likőrrel, keksszel stb vei. Karácsonyi 
és újévi kosárkák tetszés sierinti összeállítás-
ban kaphatók Meinl fióküzletében. 

— .Zsarolási bünpör a törvényszéken egy fiatal-
ember fttrdőzése köril." A Szeged december 10-iki 
számában ,Zsarolási bünpör a törvényszéken egy 
fiatalember fürdőzése körül" cimen tudósítás jelent t 
meg, amelynek egyik kitételét Gajzdgó István, a pör 
egyiic szereplője magára nézve bántónak találja. Az a 
kifogásolt kitétel azonban, amely szerint „a fürdő-
bliccelésekből veszekedések támadtak', kijelentjük, nem 
vonatkozik Gajzágó István személyére. 

Legszebb ujévl a jándék a könyv, leg-
nagyobb választékban Bartosnál szerezhető be. 

— Tüz a alketnéma intézetben. Szerdán 
délelőtt könnyen végzetessé válható tüz támadt 
a Bécsi-köruti siketnéma intézetben. A szabály-
talan építkezés miatt kigyulladt a kéménybe 
épite t tetőgerenda. A tüzol óság azonnal loka-
lizálta és eloltotta a tüzet, ugy hogy a kár je-
lentéktelen. A tüzvizsgálat után az államépité-
szeti hivatal vezetője megállapította, hogy a 
gyakori szegedi tüzek ek az ilyen szabálytalan 
epitkezés az okozója és épen ez írt intézkedik, 
hogy az összes állami épületekben ezeket a 
szabálytalanságoké haladéktalanul kiküszö-
böljék. 

Estélyi ruha modelljeim megérkeztek. Relch 
Erzsi, Somogyi-u'ca 22. io 

Nevea festők nagy képei 77 ezer koroná-
tól kezdve eranyrámában kaphatók Szalay-nál 
Kölcsey-u'ca 5. :s 

A azinház beti műsora. 
Csütörtök: Slglsmondo Saleschi, a milanói Scala-

szinház világhírű első baritonistájának egyetlen fellép-
tével Tosca, opera. 100 százalékkal felemelt helvárakkal. 

Péntek először : Nótás kapitány, operett. Bérletszünet. 
Szombat délután ifjúsági előadásul 3 órai kezdettel: 

A kis király, operett. 
Szombat este: Nótás kapitány, operett. A-bérlet 1. 
Vasárnap délután: Szibill, operett. 
Vasárnap este: Nótás kapitány, operett. Bérletszünet. 

* Armentano Antonio, a világszerte ünnepelt 
kiváló olasz hösbariton szombaton, 13 án este 8 
órakor adja nagy érdeklődéssel várt ária- és dal-
estélyét. A hangverseny műsorán a legszebb olasz 
dalok és operaáriák szerepelnek. Jegyeket Har-
mónia pénztára (Belvárosi Mozi) árusítja. 

* Vasárnap délelőtt fél 11-kor filharmonikus 
hangverseny Tittel Bernát operaházi karnagy ve-
zénylete alatt. Jegyek 15—50.000 korona. 

* 18 án Hfltter Pál csodagordonkás bemutat-
kozó hangversenye a Tiszában. Jegyek a Harmó-
niánál. 

* Tosca. Puccini eme hatalmas dalmüvének Scarpia 
szerepét játsza ma Saleschi Zsigmond, minden idők 
•gyík legkiválóbb énekművésze. Nevét eddig is már 
a hir szárnya hozta felénk és most végre Szeged kö-
zönsége is élvezheti a világszinpadnak e csodálatos 
jelenségét. Scarpia egyik leghíresebb szerepe és bi-
zonyos, hogy a közönség, amelynek alkalma lesz ez 
este bejutni színházunkba, egy felejthetetlen élménayel 
lesz gazdagabb. 

* A nótáa kapitáay minden nap 1 Ez a jelszó 
színházunkban. Pénteken lesz bemutatója és az elő-
adásai meg sem állnak a 2">-ös jubileumig I A dísz-
letek, jelmezek készen várják a premiert. A főszere-
peket Kovács Kata, Kendecsy, Gábor Mara, Oláh Fe-
renc, Fenyves Sándor, Herczeg Vilmos, Delly Ferenc, 
Kristóf, Berky és Virág játszák. Az előadást Rátkai 
Sándor rendezi, Bethlen László vezényli. A táncokat 
Faludi táncmester tanította be. A díszletek és a kar 
jelmezei a szinház saját műhelyeiben készültek. Érde-
kes jelenete a darabnak, midőn Kovács Kata álmában 
tiz régi osztrák katona jelenik meg, kiket egy magyar 
huszár elüz. Ez a kis hadsereg csupa tiz éves fiukból 
áll, kik teljesen szigorú katonai szabály szerint van-
nak öltözve és előírásszerű menetgyakorlatokat végeznek, 

CSÜTÖRTÖK ESTE : 

Tosca 

Opera 3 felvonásban. Szövegét írták: V. Sardou. L, 
i'lica, G. Giacosa. Zenéjét szerzette: G. Puccini. Ren-

dező : Sugár Frigyes. Karnagy: Andor Zsigmond. 

S z e m é l y e k : 

Flória Tosca, énekesnő — — Szász Edilh 
Mario Cavaradossi, festő — — Kertész Vilmos 
Báró Scarpia, rendőrfőnök — — Sigismondo Saleschi 
Cesare Angelotti — — — — Molnár Rezső 
Sekrestyés — — — — — Lendvai Andor 
Spoletta — — — — — — Berki József 
Pásztorfiu — — — — — Keleti Lajos 
Sciorone — — — — — — Kovács Ernő 
Börtönőr — — — — — — Zitta Emma 

Az előadás fél 8 órakor kezdődik. 

Nagy karácsonyi vásár! 
Eladás H I T E L R E isi 
Könyvek, ifjúsági, szépirodalmi, tudományos 
Levélpapírok dobozb<n és mappában 
íróasztal felszerelések olcsó áron 
Társasjátékok leszállított áron 
Zenemüujdonságok nagy választékban 

Karácsonyfadíszek, arany, ezüst hajak 

Levelezőlapok Criási válasz ékban! 

ENDRÉNYI IMRE papirkereskedése 

SZEOED Ke'emen-u ca 7. 122 

Karácsonyi és ujévl ajándékok nagy választékban 
96 a már ismert szolid szabott árakon 

Kun Jenő ékszerésznél Szeged, Széchenyi-tér 2. Telefon 133. 
S a j á t ó r a és ékszer műhely ! 


