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is. Egyikét este bemutatta a mozgó a hastán-
cot, amelyeit a publikum nagy érdeklődéssel 
nézett. A pikáns látványosságról aztán tudio-
másit vett a rendőrség, mely — mint Komá-
romból táviratozzák — elrendelte, hogy a 
fulim egy részét a moziitulajidionos vágja ki. A 
képcsonltintás megtörtént s azóta a képnek 
csak a kevésbé erotikus részét láthatja a 
publikum. 

— Gyilkolt a csendőr. Zágrábból jelen-
tik: Éveken át a legjobb barátságiban élt 
egymással Gracenu és Solomwn, akik a hor-
vátországi Vélilka községben szolgáltak a 
csendőrség kötelékében. Üinnep haruiadhiap-
ján egy kis italra tértek |be a erkvenai korcs-
máiba.. Adídiig ittak, mig szóviálitásha kieiveriad-
tek. Gracan annyira feldühödött, hogy fefl-
kaipta Mannlicherjét 'ós agyonlőtte a társát. 
Almikor látta, mit csinált, kijózanodott és ön-
maga állon fordítottá a fegyvert ós súlyosan 
inegsehiesátette magáit. Solomun azonnal meg-
halt, Graean a halállal vívódik. 

— Az elbocsátott fütö boszuja. Fan-
tasztikus módon állott buszát Pármában a 
htelyá érdiéktii vasút egyik fűtője a társaságon, 
amely egy mulasztási miatt elboasáttotta szcil-
gá/liafálból. A fűtőházban bét gépet hieifütöitlt, 
azután egyiket a másik után teljes gőz, allatt 
elbocsátotta,. Az első gép az első fordlülónál 
kisiklott, a többi hat .gazdátlan gép rászaladt 
ós valamennyi pozdorjává tört. A társaság 
k'ára rengeteg nagy. A boszuálló fűtőt csak 
Valóságos csata után tiudták a csaudőrök ár-
talmatlanná tenni. 

— Locsolkodás után. Ivanics Lajos 
miskolci gazdálkodó házánál húsvét héttő-
jén egy sereg legény jelent meg, hogy meg-
locsolja gazd'uram leányát. A legények itt 
összeszólalkoztak és már-már verekedésre 
került a sor, mikor egyikük, Csapó Kálmán, 
békitőleg közbelépett. A fiatalok haragj,a er-
re Csapó ellen fordult, aki hazamenekült és 
magára zárta szobája ajtaját. A többi le-
gény utánavetette magát, feltörték az ajtót 
és rávetették imaukat Csapóra, aki éles kés-
sel védekezett. Csapó szorongatott helyzeté-
ben verekedés közben; Imre Józsefet és Ke-
rékgyártó Józsefet agyonszúrta. • 
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Jelzálogkölcsönt, 
földbirtokra, továbbá köztiszt-
viselőknek és katonatiszteknek 
előnyös törlesztéses kölcsönt és 
részvényekre, sorsjegyekre elő-
nyös kölcsönt nyújt o-o 
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alatt létezik. Készít mindenféle 
f o g m u n k á k a t kaucsukban és 
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SZÍNHÁZ, ÍÜVÉSZÉT. 

Szinházi műsor: 

CSÜTÖRTÖK: Az elnökné, bohózat. 
PÉNTEK: Az elnökné, bohózat. 
SZOMBAT: Az elnökné, bohózat. 
VASÁRNAP délután: Lumpácius, bahó-

VASÁRNAP este: A cigányprímás, ape-

•) E rovat alatt közlöttekért netm vállal 
felelőséget a szerkesztőség. 

* Szimfonikus hangverseny. Fichtner 
Sándornak, ennek a páratlan és magával ra-
gad óan agilis kar mesternek annyit köszön-
het már a szegedi zen éked velő közönség, 
hogy annak jellemzésére szó tárból se lelhet-
ne a jelzőket összehordani. Egész szezono-
kat betölt az ő műsora, klasszikus és mo-
dern zeneszerzők munkáit adja, változatos 
miisorral és olyan előadással, ami még Bu-
dapesten is ritkaság. Milyen lelkes kis gárda 
szolgálja a művészetet! A homvédzenekar 
olyan emberfeletti munkát végez, hogy bá-
muló elismeréssel adózunk néki. Csak a ra-
jongás és az igazi művészet szelleme képes 
ennyire. Szerdán, amikor legújabb szimfo-
nikus hangversenyét rendezte Fichtner zene-
kara, zsúfolásig megtelt ismét az Otthon fe-
hérterme. Sajnálatos, (hogy úgynevezett il-
letékes körök mindig elmaradnak az ilyen 
zeneestről, őket nem érdekli a muzsika, leg-
följebb az operett, esetleg zene nélkül . . . 
Meg is látszik a zenepártolásunkon, — ki 
tudja, mikor kapunk zenepalotát s mikor ren-
dezik a szegedi zenészek jogos és ember-
séges kívánságait. Megvalljuk, a szimfoni-
kus és más hangversenyt ennek a kérdés-
nek vitatása vezeti be, persze az előcsar-
nokban tárgyalják egyes urak és magyarul 
mondanak valamit, valami kívánságot az 
úgynevezett illetékes köröknek, akiknek nem 
köll a muzsika. Most szerdán különben Gold-
márk Károlynak egyik csudálatos, változa-
tos és fantasztikus Szimfóniája vezette be a 
mü'sort, imajd Simkó Elemérné énekelt a Bű-
vös vadász-ból és a Cigánybáró-,ból. Siim-
kóné kedves ismerőse már a szegedi közön-
ségnek, igen képzett és kitűnő előadó éne-
kesnő, a hangja mindvégig tiszta, sok szív-
vel, az indulatok kiihozásával énekel. A ma-
gas hangjai különösen szépek és erősek, kö-
zép és alsó hangjai gyöngék, talán mert nem 
elég helyesen képezték. Ha hozzávesszük, 
hogy rendkívül kellemes jelenség az énekes-
nő, természetesnek találhatjuk, hogy minden 
szereplése — ,a mai is — teljes siker jegyé-
ben történik. Fichtner karmester vezetésével 
Wagner Sieigfríed halálát adta elő a teljes 
zenekar, visszaadva a mü teljes fönségét, le-
büvölő erejét és drámaiságát. Sz. J. 

* Az elnökné. A szinházi iroda jelenti : 
A páratlan humora kitűnő bohózat — Az 
elnökné készen várja a csütörtöki bemutatót;. 
A darab tele van inulaltiságos helyzettel és 
hálásnál hálásabb szereppel. Heltai Jenő ját-
sza az elnöknőt, mindlen szlava derű és ka-
cagás. Virányi Sándor ugyanezt éri eil a mi-
niszter elegáns figurájában. Miklóssy Mar-
git legjobb alakításai közé sorozhatja az ex-
szakáosnőt és Szohner Olga íjaméit bebizonyít-
hatja, liogy kevesen mondják a szövegeit any-
nyi finomiságagl ós Ikedivességegl, mimlt ő. Har-
math Zsenii angol szöveggel mondja az egész 
szerepét, Gyöngyösi Teréz pittoreiszk szoba-
láiny, Kállay Margit hatásosan játiszik ögy 
kis kokottot. Szathmáry megérteti velünk a 
foajtónállót, aiki haragszik a miniiszíterre, 
mert az nem délvidéki ember; Baráti, Ugvá-
ri és Pogány, az első felvonás Ikotmiiikus triá-
szát adják egészséges humorra'. Mihó ©gy 
tolmáosrendőrt játszik kitűnően. Szóval a 
legvidámabb, legkellemesebb szinházi estére 
van kilátás. 

Legjobb szinházi cukorkák Linden-
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-

-utca 8. szám alatt kaphatók. 

* Edison mozgószinház. A Gyilkos 
moiziiszikecs -olyan sikert aratott Szegeden, 
hogy ©gy -csapásra nagyszerűvé tette iaz Edi-
son mozilt. A közönség másról sem beszél, 
mint a Gyilkos kiváló előadásáról é|s a szen-
zációt keltő siker arra indította az igazgató-
ságot, hogy még eigy napig ma, csütörtökön 
i;tt tartsa a budapesti Apolló szinlbáz kiváló 
együttesét, hogy mindenki megnézhess© Ugy 
a művészi előadás, mint a mozgóképek bámu-
latba ejtik a közönséget. Eddig naponta ö't 
előadás volt, holott a müvésztáirsasag csak 
három előadásra kötelezett, de a közönség a 
szó teljes értelmében tódult az Ediison moz-
góba, ugy, hogy 2 előadással naponta meg-
keillett tódani iaz előadások sorozatait. Ajánl-
juk mindenkinek, hogy n-e mulassza el a ki-
váló művészi műsort és a szlkees előadást, 
melyben a szereplőik Horváth Kálmán, K. 
Kovács Andor, Ihász Gizi, Vörös Ili ós Ga-
bányi Jenő kiválót produkálnák. — Előadá-
sok: 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 

* Wilde Oszkár, Asta Nielsen és Henry 
Krausz. Az Uránia, Vass és Apolló-mozgók 
igazgatósága most olyan műsorról gondos-
kodott, mely nivó tekintetében igazán vetek-
szik a világvárosi .mozgók műsorával. Az 
Urániában Wildie Oszkár fcignagyolbibszierübb 
aUkotáiaáit: Salome-t adják. Mlnidienütt hatal-
mas sikere volt e filmnek. Wiílde Oszkár 
nagyszerű müvélszielte, a szinészi játék gyö-
nyörű szépsége és a film-technika miniden 
bűvészete érvénylesül ezein a filmen. Érdékes 
fölvétel A vér keringése. A Vass-biam első-
rangú (bűnügyi drámáit: A bűnöst vetítik. Ez 
a háremíelivonáisois izgalmas 'detektív drálmia, 
a sck mindent kitaláló fantázia legnágycbb-
szerübb szüleménye. A főszerepét Henry 
Krausz játsza, akinek A nyomorultakban ós 
Zigomárban való alakításait annyit csudálta 
a közönség. Az Apollóban Asta Nielsen jált-
sz'k A bohó ifjúság cimü vígjátékban. Nad-
rágszerepet irt számára Urlbán Gád. A piom-
pás előadás igazán élvezetet nyújt a közön-
ségnek. 
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A polgármester jelentése. 
(Saját tudósitónktóí.) Lázár György d;r. 

polgármester szerdán délután a következő je-
lentést terjesztette a közgyűlés elé: 

A közegészségügyi viszonyokat e hónap-
ban kevésbé voltak kedvezőek, mert ugy a be-
tegségek mint a halálozások számálban emel-
kedés állott be. A heveny, ragályos betegsé-
gek csiak szórványosam uralkodtak, egyes be-
tegségek azonban az elmúlt hónaphoz képest 
növekvő arányban mutatkoztak. A fiélsőcsen-
geiléi iskolát a tanulóik között előfordult ibá-
rányihimiő, a halastói .iskolát az alsóit,anyán a 
járványos fűltőmirigylob miatt, majid végül 
a kórház utcai óvóiskolát a kisgyermekek 
között előfordult vörheny inog betegedések 
miatt óvóintézkedési okdkbÓl 10—10 napra 
záratni kellett. A nem ragályos természetű 
megbetegedések közül a légző szervek bántál -
mai mutatkoznak leginkább s ezök okozták a 
legtöbb halált. 

A népességi mozgalolm eredménye a kö-
vetkező volt: Élve született az anyakönyvi 
hivatalok jelentésle szerint 157 fiu, 14-9 leány, 
összesen 306; hálva született 5 fiu, 2 lány, üsz-
sze&en 7; meghalt a hJalot,tibámi jelentések 
szerint 118 leány, a népességi szaporulat 70,. 
az elhaltak között, volt, 84 egy évnél fiatalabb,. 
1—5 év közötti 24, 5—20 óv közötti 17, 20—30 
év közötti 16, 30—40 év közötti 11, 40—60 év 
közötti 38, 60—80 év közötti 42, 80 éven tüll 14. 

Az öt éven alól elhaltak az összes elhal-
taknak 35%-át tesziik ki. A halálesetek száma 
a figyelemre méltóbb halálok szerint a követ-
kezőleg oszlik meg. Roncsoló torok lob 2, gyer-
mekeik hasmenése 5, gumókor 38, gyer ka-
szály 3; veleszületett .gyengeség 29, aggkor 15, 
gutaütés 11, tüdő ós miellhártya gyulladás 
61, gyomor és hélhurat 14, vázibetogség 15, 
baleset 4, egyéb betegség 25. 

Az I. tanácsi ügyosztályhoz érkezett 592 
ügydarab, ebből elintézték 501 danából, a II. 


