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eredő indulatok hatását lát juk e növendékek 
táncában, hanem az újszerűséget, amely e tan-
folyam mesteri vezetésén megnyilvánult. Lát-
tunk 80 ipariskolai hallgatót és 60 urileányt, 
kik első résztvevői voltak egy olyan tánctani-
tós u j elvének, amely fordulatot jelent a tánc-
tanitás már tényleg reformokra szoruló elvei-
ben, metódusában. Ritka, hogy ugy mondjuk, 
kiváló esztétikai érzékre vall Krausz Imre 
tánctanár tanítási programja — teljesen a kö-
zépiskolák szellemébe szoktatta, művelte e nagy 
fiukat, kik egy — perere se érezték magukat a 
tánciskolák megszokott és nem mindég iskola-
szerű nívóján. Megelevenedni láttunk egy kis 
olympiádot, mert a felvonulás és a sorok ki-
bontakozása után igazán szép, könnyű torna-
gyakorlatokat élveztünk, melynek gyakorlati 
haszna a testi rugalmasság és szép testtartás-
ban leli magyarázatát. Ilyen tánctanitás kell 
a gyermekeknek, kik naponta 6—7 órát görnyed-
nek az iskola padjaiban és hisszük, hogy a 
jövőben a tánctanitásra több gondot fordíta-
nak a szegedi leány és fiu iskolákban. Egy-
szersmint konstatáljuk, hogy a két nem együtt 
tanul, mert néhol szokás, külön a fiuk és lá-
nyok táncoktatása, pedig e két nem ha együtt 
van, már fegyelmezetté teszi a modort. Torday 
Imre királyi tanácsos személyesen fejezte ki 
megelégedését a mesternek, kinek növendékei 
emléktárgyat nyújtottak át. Láttuk a tangó ar-
gentinát szubtilis graciéz formában, melyet 
Auer—Yegg Irén báró kisasszonnyal lejtett a 
mester, kit ezúttal mint kiváló szóló táncos is-
mertük meg, nem kevésbé dicsérjük táncosnő-
jét is. Krausz mester szép jövőnek néz elébe és 
hisszük, hogy Szeged iskoláiban érvényesülni 
is fog. 

— Felhívás. Az szegedi állami főgimná-
zium igazgatósága felhívja Szabó E. Zoltán 
urat, hogy a nála megrendelt érettségi bizo-
nyítvány másolatát haladéktalanul vegye át. 

— Elhárított vasúti szerencsét lenség . 
Szabadkáról jelentik: Csak a véletlennek kö-
szönhető, Hogy szombaton reggel katasztrófa 
nem történt Verbász állomáson. A 902. számú 
expresszvonatot az utolsó pillanatban sikerült 
megállítani, hogy teljes gőzzel bele ne rohan-
jon az ugyanazon sínpáron álló teherkocsikba. 
A szabadkai üzletvezetőség szigorú vizsgálatot 
indított, annak megállapítására, hogy kinek a 
hibájából tolták az expresz részére fentartott 
sínpárra a teherkocsikat. 

— Megkerült a honvédfogház szökevénye 
Hírt ad tunk ia imfuít héten arról, hogy Skurt 
•György hon véd katona megszökött a Békie-
u'tcai honvéldtfog!házlból, ahol lopásért töl töt te 
a büntetéséit. A iszölkött ka tona utóin széles 
ikörii nyomozás indult meg , mely tegnap é j -
szaka eredménnyel J á r t . A csendőrök a kis-
teleki t anyák közöt t e l fogták Skur to t . alki 
e g y (szalmakazalba buijt be. Nappa l ál lan-
dóan rej tekhelyen ta r tózkodot t , 'éjszaka pe-
dig több tanyiaházba betör t , hogy cívilrPhát 
•lophasson. A csendőrök 'épen p o r t y á z á s köz-
ben talál tak rá. Bekísér ték Szegedre é s át-
ad ták a hadbírók áginak. 

— A Szegedi Nölparegyesület decem-
ber 7-iki tárgysorsjátékán a következő számok 
húzattak ki: Főnyereményt nyert: 332, 519, 581, 
melléknyereményt nyertek: 3, 7, 10, 38, 58, 61, 77, 
71, 91, 93, 95, 96, 114, 115, 119, 121, 126, 148, 160, 
184, 187, 194, 228, 273, 274, 282, 293, 313, 321, 337, 
340, 358, 390, 409, 414, 419, 500, 502, 513, 516, 529, 
429, 438, 441, 538, 542, 588, 590, 602, 612, 617, 668, 
445, 452, 455, 458, 571, 679, 680, 683, 716, 718, 722, 
476, 475, 480, 486, 489, 634, 729, 770, 773, 782, 821, 
644, 729, 770, 773, 775, 827, 863, 864, 865, 883, 893, 
857, 871, 887, 894, 917, 931, 939, 944, 949, 963, 967, 
973, 997. A kihúzott, de még át nem vett számok 
nyereménytárgyai december 14-ig átvehetők a 
nőipariskólában, Margit-utca 25. szám. 

— Leesett a kocsijáról. Jakus Imre 
alsótanyai földmives ma délelőtt a Dugonics-
téren kocsiján hazafelé hajtott . A lovak meg-
vadultak és elragadták a kocsit a Somogyi-ut-
ca felé. J a k u s leesett a kocsiról és súlyos sé-
rülést szenvedett. A mentők beszállitoták a köz-
kőrházba. 

— Modern sportok. Izgalmasan érdekes 
premiérje lesz csütörtökön az Uránia-szvahkz-
nak. Vetítésre kerül a budapesti Uránia-szin-
ház legkitűnőbb képe a Modern Sportok. A 
sportkedvelő közönség bizonyára nem mlaszt-
ja el ezt a kitűnő alkalmat, hogy a modern 
sport minden f a j t á j á t megismerje. Remek álló 
és mozgóképekhez szellemes szöveg járul, me-
lyet Donnawell János felsőkereskedelmi isko-
lai tanár olvas föl. Délután hat órákor fél hely-
árakkal, este egész helyárakkal mutat ja be az 
igazgatóság a remek képet. A tanulságos és 
szórakoztató kép csak egy napig marad Szege-
den. 

— Hanny Weisse . A legnagyobb élő 
mozimüvésznő szerepel szerdán és csütörtökön 
a Fass-mozgó filmjén, direkt Hanny Weisse ré-
szére ir t kitűnő drámában. A darab cime: 
Hanny asszony. Nagy műélvezetben lesz része 
annak, ki ezt a műsort megnézi. 

köziqazqatAs 
(—) Tavaszig beszüntetik a fogadalmi 

templom építését. Ma délelőtt Foerk Ernő, a 
fogadalmi templom épitője látogatást tett Lá-
zár György dr. polgármesternél, akinek terje-
delmesen referált a fogadalmi templom építési 
munkálatairól. Jelentette, hogy a munkálatok-
ból annyit már teljesen befejeztek, amennyit 
eddig az időpontig tervbe vettek s most a na-
pokban az építkezést egészen tavaszig be is 
szüntetik, Foerk szerint ugyanis szükség van 
néhány hónapig tar tó szünetre, hogy az alapo-
zás eddigi munkálatai megszilárduljanak. A 
tavasszal megkezdik a falak s az egyik torony 
építését. Azt is közölte még az épitő a polgár-
mesterrel, hogy a munkálatokkal egy-két éven 
belül már annyira előrehaladnak, hogy 1915. ér 
őszén a templom szuterénjében tarthatják majd 
az istentiszteleteket s akkor egészen lebontják 
az öreg Demeter templom megmaradt részét is. 

(—) Városi alkalmazottak a munkás-
pénztárban. A város köteles ideiglenes alkal-
mazottait beíratni a munkásbiztositó pénztár-
ba. A tanács eme rendelkezésének most tesz ele-
get. Áz összes ügyosztályvezetők és hivatalfő-
nökök utasítást kaptak, hogy az alkalmazotta-
kat Írassák be. Több száz főre megy azon alkal-
mazottak száma, akik tagjai lesznek a munkás-
biztositónak. 

(—) Bizottsági ülés. A közigazgatási 
bizottság december tizenötödikén délután négy 
órakor t a r t j a szokásos havi ülését Lázár 
György dr. polgármester elnöklésével. 

Royaljnagg kávéházban 
Minden vasárnap 

NAGY T O M B O L A 
értékes nyereményfá?igakkal. • 
Naponta czigányzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 
Saját termésű kitűnő hegyiborok. 
Különlegesség: „Roya l Zöldike." 

Tulajdonosok: Matejka és Filegel. 

Tisztelettel értesítem a nagyrabecsült hölgyközön-
séget, hogy kézimunka-üzletet létesítettem, aho 

kizárólag | r • I r a szerezhe-

kézimunkák — 
finomabb I I V b l l l l U I I H U n lyekizlés, 
minta és összeállítás tekintetében a legké-
nyesebb igényeket is kielégitik. — Mintáimat 
csakis eredeti iparművészeti tervezések alapján ké-
szítik és állítják össze. Megrendeléseket el fogadok 
ruhákra, blousokra, terítékekre, bonne-fem-
meokra stb. meglepő olcsó árak mellett. 

Az igen tisztelt hölgyközönség szives pártfogását kér 

Schaffer Karolina 
SZEGED, 

Széchenyi-tér 8., II. emelet. 

TÖRVÉNYKEZÉS. 
A leesett cimtábla 

— Szegedi fogorvos pere. — 

(Saját tudósítónktól.) Érdekes ügyet tár-
gyalt kedden a szegedi királyi törvényszék har-
madik büntető tanácsa Rigó Endre dr. elnöklé-
sével. A vádlottak helyén Király Károly dr. 
szegedi fogorvos ült, akit gondatlanságból oko-
zott testi sértés vétségével vádolt a királyi 
ügyészség, mert állítólag elmulasztotta orvosi 
cimtábláját megigazíttatni és azt a szél leso-
dorván, Biedermann Henrik máv. mérnököt sú-
lyosan megsebesítette. 

Ez év március 30-án délben heves vihar vo-
nult mégig a városon s Király dr.-nak a Sze-
ged Csongrádi Takarékpénztár épületén lévő 
orvosi névtábláját egy szélroham lekapta az 
ereszfékből és az arra haladó Biedermann Hen-
rik fejéhez vágta, aki öszeesett. A szélroham 
még másik két táblát is letépett a falról, ugy, 
hogy a tűzoltóság elkerítette az épület sarkát 
és létrákon emelte le a veszedelmes táblákat. 

A vádlott fogorvos előadta, hogy őt a ház-
mester a baleset előtt egy évvel figyelmeztette, 
hogy a cimtábla egyik sarka ferdén áll és ő 
Nagy Pál cimfestővel, aki a táblát annak ide-
jén készítette, meg is rendelte a kijavítást , 
azontúl azonban a dologgal nem törődött, mert 
a házmester nem szólt többször és abban a 
hiszemben volt, hogy az erősítést kijavították. 
Nagy Pál azt vallotta, hogy a fogorvos nem 
jár t nála a tábla megerősítése végett, a bíróság 
azonban a védő indí tványára mellőzte a meges-
ketését, mert a valónak megvallása által esetleg 
sa já t magát kellett volna vádolnia. 

Biedermann Henrik azt vitatta, hogy sérü-
lései nyolc napon tul gyógyultak, de Szántó 
József dr. kezelő orvos és Balassa Péter dr. 
törvényszéki orvos véleménye szerint a mérnök 
sebesülései nyolc napon belül tökéletesen meg-
gyógyultak. 

Zombory Jenő királyi ügyész a vádlott 
megbüntetését kérte, mert megállapíthatónak 
lát ta az orvos gondatlanságát, Eisner Manó dr., 
Király dr. védője felmentést kért, mert okfej-
tése szerint a vádlottat semminemű gondatlan-
ság nem terheli, teljes körültekintéssel j á r i el 
és nincs is bűncselekmény, mert a gondatlan-
ságból okozott, de nyolc napon belül gyógyult 
testi sérülés nem büntethető. 

A bíróság rövid tanácskozás után fel-
mentette Kirá ly Károly dr.-t, mert ítéleti meg-
állapítása szerint semmi gondatlanság terhére 
fenn nem forog és igy bűncselekmény sincsen. 
A királyi ügyész az ítéletben megnyugodott, 
Biedermann Henrik, mint pótmagánvádló feleb 
bezést jelentett be az ítélet ellen. 

§ A mulatós kardalos. A szegedi szin-
ház egyik népszerű kardalosa, Németh Já-
nos, akit szép tenorja miatt a szinház körül 
csak Perotti néven ismernek, a mult év május 
4-én komoly konfliktusba keveredett a rendőr-
séggel. Átmulatott éjszaka után, reggel kilenc 
órakor a Gizella-téren felült egy üresen álló 
parasztszekérre, kinyitotta az esernyőjét és ví-
gan nekieresztette az utcának a lovakat. Gal-
lai Gábor rendőr azonban megállította a vész-
kocsit, a jókedvű énekest igazolásra szólította 
fel, majd be akarta kisérni a rendőrségre, a 
mire Németh János esernyőjével megverte a 
rendőrt. A haragba gurult legényt Gallai rend-
őrtársai fékezték meg, akik bérkocsin bevitték 
a városházára, ahonnan igazolás után elbocsáj-
tották. Hevessy Kálmán elnöklése alatt ma tár-
gyalta ezt az ügyet a törvényszék második bün-


