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előz meg. Dr. Pataky Erzsébet felsőbb leány-
skolai tanárnő vieizeti ,l>e az előadást. Mik-
lóssy Margit szimttnüvésznő Sz. Szigethy Vil-
mosnak Ikülan erre az allka Lomra irt két m.s-
séjót adja elő, amelyek közül az .egyik a gyer-
meikelk, ;a másik ia serdülteibb ifjúság és ,a. fdl-
nőttek érdekét szolgál j. a. Matány és Soly-
mossy szereplés© ©lőre -biztasitjia a .gyerme-
kek mulatságát. ,Az legyes számok között 
mozi-képek lesznek humoros, tanulságos és 
mese-képiek. Az egyesület vezetősége min-
dent elkövet, 'hogy céljának ós a -gyermekek 
szónaikozta táeánalk eleget tegyen. Jegyek még 
kaphatók a- iBék-ey-lféla hkilapkodában, a Sze-
gedi Napló kiadóhivatalában ós Várnay L. 
könyvlkeröskiodcríiébcín (Délmaigyarorszáig k i -
adóhivatala.) — A.z előadás tiszta jövedelmé-t 
a ,/xyaikiOjiati Tanácsadó" céljaira iforditják, 
•amely a, katonák családtagja'iin.aík' nyújt er-
kölcsi -és anyiagi támogatást minden -elinté-
zreitlen ügyükben. ' 

— A szegedi zsidó Szentegylet 16 án, 
csütörtökön délután öt órákor a hitközség 
dísztermében' közgyűlést tart, melynek tárgy-
Borozat-a az 1916. évi költségvetés, uj t-agolk 
és fiuk fölvétele. Fölvételre a szentegyleti 
irodában csütörtökön -déliig lehet jelentkezni. 

— A hős betegsége. Franki Antal gyógy-
szerészhez -beállít keddem egy szomorú képű 
menyecske. Köszön -az asszony és átnyújtja 
a receptet. Franki -tudvalevően nagyon jó ém-
ber, aki az orvossághoz gyakran szolgál vi-
gasztaló szóval és támog&tással is. 

— Foglaljon -helyet, jó asszony — mond-
ja Franki. Mindjárt kész lesz, megvárhatja 

Az asszony leül. Bőbeszédűen sopánkodik, 
hogy iaz ura a harctéren volt és most -attól 
beit cg. 

— Mi baja van az nránaik! — kérdi 
Franki. 

— A lába meg van némulta kérem hiilés 
által, treoma betegsége van, meg is kapta 
már az bspitot — mondja; az asszony az aggó-
dó IritMas mély sóhajtásaival. 

— Királysértéssel vádolt asszony. A sze-
gedi Ítélőtábla! íejebvitóli .trajnáasa 'kedden 
llies Jáinosné, újvidéki iskolaigazgató özve-
gyének bűnügyét tárgyalta alkit az ü.gyész-
séjg király, sértés vétségével vádolt. ;A vád 
ezerint -áz 'iirias-sz-ony két izban >is. ezt -a [ki-
jelentést tette: „Ha módomban rvielnáj, meg-
ölném .a királyt és a. nainisizteitieket, inert ők 
okozták -a háborút." -A szegedi törvényszék 
felmentette a vádlcttait, nnert a terhelő tanuk 
vallotmásáib',in jóhiszaniü tévedést, látott. Il.ie.s-
né a; tábla lelőtt is tagadta, a vádat. Azzal 
védekezett, hogy ő, aki ©gy- állami kikola 
igazgató járnak az özvegye, akiinek az atyja 
nyugdíjas százados, a testvérbátyja alezre-
des, a -fi,a harctéren van, hogyan beszélhetne 
olyat. Az Ítélőtábla helybenhagyta a tör-
vényszék Ítéletét és szabadlábra helyezte az 
asszonyt. 

— Csak cipőre valót lopott. Patak Györgyné 
kisteleki napszámos asszonynál lakott albér-
letben Zákány Mari eselcd. Lakásadónője égy 
napon hártímszá-zhusz koronát, — egész va-
gyonát— az asztalon felejtette, amit Zákány 
Mari észrevett és busz koronát eltulajdoní-
tott. A szegedi járásbíróságon, ahol kedden 
vonta, felelősségre dr. Szabónya Miklós já-
rásbiró, azzal védekezett, hogy a busz 'koro-
nát azért vette el, hogy cipőt vegyen magá-
nak, de — bár el vihette -volna — -a többi 
pénzhez nem nyúlt. A bíróság .akceptálta, vé-
dekezésiét és a kiszabott három napi fogház-
büntetés végrehajtását felfüggesztette. 

— Jogtalanul vette fel a hadisegélyt. A 
kihágási bíróság keddien Bakacsi József né 
ügyében ítélkezett. Bnkaicsiné férje a mozgó-
sítás idején ha dbav-on in l-t. -Az asszony haza-
költözött Dorozsmiáira .szüleihez és a hadise-
gélyt rendszeresen felvette Szegeden és Do-
rozsmán is. Ily módon már 16 hónap óta ká-
rosította m-e® a .kincstárt, A csalás -azonban 
k idiinül és a kihágási bíróság 15 napi elzárás-
ra és 20(1 korona pénzbírságra, ítélte a.z a;sz-
szonyt, ak megnyugodott az Ítéletben, 
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— Megbüntetett szénkereskedő Dr. Guthy 
Tódor táblabíró tiz mázsa, szemet rendelt 
Devtsch Zsigmond isaémkiaresikedőnél. A tábla-
bíró szolgájával leákiarta in|értetni -a szemet, 
d-e Deu-tselr tiltakozctt és inkább vis-z-.-k.arta 
lépni .a ,szállítástól, sem begy a megmázisálást 
megengedje. Rendőr jeieinlétében aztán meg-
áillapi-tották, hogy ,a -szén kevesebb, mint a 
megrendelt mennyiség és a. rendőr feljelen-
tést tett -a kihágási bíróságon. Dr. Te.mcsváry 
Géza főikiaptá-ny helyettes tiz napi elzárásra 
átváltoztatható kétszáz* 1korona pénzbünte-
tésre ítélte Dentis-eli Zsigmondot, aki meg-
tel ebbeate .az, ítéleteit, 

— Róbert és Bertram. Két vidám naplopó-
nak saiafintaságairól szól ez a. -történet, -akik 
bravúros ügy ősséggel, valósággal művészet-
tel használják ki saját érdekükben az embe-
rek gyengeségeit és lriszékeniységieit. Mulat-
ságosabb -fi.liniviigjiá.ték nem került ínég eddig 
színre mint -sz. -A közönséget szünet nélkül 
derült hangulatban it-artj-álk -a. vidám csir,ke-
fogók csíny tevése. A bájos vígjáték két na-
pig, szerdán és csütörtökön lesz műsoron a 
Korzó-moziban. íA csütörtöki előadás jöve-
delmét jótékonycélra adományozza a Korzó-
mozi igazgatósága. 

— A börtön levegője. Szerdán és csütör-
tökön két elsőrangú mo-zis-lágieirt imut,ut be az 
ürá.nia-sziniháiz, iA-mit csak a mozi technika és 
az irodalom priodukálni tud, .azt ifHöleli ez 
a két fi-lm. Az együk egy szerem©-étlen apa 
drámája-, aki börtönbe kei,ii-1 és mintán ohban 
kiszabadul -a gyermekei nem akarják meg-
ismerni. A másik film a beletporosizor-szági 
orosz betörés egyik epizódját örökíti meg. 
Aktuális, értékes; fi,l-m, amelyben .a humoros 
jeleneitek váltakoznak a muri időkhöz illő ko-
molyabb fardutetekka-]. A mellé,kképek is 
miuid ízlésesen összeválogatott filmek. 

— Légnyomású mosógép bemutatása a 
szegedi liölgyközö.nisiéget oly e-odál-a-tos mód 
lepte meg, hogy hölgyeink közt most való-
ságos mosógép-láz van. A bemutatás alkal-
mával -a közönség .személyesen meggyőződést 
szerzett ezen -gép igazán tökéletes voltáról, 
mely magysteérü segédeszköz a háztartásban 
és isok szappant, tüzelőanyagot és időt taka-
rít meg. íSökia-n aizt kérdezik egymástól, hogy 
miért nem találták imáir régen fel ezen efgy-
sz-exü és praktikus gépet, mely szódáva-l és 
szappannal szövetkezve csodáikat- képes mű-
velni. Mint értesülünk, Adl.er ur, hogy a sok-
oldalú érdeklődésnek -eleget tegyen, inától 
kezdve, .még 5 napom át 'zárdáin-, csütörtökön, 
pénteken, szombaton és vasárnap mindem-
bor pontosan 4 órakor fogja, a bemutatásit a 
Tiisza-szá-lló éttermében meg,tartani. A 20.— 
koronás gépek is megérkezteik, lAz egyed-
ei árusítás .még átvehető. 

— Bulgária cimmel j lent meg dr. Varga 
Jenő, a .kiváló közigazdasági és társa,daiom-
tudeniá-nyi iró hivatott tollából a. Háborús 
nagyhatalmak eimü fü/el orr/nt ihete.d% fü-
ze' \ \ nagy c v d-'- J é - tudás '1 megárt fii-
7X'! . '-z :r" -í -k töni -rgl1 elénk Íja n .Bal-
kán álltam ük ©mm lve '.örekvőhb és nagy jö-
vőre hivatott, orszái"-.-':;--.k történeti, !kö,:vra®-
dr; ági és pc.lit.ik. -í -kópét, A füzét .tartalma a 
következő: 1. .A bulgár nép történekne. 2. A 
bulgárok a török unalam alatt. 3. ©ulgári-a 
fö!sz,a:badrilá-a orosz scgiíséiggel. 4. A -imodern 
Bulgária. 5. A bulgár politilkla proiblelmái. 6. 
,A vére® bet-r-jeeiés. A ciánoson kiállított füzet 
ár i 60 fi-llér, kapható Yánnay L. könyvkeves-
kedésióbein. 

— December 1-én uj francia, angol és né-
met tanfolyamok nyíltak meg. Beiratkozni lehet 
délelőtt és délután a városi nyelviskolában, 
Jakab Dávid igazgató urnái. Telefon 14-11. 

(volt Konrád) Róka-
utca 6. sz., Széped-
pályaudvarral szemben 
Gyönyörűen átalakítva 

tiszta szobák 2 koronától kezdve. — Kávéház 
e g é s z éjjel nyitva. 


