
6 DELMAGY ARORSZÁG Szeged, 1916. február 9. 

kor Budapestről induló, Szegedre pedig este 
6 óraikor érkező két gyorsvonat. (Eddig dél-
ben érkezett és délután indiult -a budapesti 
'gyors, ezentúl pedig Szegedről délelőtt indul 
és este 6 órakor 'éxíkiezi'k a (kiét gyorstvonaí. 
Ezen ujabb beosztást a Romániával inaló 
gyorsvonati összeköttetés céljából léptetik 
életbe. 'Az uj rend révén a Temesvárral, Lú-
gossal, Kairáusefbessel és Orsoiválvai való sze-
mélyforgalom is élénkebb és kényelmesebb 
lesz, Ezenkívül — hir szerint — két uj sze-
mély von ait is be lesz kapcsolva a Szegéét— 
Budapest közötti vonalon. 

— Az Ugarimádás szerzőinek ünneplése. 
Dr. Szalay József ós 'Cserzy IMibiály barátai 
és tisztelői az Ugarimádás első előadása alkui 
inával a társszerzők tiszteletére összejövetelt 
rendeznek ifébruár 11-én, péntekem (este szin-
ház után a IBaro-ss-vt indr'glő éttermében. iAZ 
összejövetelre a. rendezőség nem bocsát ki kü-
lön imeighivélkiat: az irodtaicim minden barát-
ját szívesen látják. Akik a teritékerként 3 
koronába kerülő társasvacsorán is .részt óhaj-
tanak ivén ni, szirveisked jenek -zándékuikat csü-
törtök .délig bejelenteni a következő helyeik 
bármelyikén: Baross-vendéglő (Teleifoi 8-18), 
Szabó Károly szintázi titkár, Friss Újság ki-
adóhivatala (Telefon .252). A rendezőség. 

— Elrejtette a gabonáját. Hermann Illés 

-horgosi gazda ellen följelentést adtak be, 

hogy gabonáját nem jelentette be, hanem a 

rekvirálás elől a tanyáján elrejtette. A csend-

őrség felkutatta a tanyát és a gazdától 206 

métermázsa búzát, 300 métermázsa rozsot 

és 50 métermázsa árpát .foglalt le. A gabonát 

elkobozzák Hermann tói, aki ezenfelül még 

szigorú büntetésben is fog részesülni. 

— Elitélt lisztc*empésző. Aradról jelentik : 
Az airarti rendőr kilósáig tiz napiig tárgyalta 
Spiizeler Rudolf aradi sütőmester kihágás: 
ügyét. Vádlott ellem hat rendbeli ivódat emel-
teik. A legfőbb vád, hagy 43 ragon lisztet 
esem pészett ki Aradról 5—10 íkilogralmos pos-
tacsomagokban t's eddig 'még meg nemi álla-
pított uniódon szerzett vasúti és szállítási en-
gedélyeikkel és ezzel a város lisztkpntingensét 
jelentékenyen apasztotta.. .Vádlott azzal véde-
kezett, hegy a szállítási engedélyeket a sá-
rostól kapta. Ezzel szemben a. tanács kijeiéin 
tette, bogy esiak más törvényhatóság terüle-
téről behozott búzából készült lisztre adtaik 
8pitizelernek engedélyt. A rennlődl.)íróság a 
vádlottat két havi elzárásra és 78.000 korona 
pénzbüntetésre itélte. iSpht®eler pár év előtt 
került .Aradra, mint egész szegény ember. Ma 
tölbb háznak és jelentékeny vagyonnak tulaj-
donosa, iHét és .fél vagon lisztet vettek el tőle 
és azt a .város :kontinlgensjéheiz csatolták. 

— Gasparicsné nem izgatott. A szegedi 
Ítélőtábla Ringhoffer-ianáma kedden tár-
gyalta özvegy Gasparics Lázára© láizitási pő-
rét. Az volt a vád ellene, hogy 1915. szeptem-
ber 15-én, miikor iBácskulán magyar katonák 
vonultaik keresztül, gúnyos megjegyzést tett. 
Gasipairieenét, alki öt hónap óta vizMgálaf i fog-
ságban van, a tábla fel mentette a vád alól és 
nyomban szabadlábra helyezte. 

— Idill öregfálun. Tavaly októberben Öreg-
falun a község kocsmájában üldögélitek Kinda 
Miklós ás Marejko Péter földínrivesek. Egy 
darabig békésen itták a hegy levét, de miikor 
Marejlko távozni akart, Kinda minden ók nél-
kül hátulról egy sörös üveggel fejbevágta. 
Marejko életveszélyek sérüléseiket szenvedett, 
Kindát pedig a. csendőrök letartóztatták. A 
törvényszék bárom havi fogházra itéltéa ga-
rázda em|l;crt, súlyos testi sértés miaft, lA vád-
lott maga is itieisme.rte, bogv nem kuldja, mi-
ért llíántalurazta a barátját. Kedden fogllalko-
zott az üggyel a szegedi ítélőtábla és Kinda 
bibit etekét. öt havi fogházra emelte fél. 

— Veszett ebek a városban. A város terü-
letén tiz nap alatt három kutyán konstatál-
tak veszettséget, az egyik kutya egy katonát 
és égy lovat megmart. Tápén, egy veszett ku-
tya egy embert és lkát lovat'lhurapott meg. 
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TELEFON : Igazgató: TELEFON: 

11-85. VAS SÁNDOR 11-85. 

Szerdán és csütörtökön, 
február 9-én és 10-én 

Két nagy sláger. 

Szimat 
vigjáték 3 felvonásban. 

nordisk dráma 3 felvonásban. 

Legújabb harcféri 
- felvételek. 

Előadások: 5, 7 és 9 órakor. 

w 

— Az Urániában szerdán és csütörtökön 
a dr. Faust van műsoron. A szenzációs dara-
bot Richárd Oszvald, a Sátán kutyája világ-
hírű rendezője rendezte. 'Az izgalmas detek-
tív (Irama telve vam uj tós meglepő ötletekkel. 
A nagyérdeíkü darab mellett Éljen a sport. 
kedves amerikai vígjátékot hozza az Uránia 
a főszerepben Mátray Ernővel. 

— Február 1-én uj francia, német angol, 

és szerb tanfolyamok nyíltak meg. Beiratkozni 

lehet délelőtt és délután a városi nyelviskolában, 

Jakab Dávid igazgató urnái. Telefon 14-11. 
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SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

SZERDA: Reirky Li l i vendégfölEptévei 
Leányvásár, operett, Páratlíau. , 

CSÜTÖRTÖK: Bmky Lili wndégiróMép-
tíi'Kil, Legénybucsu. operett, Páros. 

P É N T E K : Ugarimádás, népies é.zinimü. 
Bemutató. Páratlan. 

SZOMBAT: Ugarimádás, népies szinmü. 
Páros. . 

V A S Á R N A P d. íi.: Zsuzsi kisasszony, 
ope.ie.tf. i 

ESTE: Uffarinsádás, népiek saitfuilü. Pá-
ratlan'. . , , , 

A vig özvegy. A Lehár- operett mai elő-

adásának vendégszereplője akadt, Berki Lili 

személyéiben. A primadonna, aki nemcsak 

névleg, de valójában is az, ebben a színházi 

esztendőben már másodízben vendége a sze-

gedi színpadnak és élvezője annak az elis-

merésnek, ami értékes szereplése nyomán a 

közönség tetszéséből származik. 'Uj színeket, 

a sablontól eltérőeket hozott az operett ko-

pottas előadásába és jóleső elevenséget, fi-

nomságokkal teli vidámságot, aminek érez-

hető volt a hatása. Szerepléseinek tagiadha-

tatlanul íőerőssége a játék, ami amellett, 

hogy egyszerű és keresetlen, de mindig ki-

fejező és helyzeteket megvilágító. A drámai 

szakon eltöltött idő javára vált és ott sajátí-

totta el a folyamatos beszédet és annak vál-

tozatait és szerezte meg az alakváltó képes-

séget. .Érték a színjátszásban, hogy beszéd-

ben, mozdulatokban nem saját magát adja, 

hahem az ábrázolt egyént mutatja. Ebből 

ered sikerének titka, meg liogy 'mértéktartó, 

a rivaldán tul sohasem kívánkozó. A közön-

ség minden jelenésében kifejezésre juttatta 

tetszését, kel lemmel lejtett táncait ujráztatta 

és ismételten a kárpit .elé szólította. Az elő-

adás énekrészi kellemességét Ocskay Kor-

nél szolgáltatta. Tiszta tenonja, éneklési ké-

pessége és képzettsége iiditőleg hatott. Iga 

zán érthetetlen, hogy a vidék legjobb teno-

ristája, a szinház játékrendjében nem bir 

megfelelő feladathoz jutni. Ha itt a színház-

nál értékelni tudnák a tehetséget, az énekes 

előadások jó részét rábaziroznák. De itt par-

lagon hevertetik a tehetséget, ha véletlenül 

ide tévedt. Uj irány, uj szellem és uj törek-
vés kellene már a szinház vezetésében, ko-

molyságokra igyekvő munkájában . . . 

Ugarimádás. A szinházi iroda jelenik Péti-
tőkén este letsz a bemutatója a Szálai—Lb©rZri 
népied színim övének. iAz érdekes és izgalma-
cselekmény részben a tanyai korcsma előtt-
részben Nagyölkrii udvaréin játszódik le. Á 
darab bár bővelkedik erős drámai jelenetek-
ben, sokszor a legeredetibb ós legmulatság0' 


