
szegőd, j916. fekiár ii). ' ö y z s i t o í t v i u m r i r í á 

jelom loiivol. ICcdirle-n .délelőtt tíz órakor i- ' 
anót ®aóiv állás tör tón t a házaspár között, A 
férj előkapta kardját és negyven cmpi'm 
mórt a .szí roncs, tlem jasfoony-ra, Koppéin é 
Iwipjgm jajigatásána a vélfftlemül ama ihalajj'ó 
Remény L. Iguá©, reudőilknipitúny figyel-
messé iet.t, íheremtott a háziba és hosi-zas du-
lakodás után kiszabadítótta a félholt asz-
szcmyt a dühöngő fér j fceaei közül. Ko'pper-
nét ©autóin súlyos sérülráeklad beajállitpttálk 
a inagyiváradi köritárházha, 'Koppért pedig a 
katonai hatóság őrizetbe helyezte. 

— Tromba Antónia biine. A mult évben 
Tromba Antónia, aki Szentesen az olasz in-
ternáltak táborában tartózkodott, egy nié-ik 
internál 1 tói 13.(10 'koronát elopot't. A szegődi 
tfcnvényszökt lopás miatt hat .heti fogházra 
ítélte. Az Ítélőtábla szerdán foglalkozott a f©-
leil,bo,zé si.se,1 és az ehseb Íróság [Ítéletét tliely-
beiiilhaigyta. 

— Katonák egymás ellen. Kedden éjjel a 
Ijotőfi iSánidcr-sugárnt és Vitéz-utca sarkán 
néhány részéig Ikatana <; -zostólulkozott. Az 
összeíszólalkozái-lból verekedő* lett, a: katonák 
k-andol. aántettalk és egymásnaik estek. Egy 
katona . sérüléseket szenvedett, 

— Rabok, akik a bSrtönőrtöl lopnak. a 
törvényszék két-két évi fegyházra. itélte '1*1-
fíerszky István .és Ziegler András rabokat, 

4kilk a. mult évben a iNagpl oes,kerek határú-

ban levő T)iingy,(;,rs7ky-iiradinlr.;mhan dolgoz-
tóik mint ki.sogiiő munkásak. Az volt a bii-
flí'iVk, ihogy azt a 'börtönön t, aki felügyeletük-
kel iveit, niegbizva, kiifo-ztották és .mog-zök-
toik, a icvscindőirök azonban hamarosan kézre-, 
keiritotték Őket. A szegedi ítélőtábla Ring-: 

koffer-tanács kedden & törvényszék! Ítéletét 
helyin ith-ar/ytn. 

— Szivtnlőtle a haragosát. Szombaton 

délután lladobás Józsrlf esaniádpalótai 
gény ,öi--zeszólalkozott o égi haragosával:; 

fe 
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A szenzációk szenzációja. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

detektív sláger. 

I 

• 

4 felvonásban. 

A szerb konak filmjei. 

Népünnepély Rigórnezőn. 
Mozgósítás Belgrádban 
1914, évi juiius hó 28-án. 
Péter király fogadtatása 

— Rómában. — 

Eredeti helyszíni felvételek. 

Jegyek előre válthatók 
— az irodában. — • 

Cscpán György gyei. iSzot-szó-- követett", egy-
másnak .mentek, majd Hadobás, hogy ő ína-
radjun a győztes, előkapta ivadászfegy vorél 
és szivemlői!. háfi'. ,,e-át. ,A csendőrök a gyil-
kest, aki náluk ö,inként jelentkezett,, a szegedi 
ügyé-,zség /tóglliázál»a iszál iitottálk. 

— Szimat kisasszony. Egy szellemes víg-
játékot mutatott he ma este ezen a ciaiien a 
Hoiizó-nne/i. Két tomporomén t-n,mos lány de-
fekt ivnelk csak föl é». .-dk derűt keltő j 
tek kö.zt: leplez 1© egy -kicsapongó öreg fér-
jet. „A A-'hat asszonya" érmlirt egy hatásos 
Ni .rdisk-it: ám'a szerepelt a műsoron. Pónle-
ken, -./jen:hatón és vasárnap szejizáe.iós képe-
ket muitat be a Korzó-mozi. Péter szodb ki-
rály íilimj'í'i kerülnek benraitatéra, m©lydket 
Belgrád el fi gl, álláséikor talált meg egyik ka-
tonánk a íkunak mozijában. 

— Február l-én uj francia, német angol, 

és szerb tanfolyamok nyiltak meg. Beiratkozni 

lehet délelőtt és'déluíán a városi nyelviskolában, 

Jakab Dávid igazgató urnái; Telefon 14-11. 
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SZÍN1IAZÍ M QSOR: 

OSÍJTöinö.K: IMlky Lili wn'déigiföllhip-

tófveil, iAgénybvesv. opeiHitt. IVuríA 
PÉNTEK: Ugarimádás, lUárórs wziriimi. 

Itólmuttfitió. Páratlan. 

s z o m b a t : Vgqrvmádás, népies ssmimiiü. 
Páros. , 

VASÁPNiA.P d. ii.: Zsuzsi kisasszony. 
operett. 

ESTE: Ufí(h imádás, uép'wH sz.i'i Imlii. Pá-

ratlan. 

Leányvásár. Konti József értékes és dal-
lam gazdag operettjei óta (egyik-másikát bi-
zony fö-demes volna feleleveníteni) alig irta.k a 
magyar .operett zeneszerzők kedvesebb operet-
te. (amelyet szíves-örömest hallgat .ismételten 
a közönség), mint a Leány vásári, amely Jacohi 

Viktor pompás alkotása. Nem nagy igényű a 
muzsikája, de melódiákkal van teli, aminek a 
Szépségeit élvezni tudja az 'is4 aki még a köny-' 
uyebb válfaja zenének seun híve, rajongója. 
Ebben a vidám és pattogó ritmusú operettben, 
folytatta ma vendégszereplését Berky Lili, a 
mai -operettek vezető nőj szerepeinek hivatott 
ábrázolója. Egyénítő játéka ezúttal sem tévesz-
tek© el a hatásút, sem aj tormás tánca, sem a 
graciőz mozdulatai és eleven temperamentu-
ma, ami szélsőségekre nőm ragadja, ina is fel-
villanyozta a publikumot. Ilessyjp igen rokon-
szenves, a kedély melegségével átitatott szín-
játszói produktum, hangulatos és hangulatot 
előidéző. Sqk tapsban volt része, amiből, kiju-
tott Iliibert .lankának is, aki szépen, érzéssel 
énekelte Lucy zeneszámait, nemkülönben S/f-
•megi Ödönnek, aki Tom áriáit egyre fejlődő 
hanggal és muzsikát Pással megórdienielt tet-
szásnyjlvánilások ki sereiében szólaltat a meg. 
Tetszéssel találkozott még a Matány Antal sze-
replése, különösen a tánca, ám az előadás a 
többi részében egy nagy adag szürkeséget mu-
tatott. 

Ugarimádás. A színházi iroda jelenti: Az 

a nem mindennapi, rendkívüli érdeklődés, mely 
az Ugarimádás bemutatója iránt mutatkozik, 
leginkább igazolja a .közönség meleg rokon-
szenvét, mellyel a két kiváló szerző legelső da-
rabja iránt viseltetik. A .szinház személyze e 
a legnagyobb lelkesedéssel és ambícióval ké-
szül erre a kitűnő, tőzsgyükeres, eredeti ma-

gyar darabra, melytől az idei évad egyik szá-
motlevő sikerét várja. A darab egyik érdekes-
sége, a második felvonásbeli piinkösdölő j.Io-
nét, melyei szegedi lányok a maga eredetiségé-
ben mutatnak be. A premierre számos fővárosi 
iró és művész ígérte meg lejöve-telét. 

Az „Ugarimádás" szerzőinek felolvasása. 
Az Ugarimádás szombat esti szinielőadása 
előtt dr. Szalay József, a vasárnapi előadás 
előtt Cserzy Mihály tart felolvasást a szín-
padon. 

A sárga veszedelem. 
Egy esikágói angol-amerikai lap, a 

„Chicago Examincr" érdekesen mutat 

rá egyik mult héjnapi számában az 

Ázsia felöl fenyegető sárga veszedelem-

re, amelyre erekkel ezelőtt ti. Vilmos, 

néniét császár is f elli irta Európa fi-

gyelmét. Ugy látszik Anglia csak azért 

is lépett a sárga veszedelemmel szö-

vetségre. Pedig hogy ez a sárga vesze-

delem komoly valósággá érlelődhetik, 

azt az amerikai körök máris nagy való-

színűséggel állapítják meg, amint uvréil 

az alábbi cikk is tanúskodik: 

A világ kötelessége gondoskodni a bé-

kére! és annak a tudatára jutni, honnan fe-

nyegethet legközelebbről a veszély. Ázsia 

csendes arculata mögött száz meg 'Százmillió 

barna és sárga ázsiai rejtőzik, ezek a fehér 

faj európai civilizációjának az öngyilkossá-

gát nem nézik tétlenül és számon tartják a 

halottak és sebesültek millióit és az elpusz-

ülött nemzeteket. Amikor mi a békéről be-

szélgetünk, azoti vitatkozunk, ihogy melyik 

télnek -mennyi területébe és pénzébe fog ke-

ü 
«s URÁNIA i 

Magy. Tudományos Szinház i 

Február 10-én, csütörtökön § 
: 
: • 

: 
: Az első Richárd Oswald film, : 

DF. FÍIIIST 
detektivdráma 3 felvonásban. 

Irta és rendezte: 

Richárd Oswald 
A sátán kutgája rendezője. 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. 

Gyermekjegyek csak az első előadásokra 
érvényesek. 


