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lott Le ma este a Korzó-mozi. Minden jeic-
ne re izgalmas és érdekfeszítő. Még csak ked-
den este játszák ezt a szép képet, mellyel 
egyidőben egy pajkos és szellemes vigjáték 
van műsoron „A vőlegények iskolája" cimen. 
Szerdán és csütörtökön az „Apja lánya" 
cimii vígjátékot és „A hullámok ölén" cimii 
drámát iátszák. Mind a két kép nagy sikere-
ket ért meg a fővárosban. 

— Elgázolta a kocsi. Erdélyi Erzsébet uj-
sáigáütis asszonyt, hétfőn délután a Tisza La-
jos-köruton egy kocsi elgázolta. A® asszony 
könnyebb sérüléseket szenvedett, ia mentők 
a közikórházba szállították. 

— Tűz a harangozó lakásán. Szombaton 
este a Templom-tér 2. száaniu házban, \M<n\ki 
Gyula 'belvárcfei harangozó lakásán tüz tá-
madt. A .falba épített gerenda .fogott tüzet, 
de a ki'vouult tűzoltóság (a tüzet lokalizálta. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

Akiről a járásbiró állapította 
m e & hogy katonaszökevény. 

(Saját tudósítónktól.) Züllött külsejű, 
tetötől-talpig sáros, tizenkilenc esztendős le-
gény állott hétfőn délelőtt dr. Szohonya Mik-
lós járásbiró előtt. Két csendőr kisérte a le-
Kényt, akit a dorozsmai határban fogtak el. 
•Bünténysorozatok terhelik, a suhanc lelki-
ismeretét, három vármegyében hires volt 
arról, hogy mindenre kész, elszánt ember, 
aki, — csakhogy pálinkára valót szerezzen, 
— még talán a gyilkolástól sem riadna 
vissza, ha arra kerülne a sor. Olyan benyo-
mást tesz a szemlélőre, hogy futólagos pil-
lantással meg lehet állapítani, hogy született 
gonosztevő. Dacára fiatal korának, nem meg-
vetendő mult álla háta megett. Volt már ja-
vitó-intézetbe n,foglalkoztató miihelyben, le-
lelnoházban, de s eb a I sem birta ki sokáig, a 
legelső kínálkozó alkalmat felhasználta és 
megszökött. Számtalan gazdaságban dolgo-
zott mint béres, de mindenütt csak egy-két 
napig. Simán eddig egy helyről sem távozott, 
még akokr sem. ha — talán ilyen eset is volt 
— esetleg nem tulajdonított el semmit. 

Pár hét előtt közölte a Délmagyaror-
szág, hogy Vas Kálmán dorozsmai gazdál-
kodó jelentés tett a csendőrségen, ihogy két 
lováts zerszámostul és a kocsiját ismeretlen 
tettes ellopta. Ez a lopási eset is tisztázódott 
a héttői tárgyaláson. A legény: Bekényi Pál 
önként bevallotta, hogy Jurák István napszá-
mos biztatására lopta el a kocsit, meg a lo-
vakat. Jurák borravalót igért neki, ha meg-
teszi és ő nem nagyon kérette magát, hanem 
elkötötte a lovakat. Súlyosabbá teszi az ese-
tet, hogy a lovakat az istállóból (vezette ki 
és befogta a kocsiba, ugy hajtott el. A lova-
kat metalálták Jurák istállójában. 

Dr. Szobonya járásbiró lopás miatt 
vonta felelősségre Bekényit, mert egy Tur-
csák nevű béresgyerektől különböző dolgo-
kat ellopott. Dr. Kalmár Szilveszter ügyészi 
megbízott közveszélyes munkakerülés miatt 
emelt vádat a csavargó ellen. Bekényi be-
ismerte a 'lopás elkövetését, mire a biróság 
lapás és közveszélyes munkakerülés miatt 
négy havi fogházra itélte el. A lólopás miatt 
a törvényszékre kerül Bekényi, akiről a tár-
gyaláson az is kiderült, hogy katonaszöke-
vény. 

A korán rossz útra tért suhancot szaba-
dulása után kiadják a katonai 'hatóságnak. 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

KEDD: A bvlxnos. szi-unm. Páratlan. 
SZERDA: UgarhnMás, népies szinmü. 

Páros. 
CSÜTÖRTÖK: A bíboros, sziílnDü. Párat-

lan. 
PÉNITIBK: Szalay Antal rokkant szinész 

•milrészestélye. Muzsika, színjáték. Bemutató 
— Mindörökké nmen. Jgyók. Páros. . 

SZOMBAT: A kisasszony férje, vígjáték 
a szerző Drégely Gábor kanférálárávnl. Pá-
ratlan. 

VASÁRNAP (1. n.: A vig özvegy, ope-
rett. 

A bíboros. A színházi iroda jelenti: A 
bíboros, Parker nagyszabású színmüve, mely 
lele van megrázó drámai jelenetekkel, körül-
belül 8—10 iéV előtt került Szegeden bemu-
tatóra, ugyanakkor amikor diadallal járta be 
a kontinens színpadjait. Mostani fölele ven i-
tóse következőleg 'valósággal ugy hat a dara-
bok gyors irányú életéiben, mintha újdonság 
volna. lA címszerepet Szegő játsza, kilviile 
Gawdy Aranka, iLendvai iLola, Körmendy 
Kát máin jutnak vezető szerephez. 

Zamatos tea, vagy kávé 
reggelire és uzsonnára 

36 fillér 
a „Szövetség"-kávéházban. 

Reggel 5 órától nyitva. 

Ma és minden este a 

„Belvárosi" 
kávéházban 

Füredi Fábián 
világhírű gordonka 
művész, (szólista) 

h a n g v e r s e n y e z 

Kolompár Dezső hirneves 

fővárosi cigányprímás és ze-

nekara (a Folies Caprice volt 

házi zenekara) közreműkö-

désével. 

7 
IN' • • • I—. -»— .. N— 

m —-———~——ha 

• • • 

Kiss József: 

Háborús versek 
Ára 3 korona. 

ft háború cs az iskola 
Háborús előadások Ára 4 korona. 

Szabolcska Mihály 

P ó r u s Versel; IjönyVe 
Ara 3 korona. 

Varga Jenő: 

Ára 60 fillér. 

A Világháború okiratai 
A francia sárgakönyv Ára 1 K 50 flll. 

Lakatos László: 

A bécsi táncosnő 
Ára 30 fillér. 

Maupassant: 

A porosz tiszt HWáusága 
Ára 40 fillér. 

Hanns Heinz Ewers: 

Borzalmak könyve 
Ára 60 fillér. 

August Strindberg : 

ikapocs 
Ara 40 fillér. 

Pásztor Árpád: 

Ara 4 korona. 

Lengyel Menyhért: 

t é - i n - c o s a n - ő 

Ara 3 korona. 

Herczeg Ferenc: 

Magdaléna Kft élete 
Ára 2 K 50 fill. 

Emöd Tamas: 

Dicséret, dicsőség 
Ára 3 korona. 

Szabó István: 

A kárpáti hó 
Ára 2 K 50 flll. 

Szádeczky Kardoss Lajos dr . : 

Ara 3 korona. 

Káinoki Izidor (Vulpes): 

Ujságiró-iskola 
Ára 80 fillér. 
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Kaphatók: Várnay L. 
könyvkereskedésében SZEGED, Kirisz-ufea 9. 
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