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— Egy szegedi rendőr levele Szibériából. 
•A szibériai Kanslk-ból érkezett ma egy leve-
lezőlap a szegedi rendőrkapitányságnak cí-
mezve. Szikszay György rendőr, népfelkelő 
őrmester irta, aki mint hadifogoly sem feled-
kezett meg a barátairól. Szikszay ezeket irja:,. 
Kedves kartársaim! Orosz hadifogságból fel-
használom az alkalmat, bogy .magamról élet-
jelt. adjak. Almidőm, mindnyájatokat szívből 
üdvözöllek, kérlek benneteket, liogy tartsatok 
meg jó emlékezetetekben. (Remélem, liogy 
mielőbb visszatérek. Kansk, 1916. február 18. 

— Jó vasúti összeköttetést a tanyákkal. 
Az alábbi sorokat vettük: Igen tisztelt szer-
kesztő ur»nagyon, kérem, liogy e levelemnek 
becses lapjában közérdekből helyet adni mél-
tóztassék. Szerintem ugyanis Szeged közön -

' régét károsan érinti az, hogy a Szegedről 
egynegyed két órakor Budapestre induló 
vonatot beszüntették és igy most csak dél-
után öt és egynegyed órakor indul vonat 
Bura pestre. Azt tapasztalom, liogy mióta a 
kora délutáni vonatot beszüntették, a ta-
nyákról és közeli falvakból kevesen jönnek 
•be Szegedre, mert csak késő este érkezheb 
nek haza. Ezt az állapotot megszenvedi a vá-
ros közélelmezése is, mert kevesebb élelmi-
szer jut <a városba, ami mé-g jobban felhajítja 
az amúgy is tulmagas árakat. Másrészt azok 
a szegedi polgárok, akiknek dolguk van a 
tanyán, szintén ukadályoztava vannak íJ1>-
han-, liogy a tanyára kiutazzanak, mert 
délután öt és egynegyed órakor induló vonat 
•tol csak az esti órákban érhetnek a szom-

, szédos falvakba, .amikor már nem láthatnak 
a dolgaik után. Ezen a káros helyzeten se-
gíteni kellene és pedig oly módon, liogy ha 
már a bábom folyamán mind a két vonat a 
menetrendbe" nem illeszthető be, akkor a késő 
délután induló vonat helyett állítsák vissza 
az egy és egynegyed órakor induló vonatot, 
bogy a város ás a tanya között a rend se for-
galom helyreálljon, mert most kocsival iga-
zán. bajos az élelmiszereket a. városba hozni. 
Soraim szivos közzétételét előre is megkö-
szönve vagyok Szerkesztő urnáik őszinte tisz-
telettel: P. 0. 

— Vasúti szerencsétlenség 50 sebesülttel. 
A Linzerstrassen két közúti vasúti kocsi, 
amely .teljes sebességgel haladt, összeütko 
zött. Sok személy megsebesült; 50 sebesülés-
ről beszélnek, amelyek között néhány súlyos 
is van. Halálesetet eddig nem jelentettek. A 
vétkes mótorvezetőt még nem hallgatták ki, 
mert az is a sebesültek között van. 

— Nem boncolják fel az öngyilkos urilányt 
Fehér Imre kondorosi földbirtokos, az ön-
gyilkos diáklány édesapja, Szegedre érke-
zett, lánya holttestének hazaszállítása iránt. 
A boncolást nem rendelték el, miután min-
den kétséget kizáróan megállapítható, liogy 
Fehér Ilona öngyilkos lett. 

— Megszökött a szüleitői. Már szinte le-
hetetlen számon tartani flz eltűnteket. Aliií? 
múlik el nap anélkül, hogy eltűntekről je-
lentést ne tennének a rendőrségen. Szómba 
tan Rovó József szatymazi földmives jelen-
tette be, hogy tizenhét éves leánya már há-
rom napja elhagyta a szülei házat és azóta 
nem adott életjelt magáról. Róvó azt hiszi, 
hogy a leány a városban csavarog, .miért is a 
rendőrség megindította a nyomozást, 

— Nem akart bevonulni. Az 1914. decem 
beri bemutató szemlén Lenkucza Pompilius 
nagyváradi lakost alkalmasnak találta a 
sorozó-bi,zO)ttság. -Lenkuczának tavaly janu-
árban bekellett volna vonulnia, de nem en-
gedelmeskedett a ibehivó parancsnak, hanem 
hónapokig bujdosott, amig egyszer véletle-
nül kézre nem ikerült. A szegedi honvéd had-
osztólybiróság szombaton vonta felelősségre 
függelem-sértés miatt a dezentort, a,ki azzal 
védekezett, hogy beteg volt, azért nem vonult 
be. A hadbíróság nem fogadta el ezt a ment-
eéget, — különben sem tudott orvosi bizo-
nyítványt felmutatni — ós hat havi súlyos 
börtönre itélte a szökevényt. 

— Vasárnap a Vass-moziban a Bosszúálló 
igazság pompás felvételű, rendkívüli izgal 
mas dráma van műsoron. Az Apollóban Ka-

cagj Bajazzó, Schildkraut Rudolfnak, a vi-
lághírű német színésznek legjobb alakítását! 
vetítik. Mindkét moziban pompás, kedves 
mellékimüsor van. 

— Hőseink öröme. A Nap a harctereken 
és idehaza, a háborús munka otthonában,! 
katonának és polgárnak egyként hü bajtársa 
szerető barátja, támogatója: A világháború 
egymásra torlódó eseményeiről áttekinthető} 
világos képet ad és legehőnek közli a harc-
téri hivatalos jelentéseket. Friss, lóikra, 
gyors hírszolgálata a harcterekről és a világ 
sorsát eldöntő események diplomáciai kohó-
jából röpíti a diadalok szárnyas hírét, a há-
rom minden mozzanatát a tábortűz .mellé ós 
a polgári munka' műhelyeibe, Sóváran várt, 
örömmel látott vendég.' A Nap hőseink lö-
vészáirkaiba.n és mindenütt. A Nap előfiz. ára 
bármely tábori postára, negyedévenkint 4 ko-
rona 50 fillér. 

— A Pesti Napló a legtökéletesebb hírszol-
gálatot nyújtja a közönségnek. Külön tudó-
sítói minden semleges országból éidekfeszitŐ 
és hiteles értesítéseket- .küldenék a háború 
eseményeiről. A szövetséges államok minden 
nagy városából eredeti és megbizható érte-
ni léseket szerez. A harcterekről és a sajtó-
hadiszállásról több kiküldött tudód tó ja kül-
di a legfrissebb híreket. Állandó rovatai, az 
(iszonyoknak ós a gyermekeknek írott ta-
nulságos és érdekes cikkek, i iportok érdekes 
és bőséges na.pihir-rovat és a napi kérdéseket 
megvitató sok értékes írás teszik nélkülözhe-
tetlen né és népszerűvé a Pesti Naplót. Al-
bum-ajándéka páratlanul áll a hírlapkiadón 
történetében. Előfizetési ára negyedévre 8 K, 
Kérjen mutatványszámot a Pesti Napló ki-
adóhivatalától, Budapest VI., Vilmos Csú-
szó r-ut 55. 
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Április 2-án, vasárnap 

A szezon legmüvésziesebb 
attrakciója. 

Müvészdráma 4 felvonásban. 
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Egy pompás sportattrakció 
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Boxmérkőzés j 
két világbajnok között. 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap d. u. 2 órától kezdve. 

Oyermekjegyek csak az első előadásokra 

érvényesek. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 
VASÁRNAP d. u.: Ugarimádás, népies 

színmű. 
ESTE: Cigá.nyiszerelem, operett. Páros. 
HÉTFŐ: Cigányszerelem. Páratlan. 
KEDD: Náni, népszínmű. Páros. 
SZERDA: Hamlet, tragédia. Páratlan. • 
CSÜTÖRTÖK: Ciklámen, színjáték. Be-

mutató 
PÉNTEK: Ciklámen, vígjáték. Páratlan. 
SZOMBAT: Ciklámen, színjáték. Páros. 
VASÁRNAP d. u.: A tökéletes asszony, 

operett. 
1ESTE: Sárga csikó, népszínmű. Pá-

ratlan. 

Cigányszerelem. A felemás zenés darab, 

a m-el y operettnek készült és maidnem nép-

szón! ii lett belőle, ujodnság korában sem 

tudott a siker útjára rátalálni. Pedig abban 

az időben a Lehár-muzsika a legdivatosabb 

színházi cikkek közé tartozott és a szín-

társulatok sem voltak (háborús alapon szer-

vezve. A közönség is más volt; az értékelni 

tudó képessége másként nyilatkozott meg, 

nem csattogott deriire-borura és nem kaca-

gott, ha sírásra nyílt alkalma. A Cigány-
szerelem unai felelevenítése alkalmával rop-

pantul tetszett minden a közönségnek, a 

karzat már a nyitányt is megtapsolta. (Ez 

már a zenei érzék megnyilvánulása lehet.) 

Mi lenne itt, ha az igazgató szórakozottság-

ból beváltaná az Ígéretét és Wagner opará-

kat adatna elő! A tetszésnek minő zuhataga 

vonulna át a nézőtéren! Persze a tán-cszá-

mok zajos ismétlésekre találtak. iHa mos-

tanában olyan operettek kerülhetnének szín-

re, amelyekben a szereplők efjétőf-végig 

énekelve táncolhatnának és táncolva énekel-

hetnének, a folytonos ujrázások miatt csak 

reggel tájban érnének véget az előadások. 

Egyebekben pedig nem sok értelme volt az 

operett felelevenítésének. Egy pár előadás 

után újra lekerül a műsorról, mert vérsze-

gény a librettója és a zenéje sem azon az 

ösvényen- halad, amelyen Lehár, a keringők 

és vig nóták mestere, megindult. A vezető 

szerepek: Zorika és Józsi személyesitői: az 

Ocskay-pár szépen énekelt és kitartással 

győzte a magas fekvésű énekszámokat. 

ü-ri Rózsi a -Kőrüsházy Ilona alakiában, 

mint rendesen, kedvvel nótázott és fáradság 
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(volt Konrád) Róka-

utca 6. sz., Szeged-

pályaudvarral szemben 

Qyönyörüen átalakítva 

tiszta szobák 2 koronától kezdve. — K á v é h á z 

egész éjjel nyitva. 

VASS MOZGÓ-SZÍNHÁZ 

:-: TELEFON 807. :-: 

Vasárnap, április 2-án 

A legizgalmasabb, 
kalandordráma 

A bosszuló igazság 
dráma 5 felvonásban. 

És a pompás kisérő műsor. 

Előadások 2 órátó l kezdve. — Gyermekje-

gyek csak az e l s ő e lőadásra érvényesek. 


