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HIREK 
oooo 

A török Vörös Félhold képeslevelezö-

tápjalt 20 fillérért árusítja az Országos Bi 

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

A színházi törvényszék 

hiuitető-teoiácsa b-imóbul, az ügyelő megadja 
a fol-t, a tárgyalás kezdetét ve-zi. A színpadon 

kis asztal, -e mellett a két tanácstag, --- a 
sznvazó lúrák — a tanácselnök az asztalfőn 

foglal helyet. Előtte törvénykönyvek: a 

színházi rendszabály-ék és egy csomó vád-

irat. Ügyész nincs, a vádlottak személyeven* 

tartoznak védekezni. Az elnök -gondosan 

megtörli a monokliját, a szavazó-hirák egyet-

kettőt köhécselnek, ezalatt a kellékesek a vád-

lottakat. tlltávolítják a bíróság közeléből. Az 

hi-kvizieió kezdetét veszi. 

Az (>]ső vádlott Solymossy Sándor, a 

színházi közön-ég kedvence. Súlyos bűn ter-

fodi a kiváltó komikus lelkiismeretét: a Ló-

genybuesu legutöbbi előadásán rögtönzések-

ké t-arkitatta az -előadást. 

— Mit tudsz men.tséigedre felhozni, — 

kér-di Ocskay tanácselnök ,a. vádlottól. 

Sdlyanóssy komoly pózba v-áigga magát és 

töredelmes vallomást tesz: 

— -Nagytekinteln törvényszék, méltósá-

gos elnök ur! A vádat megértettem, lríinös-

régem-et beismerem. A rögtönzéseket elkövet-

totó, de kegyeskedjék enyhítő körűimén,y-
ne'k venni büntetlen előéletemet, nagyszabású 
Családoniat, fiatalkoromat és azt, liogy a 

fegtöuzéeeket a 10111 előre megfontolt szándék-

od követtem el. 

A bíróság rövid tanácskozás után íel-
Ql«titette a vádlottat, aki zokogva köszönte 

a nagytekintet'ü tanács kegyes jóindula-

tát. Talán még most is zokog. 

Matány Antal vádlott került sorra. 

Szörnyű bi'ui terheli a- művész lelkiismere-

tét. A sziíiipadon kurizált a kar egyik fltos-

orru szépének. (Matány, — ezt- mindenki 

tudja — egy pillanatig som tud meglenni 

udvarlás nélkül. 'Ez okozta a vesztét. Aini-

° r « bíróság felelősségre vonta, ahelyett, 

hogy U l i n t goiyarossy _ töredelmes vallo-
niúst tett- volna és a helyzet komolyságához 

dlőfen zokogással igyekezett v; ina a bírák 

kemény szivét emegpuhitani, igy beszélt: 

— Ha meni tetszik, öcsém agyagos, udva-
r° ' j te is, csak legyen, aki meghallgat. Nem 

hánoni, ha életfogytiglani 'börtönre ítéltek is, 

'rá'gis akkor udvarolok, -amikor akarok és 
dI1&ak, aki hagy magának udvarolni. 

A bíróság tagjai megdöbbenéssel hallot-

ták az ellenük irányuló sulyo-s kitételeket. 

Erre még nem volt példa, letegezni a tör-

rétiyszéket, az elnököt röviden „öcsém 
aSyogos"-nák nevezni. De meg is kapta méltó 

büntetését, két koronára Ítéltek. A bíróság 

fokintélyének lekicsinylését megtorlandó el-

határozták a tanácsurak, liogy meghirigelik 
a vádlottut és ezt közölték Matáunyal, akit 

"úgy kóristán-ak kellett -elcipelni a vádlottá,k 

rád jár ól. 

A kar szépei következtek. 

'Egy a nőik, mint a férfiak nagy több-
St>ge azért .került- a színházi törvényszék elé, 

a János vitéz második felvonását végig 

táték, dacára annak, hogy a főrendező szigo-

ré utasítást adott, hogy álljanak. Igy véde-

keztek , égy más után: 

— Reumám van. 

— Nem akartam összegyűrni a selyem-

szoknyámat. ! 

— Megütöttem a lábomat. 

— -Meghalt a nagynéném. 

— Beteg voltam, amikor a főrendező az 

utasítást adta. 

— Ha. mindenki ül, táin én is ülhetek — 

és hasonló perdöntő érveket hoztak fel iga-

zuk bizonyítására. 

Itt már szigorúbb büntetéseket osztottak 

szól a bírák, a-kiik a tekintélyüket féltették: 

öt—tiz koronát róttak ki a bűnösökre. 

A tárgyalások véget értek, a biróság 

tagjai eltávoztak. iSolym-ossy még cikkor is 

a folyosón iilt és zokogott. A többiek körül-

táncolták és tizedszer meséitették el vele, 

hogy vette huszonnyolcra a nagytékiot-etii 

törvényszéket és a méltóságos -elnök urat. 

(l/l r.) 

— Balogh Károly a fővárosi közélelme-
zési tanulmánvozza. A városi közélelmezési 

itteni ni vezetője: Balogh .Károly pénzügyi 
tanácsos néhárív nap óta Budapesten tartóz-
kodik, ahol a fővárosi hatósági élelmiszer-
üzem gyakorlati kezelés-ét tanulmánvozza. 
Balogh tanácsos szerdán érkezik vissza. Ut-
jának eredményéről a közélelmezési bizott-
ság legközelebbi ülésén fog beszámolni. 

— Rokkanttelepef létesítenek Uiszegeden. 
Szeged város hatósága behatóan foglalkozik 
a rokkant katonák ügyével. Erre a célra Bach 
Bernát már rég-ebben ötvenezer koronát ado-
mányozott. A Vöröskereszt szegedi választ-
mánya a gyiiitőkocsi és fahonvéd jövedelmé-
ből hétezer koronával gvarapito-tta ezt az 
összeget Dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mesteri Újszegeden -rokkanttel-dp létesítését 
tervezi. Tekintettel arra, hogv a rokkantak 
ellátása -elsősorban állami feladat, a telep lé-
tesítéséhez az állam jelentékeny összeggel 
fog hozzájárulni. 

— Amikor szellemes a francia cenzor. 

A francia cenzorok valósággal versenyeznek 

egymással abban, hegy bolond -rendelkezések 

dolgában túlszárnyalják egymást. (Eddig a 

francia cenzor, ha 'rossz kedvében volt, annyi 

fehér ilyuk-at vág-ott az újságba, hogy olykor 

némelyik francia újság egy-egy száméban 

több volt a fehér kocka, mint az engedélyezett 

szöveg, Ha még rosszabb kedvébon volt a ven 

zo-i-, akkor megtiltotta az egész lapszám meg-

jelenését, ami -azt jelen-tette, liogy elkoboztat-

ta az egész számot. A towtóusei cenzor, ugy-

látszik, nem csak rosszkedvű, hanem kár-

örvendő ember i-s, mert a Toulousehan meg-

jelenő „Eicolc Laique" nevii kis négyoldalas 

hetilap legutóbbi számának megjelenését nem 

tiltotta megjiane 111 törölte belőle az egész sző 

veget elejétől végig. A lapocskának m-cg kel-

lett jelennie és megjelent ugy, hogy a lap 

feje után következett bárom és félohlal üres 

hely és azután -egy -optikus, egy druguista ós 

egy órás hirdetése. A toulouseiak a mult bé-

len helyi sajtójuknak ebből az orgánumából 

mindössze ennyit kaptak cenzoruk jóvoltából. 

— Tejhamisitók a kihágási bíróságon. 
Eg-é-sz sereg tejhaimisitó és árdrágító állott 

kedden a kihágási biró előtt. A lefolytatott bi-

zonyítási eljárás után dr. Temesvár v főkap-

itány-helyettes a következő büntetéseket 

síz-abta ki: Bandin Milánn-é, Boái János, Di-
mitrov Deszpotné, Görög András és Jablonov 
Milánná nyolc-nyolc napi elzárás és száz ko-
rona pénzbüntetés; Győrfi György és Komo-
csin Sándorné három-három nap és husz ko-
korona pénzbüntetés; Busa Géza én Dragity 
Dusánné tizenöt-tizenöt napi elzárás és két-
száz korona pénzbüntetés; Gilicze Ferencné 

negyvenöt napi elzárás és négyszázötven ko-
rona pénzbüntetés. 

— A felsőbb leányiskola Kisszegedért. 
A szegedi ál-almi felsőbb leányiskola -növen-
dékei április 9-én vasárnap délelőtt fél 11 
órakor, a Korzó-mozi helyiségében jóté-
konycélu élőadást rendeznek a Kárpátokban 
felépítendő .Kisszeged javára. Műsor: 1. 
Szózat. Éneklik a növendékek. 2. IMótra E.: 
Prológ. 'Előadja: Li.szkay Sára VI. oszt. ta-
nuló. 3. iChováu: Csárdában. Négy kézre elő-
adják: Sz-auerwald Ilona V. oszt. tanuló és 
Márton Fatime V. oszt. tanuló. 4. Pa,kos J.: 
Gyermekimádság. (Előadja: Tóth Etelka TT. 
b) oszt. tanuló. 5. Schumann: Volnék esak kis 
madár. .Éneklik: Baranyai Zsuzsa, Brokés 
Vilma, Hnttkáy (Margit. Pataki (Erzsébet VI. 
oszt. tanulók, Bába' Margit. Biedil Aliee, 
Gond-a Mária V. oszt. tanulók, fi. Petőfi S.: 
Tiszteljétek a közkatonákat. Előadja: Buesy 
Piro-sika TIT. oszt. tanuló. 7. Buhinstein: Ro-
máncé. Előadiák: hegedűn: Biedl Aliee V. 
oszt. tanuló és zor-verá-n: 'Sza-ucrwaild Hóna 
V. oszt. tanuló. 8. Móra E.: Idei Fametszet. 
Az árvák beszélnek. Előadia: Móra Anna 
1TJ. b) oszt. tanuló. 9. Tfuszka J. Hioz.árnóta. 
Éneklik a IV.. V. -és VI . osztálv növendékei. 
10. Altai M.: ü,"kiöntés nősereg. llábnnis szín-
játék :ro'y felvonásban. Szereplők: Zólyomi 
•generáliis: Pártos Elze T. oszt. tanuló. Ernmi 
leánya: Prokés Vilma VI . c-szt. tanuló. Pi-
roska: Seliáffer Margit VT. oszt. tanuló. Vera: 
F-uer V-rra; Áenes: Nónay Ida; Marcit: 
Gál Melinda: (Magda: Nónay Ella: Erzsike: 
Kárpát i Obra IV. oszt. tanulók; Lil i : Wod 
Márta: (P- ris szobalány: -Kozma Blanka V. 
oszt. tanulók. 11. Sebütt: Onzonetta. Pol-
dini: Fan nes. Zongorán előadja: Bába -Mar-
git V. oszt. tanuló. 12. Várady- Hetényi: 
Imádkozik a király. Melodráma. Előad.i-a 
Ziniiiner Emmi IV. oszt. tanuló, zongora,n ki-
séri: Lakos (Erzsébet V. oszt. tanuló. .Tegyek 
2.—. 1.50 koronáért és 50 fillérért- folyó hó 
5-től kezdve a Korzó-mozi pénztáránál vált-
batők. Felülfizetéseket az e-lőadá« előtt a 
pénztárnál köszönettel fogadnak ós bírlapi-
l-a-g nyugtáznak. 

— Utazás Szerbiába. A cs. és kir. főkor-

mányzóság hivatalával történt megállapodás 
alapján Belgrádba és esetleg Szerbiának csa-
pataink által okík-upált belső területeire szóló 
utazási engedélyek végett ezentúl a magyar 
királyi Kereskedelmi (Muzeum igazgatóságá-
hoz kell fordulni. Közvetlenül a nevezett ut-
levélhivataHioz beadott ilyen kérvényeket, 
nem fognak teki-ntettó venni. Amennyiben 
tehát valaki Belgrádba, vagy esetleg Szerbia 
belső területeire szándékoznék üzleti ügyben 
utazni, -fényképes rendőri igazolványát és 
egyéb igaz-dó okmányát ezentúl a magyar 
királyi Kereskedelmi -Muzeum igazgatósá-
gának kell bemutatnia, amely sürgönyérint-
kezésbe lép a belgrádi utlevélbivatalllal és a 
döntést 48 órán belül tudatja a kérelme-
zővel. 

— Megérkezett a svéd rézgálic, me'yet a 

a Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesülete 
a szegedi gazdák részére hozatott. A rende-
lők a rézgálic átvétele végett forduljanak 
Borbola István, főispáni titkárhoz. 

— A város jővő évi szénszükséglete. A 
város tanácsa a jövő évi szénsziikség!et fe-
dezésére pályázatot hirdetett, amelyre két 
ajánlat érkezett. Az egyiket Bach Jenő, a 
város jelenlegi szerződéses szállítója nyúj-
totta be, aki kétezer mázsa légszeszgyár!" 
pirszenet fí.40 korona árban kinál megvétel-
re. A másik ajánlattevő, a Magyar 'Általá-
nos Hitelbank, amely 47 ezer mázsa hipényi 
diószenet 4.40 koronáért kínál, 4000 mázsa 
koekaszenet pedig 4.80 koronáért. 

— Egy nagyváradi ház tizenegy hősi 
halottja. Zöldes szinü, egyszerű emeletes ház-
ról szól ez -a történet. Szerényen húzódik meg 
valamelyik nagyváradi utca szögletén, kö-
rötte minden csendes és az emeletes ház ka-
puja zárva áll. Tizenegyen voltak, talán egy-
szerre, talán más időben jártak haza abba a 
szürke, zöld házba. A mozgósítás trombitája 
fegyverbe, más-más határra szólította a ti-
zenegy jó vitézt, tiz -olt, esett el a becsület íue-


