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— Sok a veszett kutya. Felsőtanyán szom-
baton és valsárnap lliárom embert martak 
meg a veszett kutyák. A megmart embere-
ket. a budapesti Pasteur-intézetbe szállítot-
ták. 

— Nyilvános köszönet. A Szegedi Zsidó 
Nőegyesület hadikórházát, mint már megír-
tuk, feloszlatták. IAZ ott ápolt betegek a fel-
oszlatott hadikórház vezetőcégéhez szomba-
ton a kővetkező levelet intézték, amelynek 
közlését kérték tőlünk: 

A Szegedi Zsidó Nőegylet Kórház vezetősé-
gének Szeged. 

'Alulírottak ezennel köszönetet mondunk 
a Szegedi Zsidó Nőegylet Kórház vezetősé-
gének, a kórház megszűnése .alkalmával, az 
összes sebesültek ós .betegek nevében. iMielőtt 
azonban eltávoznánk, vlsszatgondolirnk mind-
azon jóságokra, ánrelyben 'betegségünk alatt 
részesül tünk, soha nem fogjuk elfeledni azt 
a buzgó és lelkiismeretes ápolást, amelyben 
űrieket, mint beteg harcosokat részesítem 
kegyesek voltak. Fogadja az egylet .elnöknő-
je, Özv. Holtzer Jakabné úrnő, Holló Samnr.é 
dr.-né igazgatónő és Zuckermann Szerén 
kisasszony, valamint az egylet mindenegyes 
tagja köszönetünket és kérjük .a jó Istent, 
bogy áldja meg ezen hazafias .cselekedetük-
ért. Továbbá köszönettel tartozunk Breider 
Henrik né úrnőnek, iakii benríiinket anyái 
gyöngéd szeretettel és gondillái ápolt és ko-
réit, nem ismerve semiui fáradtságot, nem 
ismerve pihenőt, éjjelt nappallá tett éret-
tünk, hogy megrongált egészségi állapotúin-
két. mielőbb visszanyerjük, miért is ezúton 
mondunk köszönetet, A jó Isten áldja érte. 
Az összes betegeik nevében Halász Ferenc és 
Táborszky I gnác . 

— Elfogott toívajcsemeték. Három zü lőtt 
fiatalkorú tolvajt fogtak el a rendőrök. A 
három n agy rabi valót t tolvajtesem ote 27 rend-
teli lopást követett el. A rendőrség átadja 
őket a fiatalkorúak bíróságainak. 

Legújabb tavaszi- és nyári-felöltök, kosz-
tümök, blúzok, stb., mérsékelt árban. Re-
rtényiné Feldmann Sári női divatháza és divat-
szalonjában Szeged, Főposta mellett. 

— Senki Mária. A Dalheim-gyár tizenkét 
munkása közösen nevel ifél egy kis lelenc-
l'ányt, aki .hamarosan a gyártelep kedvence 
lesz. <Á leány, amikor fölnevelkedik, a gyá-
ros házához kerül, ahol megtudja, liogy a 
gyáros második felesége és annak unoka-
Öccse merényletet terveznek a gyár ellen, 
föl akarják robbantani. A lelenc leány azi 
megakadályozza. Ez a rövid meséje annak 
&I bájos tJáirsaéM'mi drámának, melyet ma 
mutatott be a Korzó-mozi és még kedden 
tort műsoron. iA műsornak egyl pompás vig-
j át ék a is van, .Mucsától .Berlinig teámén. Egy 
femigyar iparosnak tragikomikus élményeit 
tárgyaljig, ez a kép, melynek szellemes és 
Pompási jelienjetei nyomán sürün hangzott 
•öl az elismerő kacagás. 

G y e r m e k k e r t é s z n ő t 
his leányomhoz. Éves bizonyítványokkal rendelkezők 

küldjék ajánlataikat bizonyítványaikkal és lehetőleg 

fényképpel ellátva Mauthner Alfrédné Budapest, 

Lendway-utca 13. címre. Esetleges személyes bemu-

tatkozás délután 3—4 óra között ugyanott. 
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á nagyváradi féltékenységi 
dráma hősét a szegedi had-
bíróság szabadlábra helyezte 

(Saját tudósítónktól.) Körülbelül hat 

héttel ezelőtt Véres szenzációja volt Nagy-

váradnak. Egy ottani bankigazgató, aki ka-

tonai szolgálatot teljesít, néhány napi sza-

badságra hazaérkezett. Egy reggel .a felesé-

gével összeszólalkozott és heves vita után 

élesre fent kardjával az asszonyt összeka-

szabolta. A házbeliek a bankigazgatóné ré-

mes segélykiáltásaira figyelmesek lettek és 

a rendőrséget értesítették, ahonnan Kemény 
rendőrkapitány és két rendőr sietett az asz-

szony segítségére. A kapitány csak hosszas 

küzdelem után tudta a bankigazgatót ártal-

matlanná tenni. Amikor ez sikerült, az: egyik 

rendőr katonai készültséget kért a negyedik 

honvéd gyalogezredtől. Az igazgatót: Kop-
per Antali, a készültség letartóztatta és az 

ügyeletes tiszt külön zárkában helyezte el. 

Koppomét a kórházba szállították, ahol na-

pokig élet-halál között feküdt. Kopper más-

nap, amikor kihallgatták, semmire sem em-

lékezett és olyan benyomást tett, mintha 

nem volna épelméjű. Kopperné három hét 

múlva felgyógyult, Koppért pedig a szegedi 

honvédhadosztálybiróság fogházába szállí-

tották. 

Koppomét a katonai vizsgálóbíró több 

ízben kihallgatta. Az asszony előadta, hogy 

valaki — bizonyára bosszúból. — névtelen le-

velet irt a (férjének a harctérre és azzal vá-

dolta meg, hogy udvaroltat magának. Ez 

természetesen nem volt igaz, de a férje, akit 

a harctéri szolgálat kimerített és ingerléke-

nyebbé tett, szabadságot kért s Nagyváradra 

utazott. Az asszony nem tudta az összefüg-

gést, hiszen a névtelen levélről mitsem tu-

dott. Kopper két napig nem szólt a levélről, 

de harmadnap reggel idegesen kérdőre vonta 

a feleségét, aki sirva tiltakozott a vád ellen. 

Szót-szó követett, Kopper kiabálni kezdett, 

az asszony kérlelte, de Kopper annál dühö-

sebb lett és elvakultságábam lekapta a fogas-

ról a kardját és a feleségét összekaszabolta. 

Koppernén reggeli pongyola volt, amely a 

sok kardcsapástól foszlányokká vált. Az asz-

szony eszméletlenül terült el a földön, Kop-

per pedig addig hadoifüszott a karddal, amig 

a rendőrök le nem fegyverezték. 

Kopperné április 4-én Szegedre érkezett 

éS a Royal-szálloda 31. számú szobájában 

szállt rneg. Másnap jelentkezett a hadosztály-

bíróságon és régebbi vallomásait, amelyekei 

férje ügyében tett, visszavonta. 

L'j vallomást kivámt tenni, amelyben elő-

adta, hogy férje a tettet beszámíthatatlan 
állapotában követte el. Kopperné vallomása 

alapján a hadbíróság Kopper Antal hadap-
rúdot szabadlábra helyezte. Szombaton már 

együtt voltak és lakást is vettek az Iskola-

utcában, ahol .a hadbírósági tárgyalást, — a 

melyet a napokban fognak megtartani — 

várják be. 

Kopper természetesen még nem teljesít 

szolgálatot és az utcán is ritkán mutatkozik 

egyedül. A feleségével karöltve szokott es-

ténkiínt sétálni a korzón. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

KEDD: Legény búcsú, operett. Páratlan. 
SZERDA: íBetegh Péter főhadnagy há-

borús felolvasása. iBérletezüne. 
. CSÜTÖRTÖK: (Mágnás Miska, operett. 

Bemutató. Párois. 
PÉNTEK: Mágnás Miska, operett. Pá-

ratlan. 
SZOMBAT: Mágnás IM-iisfea, operett. Pá-

ros. 
VASRÁNAP (l. u.: Grün Lili, színmű, 
ESTE: Mágnás Miska, operett, bérlet-

szünet, 

A vasgyáros Abban a templomban, amely-

ben mostanában nincsen oltár és amelyet 

szegedi színháznak szoktunk nevezni (igaz-

gatója, konzorciumos alapon: Almússy En-

dre), a darabok szinrelhozatalát nem egy mű-

vészi érzékkel összeállított müsortervezet 

irányítja, hanem jobbára alkalmak mozdít-

ják elő. Ha egyik színjátszó elgondolja, hogy 

(valamikor, valahol játszott egy nagy és ki-

adós szerepet, melyet már nem kell megta-

nulni és itt is el leihét játszani, akkor előke-

rül Parker színmüve; ha egy másik színját-

szó ugy találja, hogy a leggrandiózüsabb dal 

a dán királyfi tragédiája, akkor örök ború-

jával megjeleli Hamlet és ha Márkus Emilia 

ellátogat hozzánk, az esetben még Ibsent is 

írónak tartják ,a szegedi szinházban és ripsz-

ropsz, szinrekeriilhet Nóra. Ma is, hogy egy 

kezdő szinésznő, aki a mesterséget most 

kezdi próbálgatni és aki a vidéken mostaná-

ban kísérletezik egy szereppel és ennek a 

szerepnek eljátszására nálunk is alkalmat 

kapott, előszedték a szirupos roJnantikáju 

0hnet-s7Ár]fffü\et: A vasgyáros-1 és megtör-

tént a bemutatkozás. A vendég: P. Gajáry 
Márta, az országosan ismert uri család sar-

ja, Claire szerepében kisérletezett. Nem szé-

pítve, sem rútítva, meg keil mondanunk az 

igazságot, hogy a vendég a színpadra ter-

mettség legcsekélyebb megnyilvánulása nél-

kül mondta a szerepet. Szereplése egy mű-

kedvelő benyomását keltette. Hogy tapsol-

ták, többször 'a kárpit elé szólították, ez a 

vendéglátók udvariassági megnyilatkozása 

volt és nem a művészet elismerése, honorá-

lása. Még osiak annyit, hogy az igazgató ta-

pogatódzásaiból már épen elegendő. A hábo-

rús idő sok mindenre ok leihet, de arra nem, 

hogy az igazgató kísérleti versenyeket ren-

dezgessen. Egyszer már mégis tudomásul 

kellene vennie, Ihogy a szegedi színház nem 

menedékhely, még a mesterséget nem értő 

direktorok számára sem. 

Dr. Betegh Péter főhadnagy felolva-
sása hadijótékony célra. Szökésem az orosz 
fogságból három ellenséges fronton keresz-
tül — eimen olvas fel szerdán Beteg'h főhad-
nagy a színháziban. Érdekfeszítő előadását 
mintegy 140 saját felvételű vetített képpel 
fogja illusztrálni. Felolvasásának érdeke-
sebb és főbb pontjai: 1. Az ellenséges front 
•mögött. 2. Oroszországon keresztül. 3. (Szi-
bériában. 4. Mandzsúria. 5. Az első semleges 
•föld (Kína.) 6. Japánon át. 7. Honolulu, a 
földi paradicsom. 8. Amerika. 9. 3 napig an-
gol ikéz-ben. 10. 'Az első biztois föld. A felolva-
sás egész jövedelme a Hadsegélyző Hivatal-
nak a háborúban elesettek özvegyei és árvái 
részére kezelt alapjait illeti. Itt említjük 


