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•mazi lakosnál a kutatással megbízott pénz-
ügyörök négy mázsa tengerit találtak, amit 
Eperjesi a hatósági közegek elől az össze-
íráskor elrejtett. A kihágási biróság hétfőn 
vonta felelősségre és nyole napi elzárásra és 
száz korona pénzbüntetésre itélte, ezenkívül 
a négy mázsa kukoricát elkobozta. — Dr. 
Temesváry nyolc napi elzárásra és száz ko-
rona pénzbüntetésre Ítélte 'Jajagin Szávóué 
szőregi kofaaszonyt, mert a tejet a (hatósá-
gilag megáll a pitott áron felül árusította. 

— A választók összeírását befejezték. A 
központi választmány (hétfői ülésén Taschler 
Endre főjegyző bejelentette, ihogy a válasz-
tók névjegyzékének összeírása április tizen-
ötödikén befejezést nyert. Az összeírok napi-
diját -— Taschler javaslatára — a pénztár-
készlet terhére kiutalják. Az összeírás ered-
ményét vasárnapi számunkban közöltük. 

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

~ Beroff gróf. Ezen a néven furakodott be 
az előkelő világba egy veszedelmes kalandor, 
aki egy rettegett rablóbandának a vezére. 
A hires kalandor még menyasszonyának a 
meglopásáf ól sem riadna vissza, de egy szem-
füles újságíró ügyességén megtörik a szél-
hámos terve és börtönbe kerül. Páratlan 
bravúrral készült detektiv-dráma ez, mely-
nek ma volt a bemutató előadása a (Korzó-
moziban. Az izgalmas mozidarabot nagy tet-
széssel fogadta a közönség. A miisornak a 
Leányom gyermeke címen egy pompás víg-
játéka is van, melynek gördülékeny és 
csattanós jelenetei nyomán sok kacagás hang-
zott föl. A ma játszott műsort még esak ked-
den mutatják. 

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

Belvárosi Kávéház 
a kereskedelem központja. 

Minden kedden 

Erdélyi Kálmán 
Minden szerdán 

Vajda Jancsi 
zenekara játszik. 

Elsőrangú kávéházi italok. — Hideg 
buffet, — Pontos kiszolgálás. 

Számos látogatást kér 

Strasser Manó, 
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A Dugonics-Társaság felolvasó-ülése. 

A Dugonics-Társaság felolvasó ülése díszes 

közönséget vonzott vasárnap délután a vá-

rosháza nagytermébe. Az előkelő nivóju ülé-

sen Kor ács János elnöki megnyitójában előbb 

Eötvös Károly haláláról emlékezett ; meg, 

majd .klasszikusan méltatta a Dugonics-Tár-

saság hivatását. Elsőnek Papp Zoltán, az 

országos nevii dalköltő, a Petőt!-Társaság 

tagja foglalt helyet a felolvasó asztalnál. A 

népszerű irót. lelkes tapsokkal köszöntött.' 

Az ifjúság körül oimmel versbe, foglalt sze-

gedi visszaemlékezéseivel kezdette. A zenélő 

ritmusú, hangulatos elbeszélő-költemény köz-

vetlen hangjával megnyerte a közönség tet-

szését. Ezután legújabb szép dalait tolmá-

csolta őszinte átérzéssel a szerző, aki a 

magyar néplélek bánatát e dalaiban is hiva-

tottsággal szólaltatja meg. Dr. Szalay József 

felolvasása következett. Hozzáéntéss-e], talá-

lóan, érdekesen ós ötletesen beszélt az Uj Ma-

gyarország hivutottságáról és azokról a gaz-

dasági ós kulturális feladatokról, amelyeik a 

háboru után az államra és társadalomra há-

rulnak. A szociálpolitikus éles megfigyelésé-

vel irt tanulmányt .a közönség élvezettel 

hallgatta és a felolvasót zajosan megtapsol-

ta. Befejezésiül Móra István olvasott fel né-

hány poétikus verset a j Levelek a Rajkái 

mellé ciklusból. A bánatos liráju, remekbe 

készült versek könnyékig .meghatották a kö-

zönséget, ame l y a felolvasás végeztével a 

szerzőt zajos tapsaival ünnepelte. Áz irodal-

mi délután az elnök zárósza vaiival ért véget. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

SZÍNHÁZI MŰSOR: 

KEDD: Mágnás Miska, operett. Páros. 
SZERDA: .Ciklámen, színmű. Páratlan. 
CSÜTÖRTÖK: A nőstény ördög, dráma. 

Bemutatói. Páros. 
PÉNTEK: Nin.es előadás. 
SZOMBAT: A nőstény ördög, dráma. 

Páratlan. 
.VASÁRNAP d. u.: Náni. Népszinmü. 
ESTE:" Legény buesu, operett. Bérletszü-

ne,t. 
HÉTFŐ d. u.: Lyon Lea, regényes szín-

játék. 
ESTE: Mágnás Miska, operett, IBórlet 

szünet. 

Nőstény ördög. A színházi iroda jelenti: 
Csütörtökön lesz a. bemutatója Schönherr vi-
lághírű uj darabjának, amelyet Berlintón és 
(Bécsben eddig sorozatos előadásban több, 
mint százszor adtaik. A darab diadal útját 
egyszerre esak (meg akarták akasztani bizo-
nyos túlzó sötéten látó körök. Nálunk az 
ilyesmitől nem kell tartani. Az uj darab, a 
mely a 'bécsi Burg-szinházban nemcsak mű-
soron van, hanem amelyet ott is a legutóbbi 
idők legnagyszerűbb irodalmi alkotásának 
Ítélnek, (igazán nem bánthatja, meg nálunk 
se senki érzéseit vagy felfogását. Hiszen tár-
sadalmi és vallási kérdések egyáltalán nin-
csenek a darabban. Az újdonság (bárom fő-
szereplőt foglalkoztat, ami már magában 
véve elég érdékes és különleges. A három 

főszereplő Gömöri V., Körmendi K. és Szi-
lágyi Aladár. 

Kőnig Péter Tedeumja Temesvárott. 
Kánig Péter, a szegedi városi zeneiskola igaz-
gatója. a külföldön is elismert kiváló zene-
szerző, a világbéke alkalmára, .mint ismere-
tes, Tedeumot szerzett, amelyet nemrégiben 
nagy sikerrel adtak élő Szegeden a rókusi 
templomban. A hatásos és igen értékes zenei 
alkotást most a temesvári székesegyházban 
mutatják be a nagyszombati feltámadást 
szertartás után a szerző jelenlétében. A mű-
vészi -esemény elé nagy érdeklődéssel tekint 
a temesvári közönség. 

Kiélesedett helyzet Görögország és 
az antant között. 

Stockholm, április 18. Athénből érkezett 

jelentés szerint a görög kormány elutasítot-

ta az antant-hatalmak ama követelését, hogy 

engedje meg Görögország a Kap Sun ionnak 

megfigyelő-állomássá való .alakítását. 

Genf, április 18. Az antant-hatalmak kí-

sérletei nem szünetelnek, bogy folytonos 

kellemetlenkedésekkel a maguk oldalára 

presszionálják -Görögországot. Igy legutóbb 

a 'Földközi-tengeren cirkáló francia hajóhad 

parancsnoka, közölte a görög katonai ható-

ságokkal, hogy ezután sokkal szigorúbban 

fogják megvizsgálni a görög hajókat és ha 

kiderül, hogy ellenséges személyeket szállí-

tanak, vagy oly áruikat visznek, amelyeket a 

központi hatalmakhoz akarnak juttatni, a 

legszigorúbb rendszabályokhoz fognak nyúl-

ni. A görög sajtó kivétel nélkül éles hangon 

ir az antant túlkapásai ellen. Az eddig ain-

tantbarát Esperini cimü lap -ezeket irja: 

— Az antant, amely a porosz ,militariz-
mus ellen indított harcot, most zsarnoki tak-
tikát folytat -egy (kis nép ellen, amely nem 
követett el más hibát, minthogy nem akar 
akaratnélküli eszköz- és bábként szerepelni 
és nem hajlandó megengedni, hogy területét 
elpusztitsák. Miután a görög kormánnyyal 
közölték Kefalouia kikötőjének szükségszerű 
megszállását, valamint több flottabázisnak 
berendezését, az -antant néhány nap -előtt azt 
a kérdést intézte a görög kormányhoz, hogy 
mely feltételek mellett volna, hajlandó meg-
engedni,, hogy nyolcvanezer szerbet vasúton 

Patras, Athén és Thesszálián keresztül tSza-

lonikibe szállítsanak. Ha meggondoljuk, hogy 
a még fennlevő görög vasúti hálózat (átenge-
dése egyenlő volna egész iGörögország meg-
szállásával és a .görög semlegesség teljes fel-
adásával, nemd csodálkozhatunk azon, ha a 
görög miniszterelnök az antant kívánságát 

elutasította. A diplomáciai helyzet az antant-
tal e miatt lényegesen rovsszabbodott is. 

A franciaországi szerb csapatok 
lázadása. 

Genf, április 17. Franciaországban levő 

szerb csapiatok között lázongás ütött ki. A 

csapatok nem laikanniak 'tovább harcolni. 

KÖNYVET A HARCTÉRRE! 

Az Országos Hadsegélyző Bizottság és 

a Magyar Szent Korona Országainak Vörös-

kereszt Egylete könyveket, füzeteket, képes 

újságokat kér a harctéren levő katonák ré-

szére. 

A küldemények a Vöröskereszt Szere-

tetadomány-osztályhoz (Budapest V., Lipót-

körút 1.) cimzendők. 

A kir. posta bérmentesen szállítja a cso-

magot, ha ráírjuk: „Szeretetadomány a 

harctéren levő katonák számára." 


