
6 DRLHABYABOKSBX» Szeged, 1916. május 18. 

Ferike. Költemény. Szavalja Juránovics Rózsi-
ka. Mese a rózsáról.. Irta: Varga Borbála. 
Elmondja: Szalay Agneska. Nehéz kérdés. 
Párbeszéd. Varga Borbálától. Előadják: Rónay 
Lencike és Szentgyörgyi Lóránt. Legénybúcsu-
ból dal. Énekli: Achimás Nora. Hazafias 
gyermekek. Párjelenet. Irta : Varga B. Elő-
adják : Fischer Klári és Pataki János. Kup-
lék. Zsuzsika cimü operettből. Előadja: Ne-
ményi Lili. Tandangó: Lejtik: Csepreghy 
Rózsika és Vigyázó Margit. Páros magyar. 
Járják: Halmos Ilike és Szerdahelyi Adrién. 
Születésnapi meglepetések. Játék. Irta : Varga 
B. Táncoló egerek. Szinmü. Irta: Boray Jó-
zsefné. Erdei balét. Lejtik: Szerdahelyi Ad-
rienna, Buttula Magda, Halmos Ilike, Buttula 
Elsa, Molnár Alice, Horesnyi Maca, Bogdán 
Rózsi, Czirok Böske. Eleven meséskönyv, 
négy képben. A táncokat Bödöné Trinksz 
Paula tanította be. A zongorakisóretet Kovács 
Ibolyka látja el. Jegyek válthatók a színházi 
pénztárnál. 

— A gyulai számvivő-altisztek a szegedi 
hadbíróság előtt, A szegedi honvéd hadosz-
itá'lybiróság szerdán folytatta a tárgyalást 
a kincstár kárára elkövetett csalással vádolt 
gyulai számvivő altisztek bűnügyében. Ta-
nuként kihallgatta a bíróság Kampis Ödön 
főszánivevőt, aki annak idején az altisztek 
.manipulációit felfedezte. ArnoldMvv és Ab-
rincsák ezredesek lényegtelen tanúvallomá-
sai után Szentimrei József csendőr kihallga-
tása következett, A csendőr előadta, ihogy 
ő tartott 1915. április másodikán Boros-
sebesen Hubna Pál szakaszvezető, vád'lott 
nővérénél házkutatást, a gyulai honvéd-
ügyészség utasítására. A vádlott nővérénél 
hatezer koronát talált. Erről az összegről 
Hubna azt állította, ihogy a nővéréé, mig a 
nővére bevallotta, hogy a pénzt a fivére adta 
át neki megőrzésre. Hubna szakaszvezető 
a csendőr vallomására megjegyezte, hogy a 
házkutatás alkalmával a csendőr azt mondta 
neki, hogy ba nem mondja, hogy a nővé-

rénél talált pénz a kincstáré, majd máskép 
vallatják. A tárgyalást csütörtökön folytat-
ják. 

— Andrássy Grey és Poincaré beszédé-
ről. Budapestről jelentik: Gróf Andrássy Gyula 
a Münchener Neueste Nachrichten munka-
társának tett nyilatkozatában annak a meg-
győződésnek adott kifejezést, hogy a háború-
ban a győzelem a mienk lesz és nem hisz 
abban, hogy a háború után kereskedelmi háború 
tör ki a hadviselő államok között. Andrássy 
rátért Grey és Poincaré legutóbbi beszédeire 
is. Hallatlan elbizakodottságnak tartja Grey 
részérő], hogy Angliát mondja a kis nemzetek 
védőjének épen akkor, amikor Írországban 
föllázadtak az angol rémuralom ellen. Mind 
a két nyilatkozat — mondta Andrássy — a 
régi, megszokott frázisoktól hemzseg, melyek 
igen távol állanak a béke alapföltételeitől. 

— A középiskolai oktatás reformja. Bu-
dapestről jelentik : Az egységes középiskolai 
oktatás terve a megvalósulás felé közeledik, 
de az erről szóló törvényjavaslat csak a há-
ború után kerülhet az országgyűlés elé. 
Jankovich Béla közoktatásügyi miniszter egy 
újságíró előtt nyilatkozott a tantervreform 
részleteiről. Eszerint a polgári iskolák ötödik 
és hatodik osztályát el fogják törölni, mert 
ezek az osztályok nem bizonyultak életképe-
seknek. A miniszter a leánygimnáziumok fej-
lesztését és szaporítását is progtammjába veite. 
A miniszter módot ad arra, hogy a reform 
kérdésében a felekezeti hatóságok is nyilvá-
níthassák véleményüket. A reformok szük-
ségessé teszik a tanügyi költségvetés tételei-
nek fölemelését. 

— Vadvizek a szegedi határban. Szerdán 

délelőtt Födi Ferenc domaszéki gazda veze-
tésével 15 tagu küldöttség kereste fel a pol-
gármestert. A küldöttség panaszt emelt a 
miatt, hogy a vadvizeik Dorozsipa felől a 
szegedi határba ö m l e n e k és a bevetett földe-
ket e i bo r í t j á k . K é r t é k a p o l g á r m e s t e r s ü r g ő s 

i n t é zkedésé t . A p o l g á r m e s t e r e l rende l te , 'hogy 

a panasz azonnal vizsgálat tárgyává tétes-
sék. 

— Érdekes örökösödési pör. Budapestről 
jelentik : Annak idején nagy feltűnést keltett, 
hogy Festetich Vilma grófnő és Nyári Rudi 
soproni cigányprímás házasságra léptek. Két 
évi együttlét után a grófnő 1909-ben meghalt. 
Festetich Vilma grófnő végrendeletében az 
édesanyjától ajándékozási szerződés utján ka-
pott kétszázezer koronán vásárolt budapesti 
ház tulajdonjogát felerészben férjére ruházta 
át. Időközben azonban az anyagrófnőnek Pál 
nevü fia született, aki nővérének halála után 
viszzakövetelte a cigányprímásra átruházott 
ingatlant. A budapesti törvényszék a kiskorú 
felperest keresetével elutasitűtta. Az ítélőtábla 
most feloldotta a törvényszék határozatát és el-
rendelte orvosszakórtők utján annak a meg-
állapítását, hogy tekintettel a grófnő házas-
sági mániájára, meg volt-e a kellő belátása 
érvényes jogügylet kötésére. 

— Felhivás a szegedi iparosokhoz. A 
Felebaráti Szeretet Szövetségnek most megnyílt 
nagysikerű háziipari kiállításán az ország 
legjelentékenyebb cégei képviselve vannak, 
hiányoznak azonban a szegedi ipartermékek, 
amely észrevételének maga gróf Klebelsbetg 
Kunó államtitkár is kifejezést adva a kiállí-
tás megtekintésekor. A szövetség vezetősége 
ós illetve a kiállítás rendezősége most azzal 
a felkéréssel fordul a szegedi iparosokhoz, 
hogy magyar ipartermékeiket, azoknak mi-
nél népszerűbbé tótele és szélesebb körökben 
való mogkedveltetése szempontjából is, a 
kiállítás céljaira a vezetőség rendelkezésére 
bocsátani szíveskedjenek. A kiállítás rendkí-
vül látogatott és a tárgyak közül örvendetes 
sok kerül eladásra. 

— Meghívó. Főtisztelendő P. Martinovich 
Sándor, S. J. f. hó 18., 19. és 20-án a Kath. 
Nővédő Egyesület székházában (Korona utca 
18. sz.) hölgyek és urak számára konferencia-
beszédeket tart, melyekre Címedet tisztelettel 
meghívja Szeged. 1916. május hó a Kath. 
Kör Elnöksége. Programra : Hölgyek számára 
d. e 11 órai kezdettel: 1. A nagy probléma. 
2. Lelki mérleg. 3. Tavasz a lélekben. Urak 
számára este 6 órai kezdettel: 1. A siron 
tul. 2. Önérzetes vallásosság. 3. Krisztus és 
Béliái. 

— A csodalámpa. Az ezeregyéjszaka leg-
gyönyörűbb meséjének, az Alád in csodál Ampá-
jának bűbájos története elevenedik inog a né-
zők előtt. Amiket csak a mesemondó fantáziája 
kitudott (találni, amiken gyermekkorunkban 
végíhetetlen (gyönyörűséggel elábrándoztunk 
azokat a tündéreket, akik óvják és veszedelem-
be hajtják a földi embert, mind meglátjuk ele-
venedni. A csoda lámpa története Prágában 
játszódik le. A regényes Hradscbin egy elrej-
tett zugában ezer éve lobog eg-y szent lámpa, 
melynek bűvös fénye átvilágítja a föld min-
den kincsét. Rachel, az öreg zsidó lánya iránt 
olthatatlan szerelemre gyulladt egy férfi, aki, 
hogy feleségül kaphassa a szép zsidó leányt el-
rabolja a csodalámpát. A szent lámpa azonban 
nem hoz szerencsét elrablójára és mikor sok 
veszély után visszateszi a helyére, rádőlnek a 
falak és agyonnyomják. A fantasztikus mese-
játékot, mely ugy a nagyoknak, mint a kicsi-
nyeknek élvezetes szórakozást nyújt, pénteken, 
szombaton és vasárnap játsza a Korzó-mozi. 

— Holttest a Tiszában. Martonos község 
elöljárósága táviratilag értesítette a szegedi 
rendőrséget, hogy ott egy 18—20 év körüli 
férfi hulláját, vetette partra a viz. A rend-
őrség megindította a nyomozást a személy-
azonosság megállapítása céljából. 

— A cinkotai borzalom. A véres kezű cin-
kotai bádo.gosmeisteriuk szerencsétlen áldoza-
tait vasárnap örök pihenőre helyezték a cinko-
tai temetőben. Egymás mellé fektették le a hét 
koporsót, s a temetésen az emberek ezrei vet-
tek részt. A rettenetes bűntény fölfedezéséről 
nyomozásának minden fázisáról és a temetés-
ről mozgóifénykép fölvétel készült s azt legkö-
zelebb mutatja be a Korzó-mozi. 

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

M' 

KORZO MOZI 
Igazgató : VASS SÁNDOR. Telefen 11-85. 

Szenzáció! Szenzáció! 
Május 18., 19., 20. és 21-én, 

csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap 

Minden eddigi]aktuális felvétel! felülmúlja! 

A c inkota i bűntény. 
Eredeti helyszini felvételek. A hatóság kivételes engedélyével. 

1. A cinkotai ház. -
2. A gonosztevő lakása, melyben a 

gyilkosságot elkövette. 
3. A fáskamara, ahol négy hordót ta-

láltak. 
4. A disznóól, ahol még három áldo-

zatra akadtak. 
5. Orosz foglyok munkában. További 

hullák után kuatva ássák a gonosztevő 
kertjét. 

6. Tömeg a temető előtt és a teme-
tőben. 

7. A hét felnyitott hordó és az áldoza-
tok temetésére előkészített koporsók. 

8. A hullaház, mely előtt a boncolás 
áörtént. 

9. Az áldozatok ruhái és a hordókban 
talált egyéb bűnjelek. 

10. A bűnjelek átkutatása. 
11. Nagy János, a gonosztevő bűn-

társa, őrizetben a községháza ud-
varán. 

• • • 

Minden előadáson számozott helyek. — Előadások hétköznapon 
5, 7 és 9 órakor, vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 


