
6 

te&ség nincs. Szükséges okmányok: iskolai, 

születési és ujraoltásl 'bizonyítvány. Bővebb 

felvilágosítással és iskolai tájékoztatóval 

bárkinek készséggel szolgál: Tóth József, 

igazgató. 

— Egy szegény fiu ká lvár iá ja . Király 
Sándor négy esztendős fiu, özv, Bálint iMi-

hálynó kisteleki asszonynál nevelkedett. Azi. 

özvegy állandóan kínozta a gyereket, iitötte-

verte, éheztette és egy bideg téli napon az 

utcára kergette, ahol a kis fiu vékony öltö-

zetéhen órákig volt kénytelen tartózkodni, a 

mig a bestiális asszony beengedte a szobába. 

A szomszédok följelentésére megindult az 

eljárás özvegy Bál int né ellen és Vince nevű 

fia ellen, aki részt vett a gyerinekkinzásban. 

Az ügyészség az asszonyt súlyos 'testi sértés 
bűntettével, f iát súlyos testisértés vétségével 
vádolta. A vádlottak tagadtak, a tanuk azon-

ban igazolták a vádat. A törvényszék Bálint-

nét két évi börtönre, Bálint Vincét négy hmn 
fogházra itélte. A szegedi ítélőtábla kedden 

foglalkozott a felebbezésekkel és Bálint,né 
büntetését egy éri és hat havi börtönre 
szállította. leJBálint Vince büntetését a tábla 
helybenhagyta. 

— Öngyi lkos asszony. Özvegy Egyházi 
Jánosné Ősz-utca 44. szám alatti lakos kedd-

re virradóra felakasztotta, magát. Egyháziné 

régóta betegeskedett, gyógyíthatatlan beteg-

ség kínozta. A helyszínen megjelent. Szabó 
József ügyeletes rendőrtiszt és dr. Baneth 
Samu tiszti orvos, akik a holttestet a városi 

közkórház hullaházába szállíttatták. 

— Veszett ku tyák ga rázdá lkodása . A 

FölíImives-uteába,n Gregosics Margitot, a 

Pacsirta-utcában Pásztor Ernő pincért ha-

rapta meg egy veszett kutya.. A rendőrség 

a kutyákat befogatta. — Dorozsmán egy ve-

szett macska két gyermeket mart meg. A 

gyerekeket a Pasteur-intézetbe vitték. 

— Gólya a rendőri fogdában. Dr. Temes-
váry Géza kihágási biró hétfőn nyolc napi 
elzárásra itélte Richter Anna huszonkét 
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esztendős cigányleányt csavargás miatt. A 

cigányleányt a rendőrségi fogdában helyez-

ték el éjszakára. Reggel gyanús zaj hallat-

szott ki a zárkából. E gy rendőr bement ós 

meglepetten konstatálta, hogy a cigányleány 

nincs egyedül: egy újszülött fiút ápolgat. Je-

lentést tett a különös eseményről az ügyele-

tes tisztviselőnek, aki intézkedett, hogy az 

anyát gyermekével együtt a bábaképzőinté-

zetbe szállítsák. 

— Egy t ábor i lelkész harctéri nap ló ja . 

Papp Gézának ilyen oimü könyve jelent meg 

Jenő királyi hercegnek ajánlva. Az értékes 

kötet ,szerzője a protestáns Jegyházi iroda-

lomban ismert nevű és több országos pálya-

díj jal koszorúzott mii szerzője. ÍE legújabb 

müvében, mely harctéri beszédeket, imádsá-

gokat és leírásokat tartalmaz, harctéri tábori 

lelkészi szolgálatának állit maradandó iro-

dalmi emléket s egyúttal azt az emlék gyűrűt 

köszöni meg érdekes alakban, amelyet Jenő 

kir. hercegtől kitüntetésképen, kapott. A 

könyv megrendelhető lapunk kiadóhivatalá-

nál, ára 1 korona 80 fillér. 

— Egy szenzációs háborús kép. Hős 

honvédeink felkészülése az olasz offenzívára 

kerül szerdán és csütörtökön bemutatásra a 

A'oraí-moziban. A film eredeti helyszíni fel-

vétel, amelyet a mozioperatőr olykor élete 

kockáztatásával bírt csak megörökíteni. Az 

uj műsor elsőrangú, valóban világvárosi. A 

íkilenc órai előadáson Solymossy Sándor, a 

szegediek kedvenc komikusa is fellép. 

— A gőzgépkezelők és kazán fű tők leg-

közelebbi képesítő vizsgáit Szegeden jú l ius 

2-án délelőtt 9 órakor a szegedi felső ipar-

iskolában tartják. A vizsgálati kérvényeket 

kellően felszerelve az aparfeliigyelőségbez 

kell beküldeni. 

— A rézgál ic . A városi szöliősgazdák részére 
az ötödik vaggon rézgálic megérkezett, en-
nek a kiosztása junius 23-án és 24-én, pénte-
ken és szombaton délelőtt 8-tól 10-ig és dél-
után 3-tól 5 óráig lesz. Ez alkalommal az első 

Szeged, 1516. Junius 21. 

sorban jegyzők az összes hátralékos rézgálic-

mennyiséget kikapják, azok pedig, akik má-

jus hóban jegyeztek, a jegyzésüknek meg-

felelő félmennyiséget. 

Speciális i r ó g é p j a v i t ó m ü h e i y mindéit 

rendszerű Írógépeknek, f i e l l e r i r ó g é p v á l l a -

l a t n á l , Szeged, Széchenyi-tér 8. iBlefOil 363. 

— Nyári tan fo lyamok a nye lv i sko l ában , 
német, francia, angol nyelvekből kezdők és 
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön. 
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Menner J ános j ub i l euma . A szegedi 

városi zeneiskola kedden délután szép ün-

nepség keretéhen emlékezett meg egyik ki-

váló tanárának, Menner Jánosnak jubileu-

máról, aki negyven éven át szolgálta Szege-, 

den nagy sikerrel a zeneoktatás ügyét. Men-

ner hosszú pályafutása, folyamán) sohasem 

kereste az ünnepeltetést. Mindvégig hivatá-

sának, a zenekultúrának élt ós munkakörét 

példás buzgalommal és lelkiismeretességgel 

töltötte he. A szegedi zenei élet fejlődésében 

jelentős rész jutott az ő szakképzettségének. 

Nemzedékeket nevelt a zene kultiválására, 

szeretetére. Most, hogy negyvenéves hasznos 

működésére ,visszatekinthet, tanítványai , ta-

nártársai és mindazok közül, akik megbe-

csülik a munkában eltöltött életét, számosan 

megjelentek a jubileumon, hogy hálá jukat 

és szeretetüket nyilvánítsák. A városi zene-

iskola kedden délután egész embert, ki tűnő 

pedagógust ünnepelt, akinek a munka és kü-

t élesség tudás szerzett közbecsülést. 
* 
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A jubileumot kedden délután négy ora-

kor tartották meg a zsidó népiskola torna-

termében. Az ünnepélyes alkalomra a közön-

ség a földíszített tornatermet zsúfolásig 

megtöltötte. Az ünnepelt üdvözlésére megje-

lent a zenebizottság, a városi tanács részéről 

dr. Gaál Endre tanácsnok, a zeneiskola ta-

nári kara. és tanítványai , akik a terembe 

lépő jubilánst nagy ovációval fogadták. Kö-

riig -Péter zeneiskolai igazgató hosszabb be-

szédben méltatta Menner János érdemeit, 

mire az ünnepelt meghatottan mondott kö-

szönetet. Tanítványai virágcsokrokkal ked-

veskedtek szeretett tanáruknak és szavala-

tokkal köszöntötték fel. A jubi leumi ünnep-

ség után a közönség a zeneiskola évzáró 

vizsgálatain vett részt. 

Biró Erzsi. A budapesti Szinházi Élet 

legutóbbi száma irja az itt következő soro-

kat: 

—• Mint ahogy ez a szezon darabok és 

alakitások sikere dolgában éveken beliil a 

kimagasló legjobb volt, épen ugy uj tehet-

ségekben is meglepően sokat termelt. Az u.i, 

nagyra hivatott talentumok egész sorát lát-

tuk a szinésziskolák vizsgáin, közöttük az 

az érdekes és tehetséges leányt, akit a rneí 

lékelt kép ábrázol. Biró Erzsi az Országos 

Szinészakadémia végzett növendéke. Alig 

hagyta még el az iskola padjait, máris figyel-

met keitő színésznői egyéniség. Az Egérben 

Ciotilde-ot, a Szentivánéji álomban Oberont 

játszotta, még pedig készséggel és a sokra 

hivatott tehetség kétségtelen jeleivel. Al-

mássy Endre, a szegedi színház igazgatója, 

szerződtette tagjai sorába a kitűnő fiatal 

művésznőt. 

Kol Nidrei . A legrégibb és legszebb zsidó 
egyiházi daloknak egyike a Kol Nidrei, ame-
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Szerdán és csütörtökön 

Szenzációs háborús aktuálitás 
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2 felvonásban. 
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A moiI princes. 
Nordisk dráma 3 felvonásban. 

Soiymosi Sándor 
fellépte az esti 9 órás előadáson. 
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Előadások: ^ 
szerdán 5, 7, és 9, csütörtökön 3, 5, 7, és 9 órakor. 

A 9 órai előadás a nyári helyiségben tartatlk meg. 


