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MŰSOR: 

Előadások kezdete negyedtiyolckor. 

SZERDA: 25-ször. Csárdás királyné. Operett. 
Páros, egylh armad os. 

CSÜTÖRTÖK: Bérletszünetben jótékonyeélu 
hangverseny a vakok javára. 

PÉNTEK: Gólem, Daljáték. Páratlan, kéthar-
mados. 

SZOMBAT: Klasszikus ciklus IX. szám. Víz-
kereszt vagy: amit akartok. Vígjáték Szegkő 
Endre felléptével. Páros, háromharmados. 
Előadás előtt dr. Lugosi Döme konferál. 

VASÁRNAP I). U.: Sárga csikó. Népszínmű. 
ESTE: Próbaházasság. Életkép. Páratlan, egy-

harmados. ; ® JL 

A tanács Almássyt választotta 

meg. igazgatónak. 

/Saját tudósítónktól.) Kedden délelőtt 

rendkívüli tanácsülés választotta meg az uj 

színházigazgatót a régi Ahnássy Endre sze-

mélyében. A választást tovább mint egy óra 

.hosszáig tartó megbeszélés előzte meg. Dr. 

Criiál Endre ismertette az egyes pályázato-

kat. A tanács megjelent tagjai nem igen ér-

deklődtek részletek után, az ismertetéseket, 

amelyeket részben a polgármester végzett, 

türelemmel meghallgatták. A legnagyobb ér-

deklődést még Bokor Pál tanúsította, aki 

fölebbezéssel és hivatalból való fölül vizsgá-

lattál szemben is biztosítani akarta azt az 
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Előadások délután 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
Gyermekjegyek csak az első előadásokra 
érvényesek. — Jegyek délután 3 órától 

kezdve előre válthatók. 

Heiyárak: Zsölve 1 20, I. hely L—, 
II, hely — 80, III. —.50 fillér 

évi 24.000 koronát, amelyet az uj szerződés 

értelmében az igazgató a városi kiadások 

részbeni megtérítéséül fizetni tartozik. 

Taschler Endre is föltétlenül szükséges-

nek tartotta ezt. Az igazgató, — mondta — 

busásan megkapta a 24.000 korona egyen-

értékét a hely áremelésben. Szerinte a szerző-

déshez csatolandó klauzulával kellene biz-

tosítani a város jogait arra az esetre, ha a 

miniszter a szerződésen változtatásokat kí-

vánna. 

Somogyi Szilvestzer szerint az ilyen 

klauzula fölösleges. A fölebbezők fölebbe zé-

siiknek óp a 24.000 koronára vonatkozó ré-

szét visszavonták, nem valószínű tehát, hogy 

a miniszter, a határozatnak ezt a részét fö-

lülvizsgálja, vagy megváltoztatja. 

Taschler Endre: Nem leliet tudni, hatal-

mi szóval máskor is beleavatkoztak a dolga-

inkba. 

\9pmogyi: Megtörténhetik, de nagyon 

valószínűtlen. 

Taschler: Sok minden megtörténhetik. 

Védekeznünk kell mindenféle hátunkmögé 

kerülés ellen, 

Végül is elfogadták Thuróczy 'Mihály 

főügyész javaslatát. E szerint a fölebbezés 

elintézéséig nem iratnak alá az igazgatóval 

szerződést, hanem csak valamilyen kötelez-

vény-formát. Ezt ugyvalahogy szerkesztik 

meg, hogy a szerződés akárhogy is megvál-

tozik időközben — az igazgatóra minden kö-

rülmények között kötelező, a városra csak 

akkor, ha a miniszter esetleges változtatásait 

a közgyűlés ujabb felterjesztés vagy módo-

sítás nélkül veszi tudomásul. 

A művészi kérdések ezzel végkép tisztá-

zódtak. következett a szavazás. A tanács 

egyik tagja titkos szavazást kórt, a polgár-

mester elrendelte. Mosolyogva vették a ko-

moly urak a kis cédulákat és Fodor Jenő, a 

tanács legfiatalabb tagja ünnepi zsakettben 

járt körül kalappal a kezében szavazatokat 

kérni. Izgalmas pillanatok voltak ezek. A 

puha kalapból a polgármester szedte ki a sza-

vazó cédulákat, aki erre az időre a szavazat-

szedő küldöttség elnökévé degradálta ön-

magát. A szavazatok összeszámlálása után 

kiderült, hogy Ahnássy Endre 7. Kardos 

Andor 1 szavazatot kapott. Ha a szavazás 

nem lett volna titkos, elárulnánk, hogy 

Balogh Károly szavazott Kardosra, inig 

Almássyra a tanács másik hét tagja. A pol-

gármester nem szavazott, ezt megmondhat-

juk annak ellenére, hogy a szavazás titkos 

volt. 

Még egyet: A polg ár mester a szinügyi 

bizottság elnökével szemben fölöslegesnek 

tartotta a zárt ülést. 

Vakok hangversenye. Május 10-én, csü-
törtökön bérletszünetben, rendes helyárakkal 
jótékonycélu hangverseny lesz a szegedi va-
kok intézetének zenealapja javára. A hang-
versenyen .részt vesznek Braun Rezső, vak 
gordonkaművész, a vakokat .gyámolító or-
szágos egyesület központi zenekarának ve-
zetője, Vanyoezky György, a vakok szegedi 
intézetének zongoratanára) Fichtner Sándor, 
O. Hilbert Janka, Gcskay Kornél és Sehwartz 
Izabella. A hangverseny műsora a követ-
kező: 1. Teli Vilmos nyitány, előadja a hon-
védzenekar. 2. Magyar népdalesoport. Gor-
donkán előadja: Braun Rezső, zongorán kí-
séri: Vanyozky György. 3. Chaminadetol a) 
Chanson Bretagne b) Les Sylwaino d) Pi-

erette, zongorán előadja Vanyoezky György. 
4. O. Hilbert Janka: opera áriák, zongorán 
kiséri Fichtner Sándor. 5. Fantázia Verdy 
Aida operájából, előadja a honvédzenekar. 6. 
Volkmauntól Chant de Troubadour serenade. 
Gordonkán előadja Braun Rezső, zongorán 
kiséri Sdhwaintz Izabella. 7. a) Hans Her-
mán n: Salonio dal, b) Leonca valló: Bajazzó 
ária, énekli Ocsfeay Kornél, zongorán kiséri 
Fichtner Sándor. 8. Magyar rapsodia Hor-
váth Attilától, zongorán előadja Vanyoezky 
György. 

Gyilkos merénylet a tanyán. 
(Saját tudósítónktól,) A sövényházai 

Baksi majorban gyilkos merénylet történt 

néhány nappal ezelőtt. Egy húsz éves suhanó, 

a:ki most katonai szolgálatot teljesít, olclál-

fegyverével összeszurkálta, majd szolgálati 

revolverével agyonlőtte ,a kedvesét, egy nála 

tíz évvel idősebb asszonyt, akinek férje orosz 

hadifogságban van. A gyilkos azért követi * 

el rémes tettét, mert az asszony szakítani 

akart a goromba és brutális legénnyel. Az 

eset részleteit a következőkben közöljük: 

Sörös Mihály gazdálkodónak a sövény-

házai Baksi majorban volt egy kis bérlete. 

A gazdá egy évvel ezelőtt bevonult katoná-

nak, majd orosz fogságba esett s azóta a 30 

éves felesége vezette a kis gazdaságot. A 

szomszédok azt mondják róla, hogy jóravaló, 

szorgalmas asszony volt, aki egész napon át 

dolgozott, minden pénzt megtakarított és a 

takarékba tett.'Sorsaazonban összehozta Csűri 

János 20 éves legénnyel, aki udvarolni kez-

dett a nála tiz évvel idősebb asszonynak és 

csakhamar szerelmi viszony fejlődött ki köz-

tük. A legény, aki hireé korcsmai verekedő 

volt, brutálisan bánt az asszonnyal, ütötte, 

verte és állandó volt köztük a perpatvar. 

Rövid idővel ezelőtt Csűrit besorozták 

katonának s Hódmezővásárhelyre be is vo-

nult a tüzérekhez szolgálatra. A legény azon-

ban onnan is kijárt Sövényházára az asszony-

hoz s a botrányokkal ezután sem hagyott föl. 

Az áldott állapotban levő asszonyt ütÖtte-

verte, ahol érte és többször azzal is fenyegette, 

hogy elpusztítja. 

iSörösné végre megunta a legény garáz-

dálkodását és elhatározta, hogy kiadja az út-

ját. Mikor Csűri legközelebb kiment hozzá. 

Vásárhelyről, az asszony megmondta neki, 

hogy többet ne jöjjön. Csűri ekkor még egy-

szer megvegte az asszonyt s fenyegetőzve el-

távozott. Április végén Csűri teljes felszere-

léssel megszökött az ezredétől. Egyenesen Sö-

vényházára ment. Mikor az asszony meglát 

ta a legényt, bezárta előtte az ajtót. Csűri 

öklével dörömbölt az ajtón, be akarta törni 

s mikor ez a kísérlete sikertelen maradt, új-

ból fenyegetőzni kezdett: 

— Megállj kutya, elpusztítalak! 

A dühöngő legényt a szomszédok csilla-

pították le, mire az eltávozott. Sörös né ezek 

után nem mert otthon maradni, éjjel egy is-

merős családnál aludt, honnan reggel 5 őre-

kor ment liaza. hogy a jószágot megetesse. 

Amint a majorban foglalatoskodott, egyszer-

re csak előtte termett Csűri, aki az egész éj-

szakát egy ketrecben töltötte, hol az assz ng 

hazaérkezését várta. Csűri rákiáltott az asz-

szonyra: 

— Megállj kutya dög, most leszámolunk! 

Az asszony kérlelni kezdte a feldühödött le-


