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A Hópehely március 27-iki bemutató előadására jegyek már kaphatók a SZEGED 
jegyirodájában, Dugonics-tér 11. Telefon 306. 

— Berzeviczy d í i zdok to t sága . Dr. Berze 
viczy Albertet, a Magyar Tudományos Akadé-
mia és a Kisfaludy-Társaság elnökét a Ferenc 

{óisef-tudományegyetem díszdoktorává válasz* 
Dtta. A honoris causa bölcsészettudományi dok-

torrá avatás vasárnap, 29-én déli 12 órakor 
lesz az egyetem aulájában. Berzeviczy Albert 
egyik legtiszteltebb alakja a magyar közéletnek 
s a felivatási ünnepség iránt máris nigy érdek-
lődés nyilvánul me*. 

— A Kúria elutasította Rupe i t biróküldésl 
érelmét. Budapestről jelentik: Ismeretes, hogy 

Rupert Rezső btrókQldési kérelmet terjesztett 
elö azon ügyének tárgyalásakor, amelyet meg-
előzően Schadl tanácselnök rendbüntetéssel 
sújtotta. A birókfildési kérelem folytán a tár-
gyalást elhslasztották és az ügyet a Kúriához 
terjesztették fel. Ma tárgyalta az ügyet zárt-
ü'ésben a Kúria egyes tanácsa és Rupert biró-
küldésl kérelmét elutasított*. Igy tehtt a Rupert 
elleni bűnügyben a budapesti bünlelőtörvény-
szék fog eljárni. 

A Szeged jegyi rodája kívánatra hazaküldi 
a megrendelt jegyeket. 

— Országos gyors í ró-verseny. Budapestről 
jelen i k : Az országos gyorsírói versenyt ez év-
oen is pünkösdkor rendezi Budapesten a 
Oyakorió Gyorsírók Társasága, smely ugy az 
ugyanekkor eldöntésre kerülő 1925. évi orszá-
gos gyorsiró bajnoki rekordversenyen, mint az 
országos diákbajnoki versenyen es a 120 izó-
tagtól kezdődő többi versenyfokon gazdag 
egyéni és csapaídijazásról gondoskodik. A baj-
noki díj legalább egymillió korona lesz. A 
társi ság ugyanekkor német verseny fokozatot i« 
rendez, amelynek legmagasabb j tn magyar 250 
szótagol versennyel kapcsolatosan, esetleg 
francia-magyar versenyen, a MTI 100 aranyos 
Fabró Hentik diját nyerheti a két legjobb 
pályázó. A versenyről részletes felvilágosítással 
szolgál a Gyakorló Gyorsíró Társaságnak flgy-
vezetfséffé Budapest, IX. keiület, Ferenc-körút 
39., II. 2. 

— Korlát lanul lehet kivinni a magyar 
k o r o m p é n z t . Budapestről jelentik: A pénzügy-
minisztérium rendeletileg megszüntette a kül-
földi devizakereskedelem és fizetési forgalom 
korlátozását, különösen a belföldi fizetési esz-
köznek kivitelét és külföldi állampolgárokra 
szóló utalási tilalmát, valamint a külföldiek 
hiteltilalmát helyezte hatályon kivül. 

— A rokkant t ra f ikoaok bélyegáruai tás i 
j oga . Közöltök, hogy hadirokkantak és hadi-
özvegyek, akiknek trafikjuk van, u j ibb rends-
iet szerint ezután is árusíthatnak pos'ai bé-
lyegeket. Téves volt a cikknek az a kitétele, 
hogy a posta vonta meg az árusítás jogát a 
trafikotoktól. Köitudomásu ugyanis, bogy a 
bélyegárusitó jog megvonása a kereskedelmi 
miühze r rendelete volt, amit a posta csak 
végrehajtott. 

— Másfélmil l ióra Ítélték Prónay Pált. Budapest-
ről jelentik : Tkan Károly báró lovassági tábornoknak 
mult évben lovagias afférje támadt dr. Rácz Vilmossal. 
A tábornok segédei azzal szakították meg Rácz Vilmos 
megbizottaival, Prónay Pállal és Collas Tibor báróval 
folytatott tárgyalásokat, hogy információt kell szerez-
niök- A folytatólagos tárgyaláson azonban a tábornokot 
már Rádiy József alezredes éi Bogén Albert őrnagy 
képviselték. Ok aztán hivatkoztak az ismeretes tiszti 
parancsra, amely megtiltotta a hadsereg tagjainak, 
fiogy risztvegyenek olyan lovagias ügyben, amelyben 
dr. Rácz Vilmos félként szerepel. Ezzel a tárgyalások 
befejeződtek Prúnay Pál és Collas Tibor báró az 
az ügyet egyoldalú jegyőkönyvvel intézték el, ezt pedig 
elküldötték Rácz Vilmosnak levél kíséretében, amely-
ben többek között azt irták, hogy Than báró megsér-
tette a lovagias szabályokat és trükkel állott elő, hogy 
kitérjen a következmények elől. A levél miatt Than 
Károly báró rágalmazás vétsége cimén feljelentést tett 
Prónay és Collas báró ellen. Ma tárgyalta az ügyet 
folytatólagos tárgyaláson dr. Loüok járásbiró. A tárgya-
lás megnyitása után Moldovány ügyészségi alelnök 
Collas báró ellen, aki az ügy miatt sajnálkozását fejezte 
ki, elejtette a vádat. Prónsy Pál vállalta a felelős? éget. 
Azt kivánta bizonyítani, hogy a tábornok eljárása tel-
jesen szokatlan volt. Az indítványok előterjesztése köz-
ben a védő és az ügyész között több ízben izgalmas 
szóváltás keletkezett. A biróság elvetette az indítvá-
nyokat és a pörbeszédek elhangzása után kihirdette 
ítéletét, amelyben Prónay Pált rágalmazás vétségében 
bűnösnek mondotta ki éa az enyhi.é szakaszok álltai-
mazásaval 1,000.000 korona fő- és 500000 korona 
mellékbüntetésre Hétté. Prónay ezredes annak a kijelen-
tésével, hogy Than tábornok uj iskolát teremtett maga-
tartásával, telebbezést jelentett be, ugyancsak felebbe-
ictt az enyhilö szakaszok alkalmazása miatt az ügyész is. 

— A közhonvéd vallomása. Budapestről 
elentik: Ma délután az 1. honvédgyalogezred 

pirancinokánál jelentkezett Bandi Benjámin 
honvéd közlepény és bejelentette, hogy vasár-
nap es !e az Ötszekölő-liidon leszúrt egy civil 
embert és a Dunába dobta. Elmondta, hogy 
vasárnap délután a Lágymányoson ismerkedett 
meg a civil emberrel, aki egy nő társaságában 
volt. Bandi Benjámin is udvarolni kezdett a 
nőnek, emiatt összeszólalkozik. Erre a nő el-
hagyta őket. A két férfi az Ossieköiö-hidon át 
Pest felé indult. Amikor a híd közepére érlek, 
civakodás közben a c vil megütötte a katonát, 
mire ez kirántotta a bajoneltjét, mellbeszutta 
társát, aki holtan esett össze. A halottat azután 
a Dunába dobta. Bandi Benjámin vallomátá-
ról a katonai hatóság értesítette a főkapitány-
ságot, ahonnan detektívek mentek ki a lak-
tanyába. Az éjszaka folyamán i detektívek a 
gyilkossal kimentek a vasúti Összekötő-hídhoz, 
hogy mutassa meg nekik azt a helyei, ahol a 
gyilkosság történt 

— A SZEGED jegyirodájában tele-
fonon is megrendelheti szinházjegyét. 
Telefonszám 306. 

— D&nér Béla már máaodik e se tben nem 
ielent meg a b i róság előtt. Budapestről jelentik: 
Ismeretes az a botrány, amely hetekkel ezelőtt 
látsiódott le a fajvédők klubjában dr. Klár 
Zoltán, Rdcz Vilmos és Dánir Béla között. 
Pályi Ed« Klár Zoltánnal Gömbös Gyula meg-
óvására egy lovagias ügyben fölmentek a 
klubba. Miközben a segédek várakoztak az elő-
szobában, megérkezett dr. Rdcz Vilmos is, aki 
az ott tartózkodó Ddnér Béldt tettlegesen in-
tultdlta. Az incidens után Dánér nekirontott 
Klárnak: „Büdös zsidó, mit keresel itt", majd 
arcába vágott öklévé'. Dulakodás kezdődölt, 
mire Klár a levegőbe lőtt. Egy csomó föl-
jelentést adtak be ebben az ögyben. Az első 
tárgyalást ma tűzték ki a törvényszéken, ami-
kor is Ulain főijelentisire Ddnirt akarták fele-
lőssigre vonni könnyű testi sirtis cimin. A 
tárgyaláson Dánir immár másodszor nem je-
lent meg, hanem orvosi bizonyítványt csatolt 
be, hogy beteg. Izgatott vita indult meg az 
ügyvédek között, hogy elő kell vezettetni Ddnirt, 
mert nem hatósági orvos irta a bizonyítványt. 
A biró 15 nspi haladékot adott a hatósági 
bizonyítvány beadására, ha ez nem történik 
meg, akkor saját hatáskörében fog intézkedni 

BArantő megrendelhető te lefon 5-19. 8 

A S Z E G E D t e l e f o n s z á m a i : 
Szerkesztőség 13 -33 . 
Kiadóhivatal és j egy i roda . 306. 
Nyomda 16—34. 

L o h e n g r t n , T o s c a é s C á r m e n 
operákból énekel 

S z é k e l y h í d i 
Feren* énekművész a pintek! hangversenyen, amelyet a 

Stefánia Szövetség 
rendez a csecsemők és anyák segélyezésére, jegyek Harmónia 

(Belvárosi Mozi) pénztáránál. 

Harry Pici 
a 

Titokzatos Mr. Senki 
péntektől 

a Belvárosi Moziban 
Divánpárnákhoz, térítőkhöz és egyéb kézi-

munk ikhoz 228 

Berliner (gyapjú) fonál 
megérkezett 
és c s o d á s s z í n e k b e n kapható 

Seelenfreundnénál, SS 

Sszinfiász és 
Művésszel ^ 

A &zinh*7 h e u n i ü x o r a . 
Legkényelmesebben valamennyi e lőadásra 

a Szeged jegyirodájában vál that ja meg jegyét. 
Dugonics-tér 11. Telefon 306. 

Szerda délután, rendes helyárakkal: Marica grófnő, 
operett. 

gzerda este: A kém, dráma. A-bérlet 19. 
Csütörtök: A kém. dráma. B bérlet 19. 
Péntek, először: Hipehely, operett. B bérlet 20. 
Szombat: Hópehely, operett A-bérlet-2 . 
Vasárnap délután, rendes helyáraKkal: Marica grófnő, 

operett. 
Vasárnap este: Hrpehely, operett. Bérletszünet. 

A Szeged jegyirodájában minden előadásra 
telefonon is megrendelheti szinházjegyét. — 
Telefon 306. ^ 

* Kéler Tasziló zongoraest je . Egy fiatal 
zongoraművész mutatkozott be kedden este a sze-
gedi közönségnek a Tisza-szálló nagytermében. 
Kéler Tasziló uj ember a dobogón, most bonto-
gatja szárnyait. Interpretációiban még benne zsú-
folódnak a kifejezetlen hangulatok, akarások, ame-
lyek nem jutottak a felszínre és az impressziók 
bizonytalanul mozgó tömegében küzdenek az ér-
vényesülésért. Mindamellett vannak a játékában 
határozottan figyelemreméltó színárnyalatok. A fes-
tői feldolgozás ugyan nem elegendő ahhoz, hogy 
a müvekben rejlő végső konzekvencia kibontakoz-
hasson, azonban erre is szükség van. Kéler gon-
dos kidolgozottságot ad s nem szeretetteljes mű-
gondot. Nagy előnye a dologbeli készsége, amely 
hidat vág saját küzködő lénye és a közönség 
közé. Műsorát művészi ízléssel válogatta össze. 
Schumann g-moll szonátát, Chopin: Prelude őket, 
Des-durt, b-mollt, f mollt, c-mollt és a Fantasie— 
Impromptut, a Berceuse-t, Keringő cis- mollt és a 
Scherzo b-mollt játszotta. Volt a ritmusában valami, 
ami Chopinnél idegenül hatott. A tempó lassúsága kü-
lönösen a Keringő cis-moll-nál tévesztette el a hatást, 
holott Chopin éppen a Valse-jaiban mondta el szerel-
meit, boldogságát, vágyódásait és csalódásait. Érde-
kesek voltak a Bartók: Parasztdalok. Az utolsó szám-
ban Liszt: Liebestraumban és a Tarantellában techni-
kájának dinamikai képességeit tárja elénk. Ezek 
után a számok után is, mint minden egyes elő-
adott mű után a közönség lelkesen megtapsolta. A 
meleg üdvözléseket ráadással köszönte meg Kéler, 
aki meg lehetett elégedve a szegedi sikerrel. 

* A szinház valamennyi előadására leg-
kényelmesebben a Szeged jegyirodájában sze-
rezheti be jegyét, mert a jegyiroda lakására 
küldi a jegyeket. Telefonszám 306, 

* Szilágyi Aladár jubi leum*. Békéscsabán 
Szilágyi Aladár színművész 35 éves színészi 
jubileumát ünnpelik. A jubileumi előadást a 
csabai színházban március 28-án tartják. Szi-
lágyi Aladárt nagyon sokan ismerik Szegeden 
is. Evekig volt a szegedi szinház művésze és 
tehetségével, a művészetbe vetett erős hitével 
megnyerte a közönség rokonszenvét. Szilágyi 
Aladár színészi nevét a Felesket nótáriussal ala-
pította meg, komoly kritikusok véleménye sze-
rint jobb nótárius nem mutatkozott nála a ma-
gyar színpadokon. Az öreg szinész jubileumára 
Szeged is elküldi üdvözletét. A békéscsabai 
társulat Lebonard opó-1 mutatja be a jubileum 
alkalmával. Lebonard szintén parádéi szerepe 
a jubiláló színésznek. 

* A Stefánia-Szövetség nagy jótékonycélu 
hangversenye pénteken, 27-én Székelyhídi Ferenc 
dr., a m. kir. Operaház énekművészének, Szegheő 
János zongoraművész és a szegedi filharmonikus 
zenekar közreműködésével. Jegyek Harmóniánál 
és a szegedi jótékony egyesületek vezetőinél. 

* A kém, ennek a csupa vígjátékot termelő színházi 
évnek drámai oázisa, mely ismét alkalmat ad Etsy 
Emiliának művészete csillogtatására. Csupa fuldokló 
izgalom, lüktető szenvedély ez a hatalmas erővel és 
erős lélektani készültséggel megirott dráma, melynek 
Baróthy, Harsányi, Oláh és Herczeg nagy feladatokat 
mutató szerepein kivül UU Giza, Baán Klári, Falus, 
Polgár, Szabó, Csordás együttese biztosítja a nagy 
érdeklődéssel várt előadását Baróthy rendezése mellett. 

* Hópehely Pénteken este 8 órakor mutatja be a 
szinház Lugosi Döme és Bethlen László operettjét, 
amely után már a fővárosi szintlázak is élénken érdek-
lödnek. A szinház operettegyüttese fokozott buzgalom-
mal készül a premierre s tökéletes előadásban hozza 
szinre a népszerű szerzők darabját. A sok látványos 
és revüszerü operett után a közönségre jditően fog hatni 
a .Hópehciy* nemes egyszerűsége, amely nem a szín-
pad kápráztatásával akar sikert aratni, hanem a for-
dulatos, hangulatos és mindvégig érdekes cselekmény 


