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— A választási összeiróbiztosok megkapták ti-
zcnötnapi járandóságukat. A város tanácsa — 
mint ismeretes —, elhatározta, hogy a választási 
összeiróbiztosok járandóságát 15 napra kifizeti. A 
városi főpénztár kedden délelőtt kezdte meg a 
választási ősszeirók járandóságainak kifizetéséi. A 
főpénztár 142 összcirónak 140 millió koronát fi-
zetett ki. 

x Széna, szalma, here minden mennyiség-
ben kapható a Damjanich uccai szénatele-
pen (gázgyár mellett). 681 

Vásárhelyi őirek. 
Beethoven emlékének szentelte a vásárhelyi Fil-

harmonikus Társaság hétfőn este rendezett hang-
versenyét. A Filharmonikus Társaság alig két éves 
alakulása a vásárhelyi műkedvelő zenészeknek s 
most már a hatodik nyilvános hangversenyét ren-
dezte, egyre több hivel hóditva s minden egyes 
szereplésével ujabb és őszintébb sikert aratva. 
A hétfőn este rendezett Beethoven-emlékünnep 
is nagyszerű erkölcsi és anyagi eredménnyel vég-
ződölt. A Feketesas nagytermében teltház fogadta 
a derék és törekvő filharmonikusokat, akik a ra-
gaszkodásért pompás zenei élményt nyújtottak. Az 
est első felét teljesen Beethoven emlékének szen-
telték, amelyet a Leonóra-nyitánnyal kezdtek meg. 
Zajos tapssal fogadta a nagyszámú közönség Ju-
hász Gyula költői előadását, aki ihletett, szines sza-
vakban állította hallgatói elé Beethoven emlékéi. 
Gondolatai és megállapításai, melyekel átfűtött ér-
zése melegével, közelebb vitték a hallgatóságot 
Beethoven szelleméhez. A filharmonikusok ez-
után Beethoven V. Sors-szimfoniáját adták elő, 
kihozva a mü minden szépségét. A hálás közön-
ség utána percekig tapsolta Faragó Sándor hír-
lapíró kollégánkat, aki a filharmonikusok tevé-
keny karnagya s akit tisztelői kél babérkoszorú-
val leptek meg. Az est második felében Schubert 
H-moll csonka szimfóniáját játszották el a fil-
harmonikusok, mely után a vásárhelyi Iparos-
dalárda sok erővel és finomsággal énekelte el 
Wagner Góthüség cimü férfi-karát. Az est sikeré-
hez sokban hozzájárult a dalárda szereplése, mely 
az ének- és zenekultura terjesztése tekintetében 
méltó társa a Filharmonikus Társaságnak. 

A vásárhelyi orvosok kedden délben testületi-
leg keresték fel dr. G e n e r s i c h Antal kórházi 
igazgató-főorvost s üdvözölték abból az alka-
lomból, hogy a kormányzó egészségügyi főtaná-
csossá kinevezte. 

Mokcsay Zoltán főispán és a vele érkező ven- j 
dégek tiszteletére szerdán este mindkét dalárda 
szerenádot ad. A vásárhelyi dalárda a főispán 
tiszteletére a városházán, az iparos-dalárda pe-
dig a főispánné s a budapesti vendégek tiszte-
letére a Feketesasnál ad szerenádot. 

Kiss Árpád békéscsabai színigazgató bead-
ványt intézett a tanácshoz, melyben kéri, hogy 
a nyári színkört julius 15-től szeptember 30-ig 
engedje át neki s eszközöljön ki számára játszási 
engedélyi. Beadványában elmondja, hogy öt óv óla 
működik Békéscsabán, ahol annyira mqg van-
nak vele elégedve, hogy pályázat mellőzésével, 
további három évre megint ő kapta meg a szín-
házat. Beadványa mellé hatósági bizonyítványt is 
csalói, mely igazolja, hogy fizetési kötelezettségé-
nek mindenkivel szemben mindig eleget tett s 
kijelenti, hogy nemcsak uivós előadásokat pro-
dukál, de egyszer sem kér a várostól anyagi se-
gélyt. Kiss Árpád képviseletében dr. C u k o r Bá-
lint ügyvéd terjesztette be a kérelmet a város ta-
nácsához. 

Dr. Steuer György államtitkár értesítette a vá-
ros tanácsát, hogy a földmunkások szövetségének 
vásárhelyi alakuló közgyűlését április 10-én tartják 
meg. 

A március havi közgyűlést 30-ra tüzle ki dr. 
S o ó s István polgármester. 
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T A V A S Z I V Á S Á R A ! -
Hat fiavi Miel!! 

— Magyar Lászlót a tábla Is felmentette a ma-
gánlaksértés vádja alól. Kedden tárgyalta a szegedi 
Ítélőtábla Kovács Rókus elnöklete alatt működő 
tanácsa M a g y a r László hb-lapiró magánlaksér-
lési pőrét. Magyar László még 1921. decemberében 
elfoglalta azt a lakást, amelyet a lakáshivalal szá-
mára jogerős határozattal kiutalt. Mivel az üres-
nek hiti lakás ajlajál zárva találta, azt lakatossal 
nyittatta fel. A lakás előbbi bérlője, K a p á s 
Margit ápolónő feljelentést telt ellene magán-
lak s é r t és címén. A törvényszék azonban Ma-
gyar Lászlót felmentette a vád alól. Az ügyész 
felebbezése következtében került az ügy ma a tábla 
elé, amely dr. B u r g e r védő álláspontját fogadia 
el és a törvényszék felmentő Ítéletét indokainál 
fogva helybenhagyta. 

x Szegedi Útmutató a legújabb telefon-
könyvvel kapható minden könyvkereskedés-
ben. 

— I'órul járt kibic. B á n f i János ujkigyósi la-
kos a falun végigvonuló árokban ÜK le barátaival 
durákozni az elmúlt ősz egyik délutánján. A 
csendes kártyapartit nem is zavarta meg semmi, 
ainig meg nem jelent Nagy János félkegyelmű 
siketnéma. A szerencsétlen ember ezután egy da-
rabig érdeklődéssel nézte a játékot, majd kissé 
erőszakos formában cigarettát kért a játékosok-
tól, akik azonban elzavarták. Nagy beszaladt a 
faluba, útközben azonban felkapott egy dorongot 
és Bánfiék háza felé tartott. A siketnémának az 
volt a szokása, hogy ha megharagították, mindig 
belörle haragosainak ablakait. Bánfi azonnal élt 
a gyanupörrel, hogy Nagynak ilyesmi szándékai 
lehetnek és ezért utána futott. El is érte és amikor 
meglátta a dorongot Nagy kezében, olyan dühbe 
gurult, hogy a siketnémát belelökte az árokba és 
ott annyira összerugdosta, hogy bokatörést is szen-
vedett. A szegény siketnéma több, mint husz na-
pig nyomta a kórházi ágyat a szerencsétlen ki-
bicelés következtében és súlyos testisértésért fel-
jelentést telt Bánfi ellen a gyulai törvényszéken. 
Bánfit el is Ítélték 14 napra, aki az Ítéletet meg-
felebbezte. Igv került az ügy kedden a szegedi 
tábla elé, amely ugy találta, hogy a siketnéma 
szenvedéseiért igen enyhe büntetés a 14 nap és 
Bánfi büntetését 3 hónapi fogházra emelte fel. 
Bánfi felebbezett és igy a Kúriára hárul az árok-
széli kártyaparti végleges likvidálása. 

x Olcsó fürdőkádak, takaréktüzhelyek Fo-

géi Edénél, Szeged, Takaréktár-ucca 8. 582 

— Elütött a gyorsvonal egy 6 éves kisfiút. Győr-
ből jelentik: Nagyszentjános állomáson Lengyel 
Mihály földmives 6 éves kisfia a vasúti vágány 
mellett állt és nézte a vonatot. A 800-as számú 
gyorsvonat mozdonya elütötte a kisfiút ugy, hogy 
koponyatörést szenvedett és szörnyethalt. A vizs-
gálat megindult. 

x Helyesen cselekszik, ha varrógép-, tü-, olaj-
és fonalszükségletét nálunk fedezi. Stnger-varrógép-
alkatrészek elismerten a legjobbak! Singer-varró-
gép fióküzlet Szeged, Kárász-ucca 1. sz. G 

Nagy Dezsőné szül. Veisz Lujza, ugy a maga, mini egyetlen leánya, Mariska 
nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy a legjobb férj, apa és nagyapa 

ny. MFTR felügyelő, a Belvárosi Mozi rl igazgatóságának tagja, a Polgári hadi-
érdemkereszt és a Luidpold kereszt tulajdonosa életének 60 s boldog házasságá-
nak 34ik évében folyó hó 21-én d. u. 3 órakor hirtelen elhunyt. 

A megboldogult földi maradványai március 23-án d. u. 4 órakor fognak a zsidó 
temető cinlerméből a zsidó egyház szertartása szerint az anyaföldbe helyeztetni 

Gyászolják: 

Engländer Mór Engländer Ernőké 
veje. unokája. 

Zeisler Lipóíné szül. Langsfelder Ilonka 
sógornője. 

Singer Anlalné 
szül. Neufeld Julia, 

Ádám Józsefné 
szül Neufeld Blanka, 

Aczél Rezsőné 
szül. Neufeld Jolán, 

lestvérei. 

Nagy László, 
Nagy Ignác, 
Nagy Miksa 

A szegedi városi színház műsora: 
Szerdán: Te esak pipálj Ladányi. (A. 11. bér-

let.) 
Csütörtökön: Te esak pipálj Ladányi. (Bérlet 

B. 11.) 
Pénteken délután mérsékelt helyárakkal: Ctr-

kuszliertegnö. 
Pénteken este: Te esak pipálj Ladányi. (Bér-

letszünet.) 
Szombaton: Te csak pipálj Ladányi. (Bérlet-

szünet.) 
Vasárnap délulán mérsékelt helyárakkal: Arany-

lakodalom. 
Vasárnap este: D e z s é r y Gyula vendégfellép-

tével: A vén bakkancsos és fia, a huszár. 
Hétfőn: D e z s é r y Gyula vendégfelléptével: 

Rang és mód. (Bérletszám A. 12.) 

Színházjegyet a Délmagyarország Jegyirodá-
jában telefonon is lehet rendelni. A jegyeket kí-
vánatra házhoz küldjük. 

A IX. szimfónia Beethoven leghatalmasabb 
inüve. Halá lának századik évfordulóján az 
egész világ hódolala fordul Beethoven halha-
tatlan emléke felé. A szegedi Fi lharmónia és 
Dalárda hónapokig lartó munkával lehetővé 
tette, hogy e grandiózus mü előadható le-
gyen. Első előadás 27-én délelőtt 11, második 
29-én (nem 28-án!!) délután 5 órakor a Mo-
ziban Vasárnap Beethovenről dr. Somogyi 
polgármester emlékszik meg ünnepi beszédé-
ben, mig kedden dr. Fischer .Marcell, a Filhar-
mónia igazgatója tartja az emlékbeszédet. Je-
gyek mindkét hangversenyre Harmóniáná l . 

fi s z í n h á z i iroda h i r e i . 
Te esak pipálj Ladányi. Az utóbbi időben kevés 

magyar színpadi műnek volt olyan közönség- és 
sajtósíkere, mint Csathó Kálmán legújabb szín-
padi alkotásának, a Te esak pipálj Ladányi-nak, 
amelyet szerdán mulat be a színház. Ez a szín-
játék beszédes részlete a magyar életnek, amit az 
író cicomázatlan valóságban érdekes és fordu-
latos történet keretében tár a néző elé. A szinjáték 
borús részeit is átfonja a vidám derű, ami sikerre 
vezető módon vonul át az egész darabon, ame-
lyen meglátszik, hogy az író ismeri azt a vilá-
got, amelyben a Te esak pipálj Latlányi alakjai 
élnek és idézik elő a inaguk sorsát és helyzetét. 
Az újdonságra nagy kedvvel készül a társulat és 
a főszerepeket Uti Giza, Pártos Klári, Kaszab 
Anna, Egyed Lenke, Bardóc Rózsi, Újházi Nusi* 
Ilerczeg, Főidényi, Ilagymássy, Szilágyi és Bónai 
személyesilik. 

Minden külön érfesifés helyeit 

Mély fájdalomtól megrendülve tu-
datjuk, hogy a legjobb férj, apa és 
rokon 

Vasvári M i k s a 
életének 51-ik, boldog házasságának 
20 ik évében 1927 március 21-én rövid 
szenvedés után elhunyt. 

A megboldogultat 1927 március 
23-án délelőll 10 órakor a szegedi 
zsidó temető cinterméből temetjük. 

A gyászoló család. 

Emlékéi kegyeletlel őrizzük. 

Külön villamos indul a Dugonics térről dél-
előll fél 10 órakor. 834 


