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H I R E K 
Szegedi u tmu ta t ó 

A Somogyi-könyvtárban rá az 
egyetemi könyvtárban vasárnap ás 
ünnepnap kivételével könyvtáraiul-
gAlat. 

A Városi Múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kács István Klauzál-tér 8, Just Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 59, Sel-
inerzi Béla Somogyitelep IX. u. 4^9, 
Török Márton Csongrádi-sugárut 14. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
B i s m a r c k , * v a s k a n c e l l á r . 
Korzó Mozi: F r á t e r L ó r á n d , 
Széchenyi Mozi: C a r | P e t e r g , a 
t e t t e k e m b e r e . 

— O Í J O - t é 

— Rövid tárgysorozata lesz a kis-
gyülésnek. Megírtuk, hogy a városi 
lurvénytaatóság szombaton, május 
>0 án délután 4 órai kezdettel taitja 
n.cg május bavi kisgyiilését. A pénte-
ken kiadott tárgysorozaton összesei. 
izenkilnc pont szerepel, valamennyi 

kisebb jelentőségű és javarészt sze-
Tclyi vonatkozású iigy, szabadságolá-
sok, munkaifrjmegállapitások és ha-
sonlók. Nébány beruházási tétel és a 
s/illérisugáruti elemi iskola mennve-
zetkicseréíesévej kapcsolatos kőmű-
vesmunkák vállalatba adása egészíti 
ki a tervezetet, amely ezek szerint vi-
ta mentes lefolyást, úgynevezett /kurta 
ülést* ígér. 

— Évzáró ünnepség az egyetemen. 
A szpgedi egyetemen junius 5-én lesz 
az évzáró ünnepség. Az ünnepség déi-
elött 10 órakor istentisztelettel kez-
dődik majd fél 12-kor az aulában 
az egyetemi énekkar a Hiszekegvet 
r nekli, utána Kogutowicz Károly rek-
tor mond beszédet. A tudománykarok 
beszámolója után a pályadijak kiosz-
tása következik és a SzEI képviselőjé-
nek beszámoloja. Koguiowicz rektor 
megemlékezik a kormányzóról és az 
évzáró ünnepség a Himnusz hangjai-
val ér véget. 

— Száz szegedi és négyszáz k5r-
nxrkf gyermeket visznek nyaralni a 
Balatonra. Az Országos Szociális Fel-
ügyelőség érlesiletle a város vezető-
ségét, hogy az idei gyermeknyaralta-
tasi akció keretében Szeged város te 
•rutuléről ötszáz gyermeket hajlandó 
bekapcsolni. A nyaralásra küldendő 
gyermekeket az iskolaorvosok véle-
ménye alapján válogatják ki, az idén 
azonban az egészségi szempontból va-
ló ráutaltságnál is fontosabb irány-
elv, hogy a sokgyermekes árvízkáro-
sult családok gyermekeit részesítik 
előnyben. Ezzel is tehermentesíteni 
akarják a megpróbáltatások napjait 
elő családokat a nyári átmeneti időre 
A Szegedre engedélyezett ötszázas 
kontingenst ennek az elvnek az a.ap-
jáo ugy osztják meg, hogy szaz belte-
rületi gyermeket és DégyszáL környé-
kit visznek nyaralni. Ezek nagyrésze 
a Gyermekvédő Liga balatonszamár-
di üdülőtelepén nyer elhelyezést, azo-
kat pedig. akiknek az orvos egészségi 
okokból magaslati levegőt ajánl, a 
Bukonyba, és a Mátrába viszik. Egy 
kisebb csoport majd a dunamenti ho-
rányszigeti vizitelepre kerül. A nya-
ralás három turnusban fog történni, 
az első csoport közvetlenül a vizsgák 
után tndul, csupa 8—12 éves fiu ós 
leánygyermek vesz benne részt. 

Borkereskedők nyári zárórája. 

A szegedi borkereskedők közös elha-
tározás folytán üzletüket junius 1-től 
augusztus 31-ig minden nap reggel" 
7-tól 1 óráig tartják nyitva. 420 

— Felhívás a Katolikus Növédö 
tagjaihoz. A Katolikus Növédő fel-
kéri tagjatt, hogy vasárnap a hősök 
emlékünnepén déli 12 órakor a Hősök 
Kapujánál minél számosabban jelen-
jenek meg. 

— zaszlórfiszt Ölt© a város a hő-
sök ünnepén. Május 31-én a hagyomá-
nyos ünnepélyes keretekben üli meg 
Szeged közönsége a világháborús hő-
sök emlékezetét. Erre az alkalomra 
a város lobogódiszt ölt. dr. Pálfv pol-
gármester az erre vonatkozó utasítást 
pénteken kiadta. Az utasítás kiadásá-
ra nem azért van szükség, mintha fel-
tételezhető volna, hogy bárki 4s meg-
feledkezik erről a hazafias köteles-
ségről. hanem, mert a zászlóhasználat-
ról szóló törvényes rendelkezés a 
nemzeti lobogó kitűzését és bevonását 
a törvényhatóság első tisztviselőjének 
engedélyéhez köti. 

— Megérkezett a föld művelésű gyí 
miniszter válasza az OMTK-ügyben. 
Megirtuk, hogy dr. Pálfy József pol-
gármester táviratilag azzal a kéréssel 
Iurduit a tejellátási ügyekben intézke-
désre illetékes legfőbb hatósághoz, a 
földmüvelésügyi miniszterhez, hogy 
fontos közérdekből . rendelje el az 
OMTK szegedi telepének további 
üzembentartását, vagy ha ez nem len-
ne lehetséges, legalább a gépek és fel-
szerelések elvitelét akadalyozza meg 
a miniszter. A távirati kérésre ma ér-
kezett meg a földmüvelésügyi minisz-
ter válasza, amely ugy szól, hogy ad-
dig is, amig az OMTK ügyében végle-
ges döntés történik, a szegedi telep 
teljes felszerelése Szegeden marad és 
azt a város vezetőségenek jogában 
áll a tejelosztás lebonyolításához hasz-
nálatba venni. 

— Kurbos Ily ma este nyolc ára-
kor nyitja meg nyári táncterraszát 
Zászló-utca 2. szám alatt. 

— Háromhónapi fogházra ítélték a 
lószerszámok szereimesét. Török Im-
re Ferenc hódmezővásárhelyi földmű-
ves, aki már kétizben voit büntetve to-
szerszamlopas miatt, penteken ismét 
lószerszám lopásért került a szegedi 
törvényszék egyesbiraja* vitéz dr. 
Hárs László büntetőbiró elé. Török 
azzal a szándékkal ment át Szentesre, 
hogy ott birkákat vásárol, nem sike-
rült azonban birkákat vennie. Este, 
amikor gyalog iDdult haz<< .Vásár-
helyre, eltévedt a tanyák között és be-
tért Katona András gazdálkodó tanyá-
jába. Vasbotjával kifeszítette a kam-
ra ajtaját és a sötétben addig keres-
gélt, amig ráakadt a falra felakasz-
tott lószerszámra, arait magával vitt. A 
törvényszék előtt Török azzal véde-
kezett, szenvedélyesen szereti a lo-
vat, meg a szép lószerszámot és nem 
tud ellentállni, hogy el ne lopja, ha 
ilyet lát. A törvényszék nem méltá-
nyolta Török Imre Ferenc szenvedé-
lyét és 3 hónapi fogházra itéite a ló-
szerszámok szerelmesét. — Ugyanek-
kor másik lószerszám-ügy js szere-
pelt Hárs egyesbiró előtt. Ennek Sza-
DÍSZIÓ József 44 éves büntetett előéletű 
deszki lakos volt a vádlottja. Szanlsz-
to februárban Lakatos Istvántól 3 da-
rab lószerszámot és egy lópokrócot 
lopott 200 pengő értékben. A lopott 
holmikat Lazank János szegedi, Hó-
biártbasa-utcai lakosnak adta el, aktt 
orgazdaságért vont felelősségre a tör-
vényszék. Szaniszlót lopás büntette 
miatt 6 hónapi börtönre Ítélték, or-
gazdáját pedig 1 hónapi fogházra, az 
Ítélet végrehajtását azonban az ö ese-
tében próbaidőre felfüggesztették. 

Solti Pálné született Bere-
gi Irma, fia rtr. Solti János 
és felesége Déry Zsuzsa bá-
natos szívvel jelentik, hogv 
a legönfeláldozóbb férj és apa 

Solti Pál 
hosszú szenvedés után május 
hó 28-án örökre elaludt. 

Szeretett halottunk teme-
tése május 31-én, vasárnan 
délelőtt 11 órakor lesz a 
Cinteremből. 

Gyászolják meg nővérei, 
sógornői, sógorai, násza, 
nászasszony és a kiterjed', 
rokonság. 

Külön villamos a Dugonics 
térről fél 11 órakor. , 

— Huszonhafilléres lopásért egy-
hónapi fogház. Libus Sándor 20 éves 
Moagárdi lakos tavaly februárban a 
kaszaperi tanyák között koboi olt Ki-
rály József nevű társával. Az egyik 
lakatlan tanyában behatoltak es ott 
töltötték az éjszakát. Távozásukkor 
Libus magával vitte a takaréktűzhely 
vaslapját, amelyet Orosházán eladott 
26 fillérért. Libust pénteken vonla fe-
lelősségre a szegedi törvényszék 
egyesbirája és lopás miatt 1 hónapi 
fogházra itéite. 

— A Szegedi Izraelita Hitközsée 
Hadviseltek Bizottsága felkéri tagjitt, 
hogy az 1912. évi május 31-én, vasár-
nap délelőlt 10 órakor a nagytem-
plomban megtartandó hősi emlékünne-
pélyen teljes számban megjelenni szí-
veskedjenek. 

Vígadóban flekken és tánc! 
— A tolvaj bejárónő. Antalfi Jó-

zsefné, aki mint bejárónő dolgozott 
Török Erzsébet Báró Jósika-utcai la-
kosnál, munkaadójától több értékes 
holmit ellopott. Az ellopott holmikat 
Spitalszky Józsefné nevű barátnőjével 
együtt elvittek Dominik Mihályié 
zsibárushoz. A törvényszék egyesbi-
rája pénteken Antalfinét és Spitalszuv-
nét 8—3 hónapi fogházra itéite. Domi-
nikáét 15 napi elzárásra ítélték, de az 
Ítélet végrehajtását felfüggesztettek. 

„ p o m a h q " 

Zamatos almaievéből készölt üdítő. 

Mindenütt kapható! 

— Janik -vendéglőben ma flekken 
vargabéles. 

— Egyesbirói ítéletek. Csikós Já-
ros 21 éves szentesi napszámos ta-
valy novemberber Szentesen bemászott 
Dancsó Szilveszter lakásába és ello-
pott egy kabátot, meg egy csizmanad-
rágot. Bogár Imrétől egy nadrágot, 
kalapot és mellényt, Fábiánsebestvér.-
ben pedig Tancsik Antaltól kerékpárt 
cs 2 pengőt kért kölcsön, mindkettőt 
eltulajdonította. Megkárositotta Vér 
Jánost is, akinek 10 pengőjét sikkasz-
totta cl. A szegedi törvényszék 
egyesbirája pénteken vonta felelősség-
re Csikóst és lopás, meg sikkasztás 
miatt összbüntetésül 8 hónapi börtönt 
spbott ki rá. Az itélet jogerős. — 
Rácz György 42 éves vásárhelyi nap-
számos Algyön ellopta Terhes Sándor 
kerékpárpumpáját. A szegedi tör-
vényszék egyesbirája pénteken 23 napi 
fogházra itéite. 

A Beregi Lajos szegedi és 
orosházi fűszer- és gyarmat-
ára nagykereskedő ceg, vala-
mint a cég tisztviselői és a), 
kalmaznttai fájdalommal tu-
datják, hogy szerelett cég-
társ, illetve főnökük. 

< Solt i Pát ú r 
a cég beltagja f. hó 28-án 
hosszú szenvedés ulao el-
hunyt. 

A megboldogultban 4fi éven 
át a legodaadóbb és legmeg 
értőbb cégtársunkat, alkal-
mazottai pedig atyai jóaka-
rónkat vesztettük el, aki 
bennünk munkatársait tekin-
tette és jóindulatát velünk 
mindenkor a legnagyobb sze-
retettel éreztette. Emléké! 
mindenkor igaz nagyrabe-
csüléssel és szeretettel őriz-
zük meg. 

— Egy bicikli, meg egy bekecs ára: 
6 hónapi börtön. Farkas István 21 
éves makói szabósegéd május elején 
gazdája. Böngyik Lajos kerékpárját, 
amely javítás végett műszerésznél 
volt, elhozta a műszerésztől azzal, 
hogy hazaviszi a gazdának. Nem vilin 
azonban haza. hanem elszökött rajta 
vidékre és ott a kerékpár lámpáját, 
meg dinamóját eladta. Ugyancsak el-
adta a Bönayiktöl kölcsönkapott beke-
cset is. Farkas* elfogták és egy-
renribeli sikkasztás, vaiamint egyrend-
heli csalás vétsége miatt pénteken » 
szegedi törvényszék büntető egyesbi-
rája, dr. Molnár István tanácselnök 
elé állították. Az egyesbiró Farkast, 
tekintettel büntetett előéletére 6 hó-
napi börtönre itéite. Az ilélet jogerős. 

Z E N E 
Mária-est 

a fogadalmi templomban 
A legnemesebb zenével hódolt pén-

teken este a belvárosi egyházközség 
az Istenanyának: Mária hónapja, a vi-
rágzó május alkalmából. A legtisz-
tább zeneiségéi, legszebb Mária-énekek, 
szólaltak meg a fogadalmi templom-
ban kitűnő előadók interpretáláséban. 
Sajnos, a templom nem telt meg env-
nyira közönséggel, ahogyan a gazdag 
és értékes egyházzenei műsor megét. 
demelte volna. 

A műsort K a p o s s y Gyula püs-
pöki tanácsos vezette be; ismertette a 
Mária-kultusz eredetét és fennkölt ér-
telmét. majd e tisztelet termékenyítő 
hálását érzékeltette a művészetekre s 
különösen a zeneművészetre vonatko-
zóan. A legnagyobb zeneszerzők leg-
szebb müveiket a Boldogságos Szűz di-
cséretére irták. A »musica sacra* 
gyöngyszemei ezek, mint az előadásra 
kerülő művek, amelyeket a hallgató-
ság áhitalos figyelmébe ajánlott. 

L i s z t Ferenc: Arcadelt Ave Ma-
riáját játszotta el ezután Antos Kál-
mán, a kiváló orgonaművész szinte 
cteri finomsággal, mélységes áhilatér-
zéssel. Ugyancsak L i s z t : Ave Maris 
Stella cimü müve következett a szé-
kesegyház énekkarának előadásában, 
felemelően szép volt. S z e n t t a m á s i 
Alma: Diffusa est cimü kórusmüve 
szintén őszinte tetszéssel találkozott. 
Mindkét számot C s o r n á k Elemér 
egyházzenei vezető vezényelte és ta-
nította be a tőle megszokott precizi-
tással és átérzéssel. 

Kiemelkedően értékes szám volt 
K i r á l y Péter >Benedicta est tu« ci-
mü Mária-éneke, amelyet K e r t é s z i 
Lajos adott elő tisztán, nemesen szar-
nyaló tenorján, teljes átérzéssel és a 
zenei mű szépségeinek értékelésévei. 

Ismét A n t o s Kálmán művészeté-
ben gyönyörködött a templomi hang-
verseny közönsége: tí o s s i egyik ba-
jos Mária-daliamat adta elő s ujjai 
alatt tökéletes liraisaggal szólalt me£ 
a hatalmas orgona. 

K o d á l y »Ave Mariáját* a MÁV 
>llazánk«-dalköre interpretálta olyan 
lel készültséggel és hangbeli szépség-
gel, hogy nuuden elismerést megérde-
melt. A kórust K e r t é s z Lajos fa-
ultolta be és teljes biztonsággal vezé-
nyelte. 

A műsor legművészibb teljesitmt-
r.ye kétségtelenül I l i n Üu.-án hegedű-
művész, a belgrádi zeneakadémia vott 
tanárának jalcka volt. S c h u b e r t 
liiai szépségű Ave Máriáját játszotta 
ti annyi áhilatos, szinte költői érzés-
sel cs elüadásbeli varázserővel, aho-
gyan ezt a népszerű szamot már hosz-
szu idő óta nem hallottuk játszani. A 
kitűnő hegedűművészt szívesen halla-
nánk szegedi hangversenypodiumon 's. 

Befejezőül a székesegyházi ének-
kar remekelt egy elragadóan kedves 
S z ö g i : Mária-dallal, majd Deák-
Bárdos ós Bárdos egy-egy kompon-
ciojával; A n t o s KaJmán pedig nagy 
művészi élvezetet keltve mutatta be 
Szegeden először saját >Boldogasa-
szony Anyánk* cimü, - nagyszabású 
egyházzenei müvét- í—uj 


