EÜMAGYARORSZAO
6UCSÜTÖRTÖK,
Barabás Márton
1913 fehmár 25.

HIREK
Szegedi u t m u t a t ó
A Somogyi-könyvtárban és a*
egyetemi könyvtárban vasárnap és
ünnepnap kftételéve) könyvtárszolgálat
A városi mozeum egész évben
nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak. Apró
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59, Nvilassy A. bérlő dr. Kiss Lajnsné Rómni-körut 22, Salgó T»éter béri. Halász Klára Mátyás-tér 4, Temesváry
József Klanzál-tér 9.
Városi Szinház: Z s n z s 6.
A mozik műsora: Belváros! Mezt:
V i h a r o s é j s z a k a . Korzó Mozi:
F é n y e k a z é j s z a k á b a n , Szérlienyl Mozi: E m b e r e k a h a v a .
s o n.
—0Q0—

festőművész
kiállítása

a muzeumban ny tva d. e. 9—1 d. u. 3—5-ig.
— Elítélték a dorozsmai leventeotthon tolvaját. Sándor Gáspár 23 éves
kiskundorozsmai lakos lopás büntette
miatt került szerdaD dr. Kozma Endre
törvényszéki egyesbiró elé. bnndor a
mult év szeptember 6-án a kiskundorozsmai járási katonai parancsnokság
épületéből a bonvédek részére szánt
téli ruházati cikkek közül, amelyek a
leventeotthonban voltak
elhelyezve,
elemeit egy fehér vállkendőt és 1 sötétkék házikabátot. A
főtárgyaláson
azzal védekezett, hogy a házikabát helyett egy rosszabb kabátot akart vinni, de mielőtt még a rosszabbat elvihette volna, lefogták. Dr. Kozma Endre egyesbiró a védekezést nem fogadta el és bűnösnek mondotta ki a
vádlottat. Lopás büntette miatt ítélte
el Sándor Gáspár 2 hónapi fogházra és
3 évi hivatalvesztésre. A vádlott az
Ítéletben megnyugodott, igy az jogerős.

ötszáz pengő büntetés a Kétpengős tehéntúróért. Sztárcsevics Lázárné született Bukelity Rekila 56 éves
deszki lakos a mult év szeptember
25-én a tehéntúró kilóját Deszken a
megállapított 1 pengő helyett 2 pengőért árulta. Szerdán került a törvényszék dr. Újvári István egyesbirája elé,
aki árdrágítás vétségében mondotta ki
bűnösnek és 500 pengő pénzbüntetésre
ítélte. A vádlott az ítéletben megnyugodott, igy az jogerőre emelkedett. —
Katona Antalné született Bálint Vera
34 éves röszkei lakos Szegeden február 20-án a Valéria-téri piacon a
dughagynia kilóját a maximális 70 fillér, illetve 1 pengő helyett 2 pengő 40
fillérért (jdta. Rácz Jenő detektív tetten érte és feljelentette. Szerdán került a törvényszék dr. Újvári István
egyesbirája elé, aki árdrágítás vétsége miatt jogerősen 1 hónapi fogházra
és 1 évi hivatalvesztésre Ítélte.

Legmagasabb árat fizetünk

aranyért, ezüstért
és brilliánsőrt
R e í c h ékszeiesz.

Ke.emen u. 11.

— A tolvuj bejárónő. Meggyesi Pálné született Nőve Blanka 2ö éves szegedi bejárónő Galambos Ferencnénél
volt alkalmazva 1041 októberétől mult
év októberéig. Ez idő alatt rulianemüeket, evőeszközöket, zseblámpát es egy
arany töltőtollat lopott gazdasszonyatól. A lopott tárgyak értéke körülbelül
300—320 pengő. Galambosné feljelentésére JMeggyesirié szerdán a vádlottak
padjára került. Dr. Kozma Endre törvényszéki egyesbiró tárgyalta
ügyet
és bűnösséget megállapítva, jogerősen
2 hónapi fogházra és 3 évi hivatalvesztésre ítélte.
— Értesités. A szakszervezeti bi— A TISZA VÍZÁLLÁSA. A szegedi rendőrség révkapitánysága je- zottság közli, bogy február 26-án, pénteken este 7 órakor a Munkásotthonlentése szerint a Tisza vízállása ban, Hétvczcr-utca 9. szám, Kruppa
február 24-én reggel 7 órakor —386 Rezső Budapest, >A szociálpolitika jecm, a levegő hőmérséklete + 1 fok lentősége címen tudományos elöadas'
Celzius volt.
1 tart. Belépődíj nincs.

— Megfulladt a hurokban a jászolELSÖTETITE8 KEZDETE ESTE
8-ROR, VEGE REGGEL 5 ÓRAKOR, hoz kötözött gazda. Szabadkáról je
a világban és harsonázó hangulattal,
lentik: A Szabadka kózeieben levő
—oOo—
tűzzel, vérrel fcszitgesse a muzsika titüromhegyesen Magda József magyarkait. Mengeiberg sem a lángoló if.ju
kanizsai, Alsórevpart 7. szám alatti
_ Ülést tartott a nyngdijbizottság.
többé, de az elcsendesedett bölcsek szeiakos gyanús körülmények kozott megr
A' törvényhatósági bizottság nyugdijlídségével a csodákról lefejti a fátyhalt. Február 22-én jelent meg az
bizottsóga szerdán délelőtt dr. T ó t h
|
lakat és marad a valóság: a vágyakooromhegyesi csendörsegen Magda JoFiíhaimomkus hangverseny • zás, a lemondás . . .
Béla helyettes polgármester elnökletézsefué és izgatottan mondotta el, hogy
vel ölést tnrtott a városházán.
•
Mengeiberg Wniemme!
lerje ittas állapotban tért haza es
— Ugrón István kitüntetése. Buda- leányával együtt meg akarta verni. Az
Szegedi koncertjén Mengeiberg kiÜnnepi díszben fogadta a zene- zárólag Beethoven müveket vezényelt.
pestről jelentik: A Kormányzó a mi- istállóba menekültek előle, de oda is
niszterelnök előterjesztésére
Ugrón követte őket. Az istállóban a férje egy kedvelő közönség a vnaghirü karmes- Szuggesztív és virtuóz karmesteri zseIstván belső titkos tanácsosnak a haza istrángból hurkot keszitett és az asz- tert. A szinház zsúfolásig telt székso- nialitásának tudható be, hogy a zenedámák,
szmokingos kar valósággal megigézve követte a
szolgálatában szerzett kiváló érlemei szony nyakába akarta dobni, de lea- raiban elegáns
elismeréséül a Magyar
Érdemrend nya a segítségére sietett és kicsavar- urak ültek, jelei annak, hogy nagy mestert és olyan együttműködést proeseményt vár a közönség, mely gyö- dukált, amely díszére vált.
-nagykeresztjét adományozta. (MTI)
ták az istrángot a gazda kezéből. Mintnyörködött már
nagy
karmesterek
Az E g m o n t- nyitány
heroikus
— Turáni ünnepség. A Turáni Tár- hogy attól tartottak, bogy továbbra is
nagy müveiben, hiszen itt jártak vala- hangjaiban precizitás, nagyvonalúság,
saság * Turul Szövetség szegedi ke- üldözni fogja őket, a nyakába akaszmikor K l e i b e r , D e f a u x ,
D o b - stílus, értelem, érzés volt, csak a szenrületi vezérségének rendezésében feb- tották az istrángot és odakötötték a
r o v e n és még jó néhány ragyogó vi- vedély nagy sodrára sóvárogtunk haszruár 28-an délelőtt 11 órakor a Szu- jászolhoz, majd biztonság kedvéért a
lágnév. A csendes évek után a Ulhar- talan, mert a lendítő pálca fiatalos hekováthy-téri auditórium maximumban lábát is megkötözték. Ezután az aszmonia most ismét nagy névvel jelent- vétől lenyűgözve elfelejtettük, hogy az
turáni ünnepélyt rendez a következő szony elszaladt a csendörségre. Mire
kezett, ami meglehetősen nagy vállal- ősz hajkorona egyre kevesebbet teműsorral: 1. Himnusz^ 2. Kerületi ve- azonban a csendőrjárőr is megérkekozás volt, tekintve, hogy a zenekar- kint lángoló tüzekbe, de annál többet
ZérhcJyettes megnyitó szavai, 3. dr. zett, Magda József már halott volt.
nak sok regi kitünö és bevall muzsi- tud az emberi élet történetéből.
Lei gclyffy Gábor, a Turáni Társasag Orvosi megállapítás szerint a nyakát
< kusát nélkülöznie kellett. Annál tiszteigazgatója: >A turáni mozgalom jelen- ugy összeszorította a hurok, hogy
Az est szenzációja az
Eroica
' letreméltóhh volt a muzsikusok erőtősége*, 4. Finn versek, 5. dr, Cholno- nyomban
megfulladt. A szabadkai
volt, minden tétel hozott valami ujat,
feszítése, hogy igyekeztek helytállni és
ky Jenő e. ny. r. tanár, a Turáni Tár- ügyészség elrendelte a holttest felérdekeset, vitathatót, főleg tempóinak
saság elnöke: >Japán a felkelő nap boncolását és a vizsgálat megindítá- pótolni a hiányokat.
lassított ütemei, de mindegyikben egy
•
országa*, ti. Finn népdalok zongorakí- sát.
erős egyéniség külön felfogása érvé> A zene élő valóság, tehát változó nyesült. Legszebb volt talán az Adagio
sérettel, 7. Japán versek, 8. Zongora— Értesítjük tisztelt vevőinket, hogy és változtatható* — ezzel a tézissel ma- assai, amikor Mengeiberg elhagyta
szám, U. Kerületi vezérhelyettes zárószavai.
közös megállapodás folytán üzletein- 'gyarázta csendben figyelő zenekará- maga alatt a realitások talaját,- a
nak M e n g e i b e r g , hogy
muzsikus transz és láz lett úrrá rajta.
_ Szabadegyetemi előadás. A Hor- ket szombaton délutánonkint 2 órától szellemének oiyan utjai vannak, ameA közönség, mondanunk sem kell, a
thy Miklos-tudományegyelem Barátai- zárva tartjuk. Helybeli kézimunkake- lyeken a feladatok megoldása külön•szentelt fő«-nek kijáró nagy ováció332 böző lehet más álláspontoktól és más
nak Lgyesülete ma, csütörtökön dél- reskedők és iparosok.
val fogadta a vendéget. Lelkesedéssel
után t> orakor az egyetem aulajabau
felfogásoktól. Amit tehát elmondott ze- és örömmel tapsolt és nem rudott beKaróval
leütötte
haragosát.
Bujszabadegyetemi előadást tart. Llőad:
nekara élén, abból az ő lelki alkata telni a barátságos mosolygással intedr. Degregoria Ottone egyetemi lek- doso János 43 éves temerini földmű- ; magasodott ki. Mindenesetre egy nagy
gető világhírű karmester látásával.
tor, olasz kouzuli meghízott >A Dolo- vest az újvidéki törvényszék súlyos \ ember lelke, aki meghatóan egyszeA filharmonikusok babérkoszorúlesti
sertés
vétségében
mondotta
ki
mitok es magyar üllőrőlt címmel tvcrűen, de tudatosan, leszűrt józanság- val kedveskedtek vendégüknek, akit
bűnösnek
és
5
hónapi
fogházra
ítélte.
titósekkel). >Uléselnök: dr.
Koltaygal fejezi ki magát. A 71 éves művész meglepett és láthatóan megörvendezteKastner Jenő egyetemi tanár. Belepes Bujdosó az ítéletben nem nyugodott szive persze másképp őrizte a szenvetett a nagy, spontán ünneplés.
meg.
igy
szerdán
a
tábla
Curry-tanádíjtalan.
délyes, meg nem alkuvó, forradalmár
A hangverseny szólistája D á n i e l
csa újra tárgyalta az ügyet. A vádlott
— Zriuyi-ünnepség a Városi Szín- a mult év szeptember 2-án Biró Mi- Beethoven szivét, mintha sok évvel Ernő zongoraművész, a Zeneművészeti
házban. A Vitézi Rend szegedi Znnyt- hály temerini földművest karóval meg- ezelőtt hallottuk volna ugyanattól a Főiskola tanára volt. Beethoven Eszllur zongoraversenyét játszotta. A mü
csoportja március 7-én, vasárnap dél- ütötte ugy. hogy Bírónak a karja eltö- művésztől ugyanazokat a müveket.
Mengelbcrgnél ma maga a gondolat harcias és vidám alaptónusa helyeit
előtt 11 órai kezdettel a Városi Szín- rött. Az Ítélőtábla az újvidéki törvényházban Zrínyi-ünnepséget rendez. A szék Ítéletét indokainál fogva helyben- élmény és élmény a forma is. A nagy Dániel túlzottan engedte ál magát az
tanítómester filozófiájában van egyéni Adagio ll-dur témája álmodozó ^hantiszta jövedelmet a badbavonult és el- hagyta.
i
iz, belső számvetés a múlttal, az élet- gulatának, amelyből a Ilondo pattogó
esett honvédek hozzátartozóinak megNem kötelező ezután az iskolai tel, amely végeredményében csupa szá- jókedve se tudta kellőképpen kirasegítésére fordítják. A nemes célra
még nalmas semmiség. A muzsikában min- gadni. A művész kitűnő technikai kvavaló tekintettel felülfizetéseket szíve- egyenruha. Egyes iskolákban
évekkel ezelőtt kötelezővé tették
az den fájdalmon, harcon, eszmén tul a litásokkal rendelkezik és a zenekarsen fogadnak.
iskolai egyenruha viselését. A kultusz- művész felszáll a misztérium hüs éte- ral való tiszteletteljes sorompóba ál_ Janik.vendéglőben ma flekken miniszter most rendeletet intézett
a rébe és önnön fényébe burkolózva da- lása mellett ízléssel, finomsággal tolé» vargubelea.
tanügyi hatóságokhoz és a háborús vi- lolva repül a végtelenség felé.
mácsolta a müvet. Az est nagyszabáNem mindenkinek adatott meg, bogy sú ünnepléséből méltóan vette ki ré— Elitélték a védőnőképző intézet szonyokra, valamint a ruházati anyatolvaj segédlütöjét. Kotok József 21 gokban mutatkozó hiányra és a nagy- pz élet dolclőicn tul csodákat lásson szét.
éves szegedi lakatossegéd lopás bün- fokú drágaságra való tekintettel melA hangverseny előtt dr. M a k l ö r y
tette miatt került szerdán dr. Kozma lőzbetönek mondja az iskolai egyenruLajos kegyesrendi tanár méltatta Menh a r m ó n i a
Endre törvényszéki egyesbiró elé. Ko- ha viselését. Lehetővé kell tenni, hogy
geiberg karnagyot és az előadott müT i s z a fél 7 veket.
tok József a szegedi védönöképző in- a növendékek, amennyiben a beszer- MÁ
Lengyel Vilma,
tézetben volt alkalmazva
segédfütö- zési nehézségek, vagy a tanulók anyaként. Amikor alkalmaztatása megszűnt, gi helyzete megkívánja, használt, áto
s
mult év junius 30-án magával vitt egy alakított ruhákat is hordhassanak
munkaruha!, ügylrattáskat, 1 pár va- Mellőzni kell a tanulók egyéb iskola!
dászcipől 200 pengőn aluli ériékben, felszerelésében is a nem okvetlenül
alkotásai:
hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa. Dr. szükséges anyagok felhasználását. így Műsoron Chopin legszebb
Kocma IJndra egyesbiró
bűnösségét többek között a dolgozatfüzetek egysé- b-moll szonáta (gyászinduiós), etuuök,
megállapította és jogerősen 3 hónapi ges bekötésére használt színes papirt prelüdök, -mazurkák, balladák. , ^'b.
'foc házra. 1 évi hh aUl vesztésre ítélte is.
Ljefty:
D é 1 m a g y a r o r s z á g n á 1.
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