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beleegyezését nem tudta megnyerni. Köz-
vetlenül a trónörökös áttérése után Orosz-
ország és a többi európai hatalmak elismer-
ték Ferdinándot népjogilag is Bulgária feje-
delmének, Törökország pedig megerősítette 
méltóságában. 

A pápa azonban a biborosi testület előtt 
kifejezte fájdalmát, amiért az emberi politi-
kai okait elébe helyezte a keresztény lelki-
ismeret inéi lóságának. 

A tegnapi jelentésekből most kiderül, 
hegy amit husz évvel azelőtt nem sikerült el-
érnie: a római kúriával való megegyezést, 
az most megtörtént és a pápa megbocsátott 
a kat'hotikus hitén megmaradt bolgár király-
nak. Ez a kibékülés már egy évvel azelőtt 
történt meg, amint azt a beavatott körök 
tudják. 
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Február 23-án és 24-én, 
szerdán és csütörtökön 

Asta Níelsen 
legújabb fellépte a 

BRILLIÁNSOK 
• 
3 cimü szenzációs 3 felvonásos detektivtörtónetben. 
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! A kis rezidencia! : 
pompás vigjáték 3 felvonásban. 
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I Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. 

Gyermekjegyek csak az első előadásokra 
évrényesek. 

Alkalmi vásár 

Sandbergnál 

A legnagyobb válasz-
ték m e c h a n i k a i és 
elektrotechnikai játék-
szerekben, fényképé-
szeti g é p e k b e n és 

cikkekben. :-: 

Széchenyi-tér 16. 
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A m i k o r a k is szo lgá ló 
e lőke lő d á m a akar lenni. 

(Saját tudósítóinktól.) Egy tizenhat esz-
tendős, szurtos íkiie cseléd, alki Nagyimajhi-
tlion /szolgált a (község szatócsánál, teonapo-
,kon keresztiül •dézsmálta a gazdája kasszáját. 
Több iiníriit ezior koronát lopkodott össze ® 
házi szarka. A pénzt barátnőivel — háiriom 
tizenhárom éves lánnyal — és egy tizenhat 
.esztendős MiamecaJ 'elmulatta.. .Hogy i'esiz-
tekmill rniulabteaissainak, olykor átrándnttafc 
Meaclhclgyleisa-e, ahol ia kocsmában hajnaliig 
züllött a diisaes "társasáig. De odaihaza, a gaz-
diájánál is s,ckszor összejötteik, levonultaik a 
pincébe sörözni, kilószámra hordták a töl-
tött. ©-©kóládét ia pince-szeipavi'ha. Brült 
.Hermamn, <a seaitóes nem sejtette, hc,gy a 'cse-
lédje alilból a (pénzből tartja, jól a vendégeit, 
amit tőle ©1 lopott, haime-m .elhitte a lányok-
nak, hogy öreg bácsiktól kaptak juteilunat, 
mert jól vtofitték magukat. .A (pincében njpta 
pbrtiJlné .is uireigjelent, ivott egy-egy pohár 
sört « gyerékiflk ogészfiógére. Pezsgőzi «ik a 
pincéiben, — ezt az egyik lány vallotta a 
törvényszéken — öt-hat üwggél is megittak. 
Kteőbb .aztáin .kiderült, hogy 'milyen poz-gő-
ről van. szó, — Ihahzó limonádéról. Az igé-z-
ho.ii csak a.z érthetetlen, miiért törte iBiiilT, 
hogy .a jcsídirtl.i© fiók-orgiáikat Iremlezzon a 
i! l ázán ál, imiéirt vett részt ia Mulatozásban a 
háziasszony és imiiént egyeztek (bele hallgató-
lagosan mimdaketton, Iliogy a kis szolgáló jó-
szívű üreg bácsik kedvéi!)© járjon. 

(Sok minden kiderült a keddi (törvény-
széki támgyalásan. Egy alkalommal Di.üllek 
a ©reléd,iiifket. magáira hagyták az /üzletben, 
•mórt el kelleti valahová utaizn.iok. iA lány 
három koronát kiivott a fiókból és csokoládét 
vett érte (egy .másik iizletbeni. /A bárom koro-
nával n-eini turdotit volna elszámolni, ímeg-
szólitotta illát a harátijáit, — a barátnőjének 
a .fivérét — akivel együtt költötték el a lo-
pott pénzt, hogy segítse ki báromkohcaiával. 
A fim vonakodott, iinire a lány elővett olgy 
Bzázlkoromás (bankót ás a fimna'k adta. Kérte, 
adjon ezért három ikorohiát, mert ő ezt nagy 
péiiizit nemi válthatja fel a községiben. .A su-
hanc .eltette a százast és most. unár kisegítette 
a zavarlból a barátnőjét: adót neki három 
koronát. 

Egy Mzétp napon végre Brill Inek fel-
tűnt, iliogy a ('.-élődje hétköznap is selyem-
blúz,] an jár és il. ol cl i ig-hicl degit a la m nak oszto-
gatja a (pfezét. Figyelni kezdte a lányt és 
megállapította, Ihogy a szolgálója a .barát-
nőit is ellátja ruhánál, (k lappal ós zseb-

«11«U nwuegw, iiianem az o 
kasszája is szolgáltatja résziben a fedezetet. 

(Első felháborodásában feljelentette a 
icselódliét: I. E-t. Az ügyészség ivádat emelt 
a lány ellen .folytatólagosam elkövetett lo-
pás büntette miatt. A híróság azdnlban meni 
bümtethette toeg a Ikis szolgálót, mert Brül-
lélk vissza rontók a feljelentést. N. ./., K. ./., 
V. J. és N. V. ik idkorualk, alkiiiket a nagyzás i 
mániában iszeniviedő cseléd állandóan pénzelt, 
orgazdaság büntette imiiatt álltak a törvény-
szék előtt. Megállapításit nyewt, liogy (Bmiill 
kizárva tartotta ugyam a Wertheiim-szek-
rónyt, ide ia kulcs a szekrény tetején 'volt. ál-
landóan. így egyáltalán memi ütközött 110-
hézségdkhie a kassza megdézsnuálása. 

Kedlclen délelőtt foglalkozott (ezzel a bo-
nyodalmas üggyel a szegedi törvényszék 
Pókay-tm\ámn. lA vádihatéságot. dr. Horváth 
Jenő ügyész képviselte, K . J.-it dr. Nérned)j 

Gyula, V. J.-t dr. Dobay Gyula védte. B. E., 
alki ellen a vádat visszavonták, /ugy vallott 
a 1 arátnői és a barátja ellem, unlntakarlka-
cspáls. Előadta, hogy ő csak áldozat, azért 
•lopott töhh Izhem, iniert imogtenyégették, bogy 
fel jelentik, ha íwm ad pénzt. iA volt gazdáját 
és ia feleségét a. végletekig védte a kislány, 
tagadta, hogy az asszonya Jeritjárt a pincé-
ben, tagadta, hogy tudtak az öreg bácsikról, 
minident tagadott, ami rájuk ,nézve Ikellomct-
Jen lehetett volna. Egy kis összeütközés is 
támadt a tárgyaláson, a ezo'/Mó azt vallot-
ta, iliogy >a vonaton, amilkor Szegedire utaztak 
a tárgyalásra, a lányok felkérték, Iliogy min-
dent Briillnére. (kenjen. .A lányck megcáfol-
ták, ka iis derült, Ihogy hazudott, nnert ő má-
sodik osztályon utazott, a töbieik inreg har-
niadilkon. Csodálatos, iliogy még .mindig mi-
lyen uri módban él a- fejletlen, vézna gyerek. 

Dir. Horváth Jenő ügyész szigorú .bünte-
tés kiszállását 'kérte, nehogy a fiatalkoru-
akat az enyhe Ibüntttés további Minők elkö-
vetésére (buzdítsa. Dr. Nemed)/ Gyula 's dr. 
Doha)/ Gyula védenceik ártatlanságát igye-
keztek bizonyítani. 

A 'törvényszék orgazdaság vétségébein 
mondotta Iki l.liinö.?inek a vádlottakat. K . J.-t 
ja intő nevelésre, N. M.-t és V. J.-t dorgálás-
ra, a aiagyimajlátlli.i don Jüant, N. J-t pedig 
tizenöt napi fogházra itéltie a ibrróság. A 
vádlottak (az itéle/tben megnyugodtak, csak 
K. J. védője jelentett be felebbez'-t. 

Ma és minden este a 

„Belvárosi" 
kávéházban 

Füredi Fábián 
világhírű gordonka 
miivész, (szólista) 

h a n g v e r s e n y e z 

Kolompár Dezső hírneves 

fővárosi cigányprímás és ze-

nekara (a Folies Caprice volt 

házi zenekara) közreműkö-

désével. 

a a legjobb bevásárlási forrás 
férfidivatcikkek, ingek, meleg alsók, 
harisnyák s eggéb szükségletekben a 
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