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— Tolvaj vasúti fékező. Molnár Elemér | 
táblabírónak április 25-én az A-esévon oso- | 
mag érkezett. A csomagban rubanemüek vol-
tak, amelyek !köziil 255 korona, értékű hiány-
zott. 'Molnár táftlal>iró feljelentésére a rend-
őrség a tolvajt Kis Antal vasúti fékező .sze-
mélyében kinyomozta. A tolvaj ellen megin-
dult a bűnügyi eljárás. 

— Parasztasszonyok tolvajszövetkezete-
Huszonhárom lopással vádolt pitvarosi pa-
rasztasszony állott csütörtökön1 a szegedi 
törvényszék Bókay-tanáesa előtt. Az asszo-
nyok tolvajjszö vet kőzetet alapítottak és évek 
óta lopásból éltek. A Hopásck javarészét 
Makón követték el, de a környéket sem h'a-
nyiagoltáfc el teljesen. A tolvaj asszonyok 
nemesalk másokat, hanem egymást is több 
ízben meglopták, mint azt 'a csendőrség a 
nyomozás során megállapitotta. Az első-
rendű vádlottak iBiednilk Jánosé, iSztólár Já-
nosné, iGyurkovies Jánosné, Bemer Mihály-
né, Davalovszlki Milbályné, iKováics Pál né és 
Virankó Mátyásáé. A vádhatóságot. Sztaohő 
Lajos ügyész képviseli. 'A tárgyalás előre-
láthatólag több n'apig fog tartani, miután 
összesen huszcnihárom vádlottat fog buisz-
rendbeti lopás miatt ifeíeTősségre vonni a tör-
vényszék. ' 

— Sikkasztó adókezelő. Topolya község 
fogyasztási adó-bérletének (kezelésével Léderer 
Márk kezelő és Bericsil; Pál ellenőr volt meg-
bízva. A község elöljárósága rájött, bogy a 
kezelő manipűLál, mire feljelentést tettek el-
lene és az. ellenőr ellem A szabadkai törvény-
szék sikkasztás miatt vonta őket felelősségre. 
A törvényszék- Léderer Márkot nyolc hónapi 
börtönre itélte, Kenősüket pedig felmentette 
a vád alól. Az ügyészség Ifelebbezése folytán 
a szegedi Ítélőtábla Ringhoff-er-tanáicsa elé 
került az. rügy. A vádhatóságot dr. iHiibay 
László ügyész képviselte, Léderert dlr. (Bo-
selián Samu szabadkai ügyvéd, Benesiket dr. 
Balassa Ármin védte. Az Ítélőtábla Léderei 
büntetését egyl évi börtönre emelte fel; Ben-
esik fölmentését pedig helybenhagyta. 
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— Orosz fogoly gyilkos merénylete a 
gazdasszonya elien. Mezőkovácsházáról jelen-
tik: Micsájov Alexandra 22 éves orosz fog-
lyot Andó Andrásokhoz osztották te gazda-
lsági munkára. A fialta! fogoly szemet vetett 
vv.iu Andó Andrásáéra, akinek a térje a har'c-
hléren van. Az asszony .neim vette észre az 
orosz fogoly fellobbanását. Szer-dán reggé; 
'hat órakor Andó Andrásné igyaimitllanifl ki-
ment az istállóba, 'hogy megfejje a tehenet, 
•A hevesvérű fogoly váratlanul rárontott, 
Ihogy aljas vágyát kielégítse. A megrémült 
•asszony felháborodással és kétségbeesetted 
védekezett. A nekivadult muszka -erre kést 
ragadott és azzal témadia meg az asszonyt. 
A rémes dulakodásra és az asszony segély-
k iá i tusaira az öreg Andó és 70 éves felesége 
Viz istálló -felé siettek és megborzadva Ját-
iák, hogy leányok vérében fetreng. A két 
öreg az elösiiető szomszédokká'! együtt ár-
Ifalmatlaunű tették az elvetemüli foglyot és 
átadták a csendőröknek. A fiatal im-einyecs-
ke sérülései sul.yo.s:ak, .mindkét kezére nyo-
morék lett. A merénylő orosz fogoly az il-
letékes katonai parancsnokság előtt fog la-
kolni biine -mi-altt. 

— Üzletáthelyezés. Vegyiruliatisztitó és 
kelmefestő fióküzletemet Mikszáth Kálmá-n-
ntca 9. szám alól (Atilla-utca 10. szám alá, 
Valéria-tér sarokra helyeztem át. ÍKércni a 
nagyérdemű 'közöntség becses pártfogását. 
Lvcza József, kelmeifeistő és vegyiruha tisztító 
i ] i'a rt el ep-tul aj dón os. 

— A hadiárva. Nagy érdekességü filmuj-
donság kerül pénteken a Korzó-moziban ilfé-
mutatóra ezen. a eimen. iA filmnek különös 
értéket 'ad az, liogy protektorai is vannak, 
még pedig Zita, trón örökös né, Izabella királyi 
herceg-asszony, gróf Khiucin-Héder-váry Ká-
rolyné, gróf Berebtold Lipót né, báró Skcalá-
né, Csekoni.es Endre gróf, Esterházy Miklós 
herceg, Josi-poviéli Géza "és a magyar-osztrák-
mágnásvilág összes előkelőségei. iA film ke-
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retében a legbrilliánsabb szenzációk vonul-
nak fel ós eddig féltve őrzött titkok látnak 
napvilágot. Hogy a legfelsőbb hadvezetőség 
éhhez -engedelmet adott, ennek magyarázata, 
liogy a mozgófénykép a jótékonyság szolgá-
latában áll. A hadi-árva előrelátbatóliag eddig 
p'óldát la.mil álló nagy sikert ifo-g aratni és 
búr a Korzó-mozi esak nagy anyagi áldoza-
tok árán tudta a film "bemutatási jogát meg-
szerezni, a remélhető erkölcsi sikerben meg-
fogja találni szám adásait. iA kéip pénteken, 
szombaton és vasárnap marad miisoron. 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

PÉNTEK: I. Mindörökké ámen. II . Fe-
lié r felhő. 

SZOMBAT: T. Pardon. I I . Fehér felhő. 
VASÁRNAP délután: Hamlet, tragédia. 

Berlini kritika 

Molnár inirákulnmáról. 
A Berliner TageÖlatt irja a Fehér felhő-

ről: 
— Ez a különösen megkapó, teljesen drá-

maiatlan ál cm játék, amelyet, a huda'pesti 
Nemzeti-szinházban mnden este előadnak, a 
színpadon; „mirákulumnafc" van elnevezve. 
Eredetileg azonban hosszabb eimen, de talá-
lóbban ugy kellene nevezni: „A limanova: 
ütközet évfortdulójának emlékjátélka." Mert a 
limanovai ütközet színhelyén szül. tett meg 
ez a darab. Ott látta a hadi tudósító, Molnár, 
az első e'lf-esett huszárokat. Tudjuk, hogy a 
Nádasdy-ezred huszárjai itt borzalommal 
tel jes kézi tusában megszalasztották az ellen-
séget. Ez volt Galicia felszabadításának be-
vezetője. Sokan maradtak itt közölök az 
orosz árkokban, vérrel és sárral boritottan, 
karabélytussal -vagy ásóval a. megmeredt 'kéz-
ben. Molnár, a haditudósító, ott járt Ás el-
mesé>l tette magának (azokkal, akik életben 
maradtak, mint. folytak le a rémesen dühödt 
harcok. Be Molnár, a költő, felelevenítette 
emlékezetében azokat a. napolkat is, amikor 
a huszárok csillogó egyenruhájukban, virág-
gal díszes csákóval, kivont karddal vonultak 
ki. ,A falvak és városok ujjongása és büszke-
sége hangosahban kisérte őket, mint az ösz-
szes többi katonákat. Mert a magyar nép 
tudatában csupán esak a huszár az igazi ka-
tona, csupán csak ő Hunyadi és Rákóczi hadi 
dicsőségének az örököse, ő róla ábrándoznak 
a leányok. 

És a huszár tudja és érzi ezt. Legyen 
egyébként bármi,, pásztor, napszámos vagy 
kocsis, mikor ifelöíti a zsinóros attiilát, vala-
mi uras és dacos be-ty'keség ficánkol a tagjai-
ban és még -gyalog is csak ugy lóhátról be-
szél az egész világgal. Az otthon maradottak 
fantáziája ugy látja, amint valamennyi más 
előtt vágfaftva, lekaszabolja az ellenséget. 
És most a háboru szétrombolt miniden hu-
szál-ékességet és buszárdicsőséget és sárba 
taposta azt; a huszárok árokban is gyalog 
harcolnak. Nem maradt meg az ő pompájuk-
ból semmi, sem a ló, sem az éles kard, sem 
a hetykén a vállukra akasztott mente és 
maga a karabély is, az egyetlen fegyver, 
mélyet meghagytak néki. hirtelen közönséges 
doronggá vedlett át, sőt egyik-másik- el is 
haj itatta és ásóval cserélte fel. iHa ez-t ott-
hon a faluban tudnák! — gondolhatta magá-
ban, Molnár. És az igy szégyenbe fult huszár-
romantikára való emlékezetből, a, megsem-
misített nemzeti bál-ványhól keletkezett a 
„Fehér felhő" cimü álomjáték. 

Most Goth Ernő — ő ismerteti Molnár 
darabját a tárcarov-atban — elmondja a da-
rab tartalmát és végül igy ifejezi be: 

Molnár Ferenc színmüvei közt ez a (játélk 
mindig szerényen félre fog húzódni. Ni nem 

KÖRZŐ MOZI 
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Április 28, 29 és 30-án, pénteken, szombaton és vasárnap 

Ő cs. és kir. Fenségei Zita és Izabella 
főhercegasszongok védnöksége alatt a 
magyar és osztrák főúri világ közre-

működésével készült felvétel. 

1 h a d i á r va. 
Korrajz a nagy háborúból 4 felvonásban. 

Szinhely: Budapest, Bécs, a harctér és a Skoda-gyár. 

Szinre kerül még: 

Ha mafd béke lesz. 
Amerikai film 2 felvonásban. 

Számozott helyek. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor. 

Vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 


