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vioh felmentését kérte. ' ítélet csütörtökön 

délelőtt lesz. , 
- Zár a?á he'yezték a bulgáriai állat-

állományt. Szófiából jelentik: A központi bi-
zottság Bulgária szarvasmarha-állományát 
zár alá "helyezte. A vonatkozó rendelet szerint 
vágómarhát ezentúl csakis a köz/ponti, ille-
tően kerületi élelmező bizottságok által fölha-
talmazott. egyének vásárolhatnak. Igásmarha 
és tenyészállatok vásárlására a községi ható-
ságok adják ki az engedelmeket. A Ihadsereg 
részére való vásárlásoknál a kerületi bizott-
ságok emberei is közre fognak működni. 

— Ha jól akiar mulatni, menjen ©1 az 

Urániába és nézze meg MÁGNÁS MISKÁT. 
- A mesterséges édes' töszerek forgal-

m i a k szabályozása. A hivatalos lap leg-
utóbbi számában megjelent rendelet szerint 
a pénzügyminiszter a közfogyasztás cukor-
szükségletének biztosítása érdekében a keres-
kedelemügyi miniszterrel egyetértőleg a 
mesterséges édesítőszerek forgalmát szabá-
lyozhatja és a szükséghez képest a mestersé-
ges édesítőszerek állami esryedároságáról 
szóló tör vénycikk ha tározm anyaitól is el-

. térhet. 
— Köszönetnvl?v*nlt*s. Envémmel együtt 

bálás szívvel mondok köszönetet mindazok-
nak, kik jóságos részvétükkel s a véé-tisztes-
ségen való megjelenésükkel bennünket vi-
gasztalni igyekeztek, özv. Sc.hkmch Ká-
rolyné. 

— ÖPáF . ÉKS7EREK imrw TábwTtékbfit 
F ^ C H E R K.-nál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

- KÖW^jfc a h a za á r u l ó lacfahisf r ó n á l . 

Aradról jelenti: Lukácsiu Lászlónak, amikor 
még laieifalusi pópa volt. meggyült a baja az 
aradi ügyészséggel is. Lukácsiu akkor csu-
pán kivándorlásra csábította a magyarorszá-
gi románokat. Ez a kivándorlási itev nem is 
olyan érdektelen, mint <a rendes kivándor-
lásra való csábítási esetek. Lnkáosinnak van 
egy fia. Lukácsiu ®paminondá«z, aki Ameri-
káiban Newyorkban lakik. A fiatal Lukáesiu-
nak Ncwyorkíbam bizományi irodaija van, 
amelyet ..Aurora" cím alatt veret. Ez az 
iroda pénzkölcsönökiet és kivándorlási hajó-
jegv eladását közvetíti. Lukácsán László, aki 
igyekezett fia irodáját magvarországi romá-
nok kivándorlásra való csábításával felvirá-
goztatni, az Aradon megjelent ós időközben 
megszűnt Tribuna cimü lapban több izben 
hirdetést adott le. Ezeknek a hirdetéseknek 
az volt a célja, hogy a fiatal Lukácsiu révén 
mennél többen hajózzanak ki az újvilágba. 
Az ügyészség azonban beleavatkozott a do-
logba és azóta szünetelt a kivándorlás Lu-
kácson révén. Az ügyészség imég 1913-ban 
vádiratot adott be Lukácsiu ellen. Hétszer 
tűzték ki Lukácsiu bümpörében a főtárgyaiást 
de a hírhedt pópa mindig orvosi bizonyít-
vánnyal igazolta elmaradását. A bíróság vé-
gül is elrendelte Lukácsiunak karhatalom-
mal való elővezetését, de ez már nem veze-
tett eredményre, mert kitört a világháború 
és Lukácsiu társaival! Romániába szökött. 
Itt — mint ismeretes — saját hazája ellen 
lázított és egyike volt azoknak, kik Romániát 
belesodorták a világháborúba. A romániai 
nacionalisták körében dédelgetett hazaáruló-
nak menekülnie kellett Romániából, amikor 
győzelmes csapataink diadalmasain előrenyo-
multak. Most valahol orosz földön bolyong a 
hazaáruló, aki ellen — a forma kedvéért — 
köröző levelet adott ki a magyar igazság-
szolgáltatás. s 

— Ha jól akar mulatni, menjen ©1 az 

Urániába és nézze meg MÁGNÁS MISKÁT. 
Tanul junk idegen nyelveket a Városi 

nyelviskolában. Telefon 14—11. 
— Értesitem a n. é. hölgyközönséget, hogy 

a tavaszi bevásárlási utamról hazaérkezve a 
legújabb modellokat, tavaszi és nyári szövet-
ujdonságokat beszereztem, melyeknek szives 
megtekintését kérve, tisztelettel Braun Mihályné 
nőidivatterme, Kelemen-utca 3. 

Siisizai! Olsyüzit! 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

iesz bemutatva a szezon leg-
nagyobb a t t r a k c i ó s dzsungel 

filmje a 

Korzó moziban. 

Nagy dzsungel dráma 5 felvonásban. 

r 

Óriási hajókatasztrófa a ten-
geren. — Élet-halál harc a Leo-
párddal. — Menekülés az őserdő 

fenevadjai elől. 

A legizgalmasabb 
dzsungel film. 

ímrni lümimi! 

Csütörtökön, február 15-én 

N O R D I S K - E S T E K 

Gumar Sommerfeldt felléptével 

A szenvedély 
Nagyvárosi erkölcsrajz 3felv.-ban. 

Nlcolai Johansen felléptével: 

R királynő barátja, 
Vidám udvari történet 3 részben. 

A A 

E lőadások pont 5 ó r a k o r kezdőd-
nek fo ly ta tó lagosan 10 ó r á i g . 

Gyermekjegyek csak az első előadásokra 
érvényesek. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

MŰSOR: 

Előadások kezdete negyedny olckor. 

CSÜTÖRTÖK: Klasszikus ciklus V. száma. 
I. Kénytelen házasság. Vigjáték. II . A 
botcsinálta doktor. Vigjáték. Páratlan, 
egyharmados. Előadás előtt Soós Aladár 
konferál. 

PÉNTEK: Három a kislány. Énekes játék. 
Páros, kétharmados. 

s z o m b a t d u: Ifjúsági előadás. Liliom fi. 
Énekes vigjáték. 

SZOMBAT ESTE: Csárdáskirályné. Operett. 
Páratlan, báromharmados. 

VASÁRNAP d. u.: Legénybucsu. Operett 
VASÁRNAP ESTE: Zsuzsi. Pa*u»t-vigjáték 

Pároe, egyharmados. 

Pártos István hangversenye. 

A szegődi szegények sorsán ki'ván.t segite-

ni a Délmagyurország, .amikor' elhatározta, 

hogy a tél folyamán négy hangversenyt ren-

dez. A cél, a törekvés az volt hogy a jóté-

konyság gyakoxlásia a művészet kapcsán men-

jen végibe, hogy akkor, amiíkor a közönség 

meghozza kirvámatiois 'áldozatát cserébe szín-

tiszta művészethez jusson, amiben mostanában 

nem igein van része. A Délmagyarország 'által 

rendezett első — Dohnányi (művészetétől ékes 

— hangverseny révén tekintélyes összeg jut-

hatott a 'szegényeknek. Hittük, hogy a mai 

második hangverseny is, amelynek keretében 

a kiskorú, de nagy képességű, érett és kifej-

lett müvészetü Pártos Istvánt szólaltattuk meg, 

a kitűzött célt anyagi részében szintén 'szol-

gálni fogja. Sajnoa, ezúttal nem elegendően 

'gondoltak a szegényekre; nem sok embernek 

,szólaltatta meg a szivét a jóttevés gondolata ós 

nem a kivonatos és várt számban törekedték 

a kivételes művészet- után, aminek zavartalan 

gyönyörűség a velejárója. A Délmagyarország-

raafc azonban van egy nagy elégtétele: kon-

istatálbatása annak a Valóságnak, hogy 'a kö-

zönség belátta, sőt lelkes, örömmel teljes tap-

saival dokumentálta is, hogy művészi 'érték-

ben a wkls" Pártos István hangversenye nem 

maradt mögötte a Dohnányi koncertnek, hogy 

amikor hirdette a Pártos István kiválóságát, 

csoidás tehetségű mivoltát, ritka, bámulatba 

ejtő művészetét, igazságot hirdetett, 1 

A Tiszanszálló nagy termiében zajlott le a 

szenzációs sikerű hangverseny. A terem nem 

telt meg teljesen, de a jelienvoltak elénk 'ér-

deklődéssel várták a „kis" művész megjelené-

sét. Amikor a gyermek-ifjú a teremben meg-

jelent, alig fogadta taps. Mintha a közönség 

azt mondta volna: a gyermeket miár látjuk, 

de lássuk a csodát is. Kisvártatva ezt is látta. 

Pártos István az álla 'alá fogta Guadadini-ját 

(gróf Zichy Rafael kezdeményezésére a fővá-

rosi mágnások ajándékozták neki) és megkezd-

te műsorát. Első száma 'Tartini G-dur Szonátá-

ja volt. Az első téteil kezdetén már a közönség 

látta, megérezte, hogy kivételes talentummal 

világítás kizárólag az 
O S R A 1 Ü izzókör-
tékkel érthető el, egy 

_ próba mindenkit meg-

győz róla. Kapható egyedül FONYÓ SOMA 
világítási vállalatnál Kölcsey-u. 4. Telefon 16&. 


