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HÍREK.
— Dante omlekfinnep Budapesten. A Mjgyar Ku ir i>j<t: A magyar
katolikus
D i n t e B /oitság, Dinte
1321. évi halálának 600 éves fordulójára, vasárnap dilután 5 órakor
* Vigadó
nagytermében Ünnepi
Glést tartott. A te.met előkelő közönség töltötte mee. Az ülést gróf
Apponyi Albert, a Szent István Akadémia elnöke nyitotta meg. Utána
PfOhdszka
Ottukár székesfehérvári
püspök tartoita meg ünnepi előadását, melynek
cime
volt: „A
középkori szellemi élet összefoglalást a Divina
Comoediában."
A közönség lelkes tapsai után Goncha
Oyőző egy temi tanár tartotta meg
előadását D.nte állambölcséletéröl.
A következő előadó dr. Schütz Antal, a budapesti Pázmány Egyetem
hittudományi karán ik előadója volt,
aki a „Divina Comoedia theológiai
inspirációja" ci nen tartott előadásában azt
igyekezett
kimutatni,
hogy ami nagy van a Divina ComO'diaban, az a katolikus theoiog ától van inspi álva. Végül
Harsányi Lajos, a Dante bizottság ló
titkára szavalta el Dante cimü alkalmi köl'eményét.
— A Dlkes Irodalmi kör tegnap
délelőtt tartoita els'á bemutatkozó
matinéját. Menyhárt Gispár rektor
megnyitója után dr. Apáthy
István
ismertette Mikes Kelemen irói értékeit és stílű-művészetének nagyságát és párhuzamot vont a mai irodalmi és társalgási nyelv magyartalanságával. A műsor fulyamán Turai
Emma operaénekesnő *z<p és c e n g ő
hangon tolmácsolt székely népdalokat. A nagyszámú közönség a műsor minden egyes számát
lelkes
tapsokkal honorálta.

— A szegedi njságlrák közgyűlése Tegnap delelőit taitotta a Sze-

gedi Újságírók Egyesülete tisztújító
közgyűlését. Sz. Szgdhy
Vilmos
elnöki megnyiiójtban a sajtó súlyos
válságáról tesz említést és anól,
hogy bizonyos elemek kompromit
tálj >k a szegedi újságíró gárdát. Fi
gyelmezteti a tagokat, hogy a mi
szegedi testű etünk mindig kitudta
dobni magából a salakot s ezt a
Jövőben is a tagok
figyelmébe
ajánlja. Balla J;nő pénztáros beszámolt az egyesület vagyoni helyzetéről. Mintegy 55 ezer korona a
vagyona ma az egyesületnek, rámutat arra az útra, melyen haladni
kell és megköszöni a megnyilvánult
bizalmat. Ezután Szigethy elnök bejelentette, hogy a tisztikar mandátuma lejárt, annak tagjai nem kivannak tisztségükben tovább megmaradni és végül is elrendelte az
uj tisztikar megválasztását. Elnök
le«l Sz. Szigethy
Vilmos,
titkár
Tölgyes Gyula, pénztáros Wenner
Sindor, jegyző Kerner Imre
és
ellenőr dr. Kantor Lajos.

Ára 3 korona. Péntek, Ifi. évf., 33. szám
R e n d i k egy rabról és öröksigéril.
Ml Igai a másfél millió dolláros örökségből f .
nyllatkoaata a szenzációs flffbea.
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SZEGED, február 13 vanezer koronájával tartozik a
(Saját tudósítónktólj

rsb,
felkereste az ügyvédet és kérte a
Egy hét óta egyebet sem be- tartoiás kiegyenlítését. Az ügyvéd
szélnek a városbin az egyik sze
gedi lap híradása nyomán, mint f z ,íf.? f *' v,lá « 0 «»lotta az il élőt, hogy
azt, hogy a katonai körletfogház felültelték, mert a hir nem felel meg
Makra Ignác nevü rabja egy ame- a valóságnak.
a i u Igasságf
rikai rokonától másfel millió dollárt
. Ilyen körülmények között idő
örökölt.
Mióta ez a hir kipattant, azóta szerű ek találtuk, hogy utánajárjunk
szenzációs legendák keringenek vá az örökösödési ügynek és megtudjuk, hogy mi igaz a dologból.
rosszerte Makráról és örökségétől,
Makra annakidején a feloszlatott
nemcsak a köznép forgatagában,
szegedi repülőtelep küldönce volt,
amely igen fogékony a fantasztikus
ahol a rábizo't élelmezési pínzbői
események iránt, hanem az intellinegyvenezer koronát eltulajdonított
gencia körében is
szájról szájra
és ezért a katonai törvényszék hat
jártak a legképtelenebb híresztelések. évre Ítélte el. Az örökösödésiül el

Hllllók a hadseregnek. terjedt híreket legnagyobb'észt

A napokban például egy szabadszájú
munkásemberrel
kerültünk
össze az egyik trófikban, aki a kö
vetkezőket mesélte a körletfogház
felkapott alakjáról:
— Holnap kiszabadul, azt mondják. Sok milliót adott a
nem.eti
hadseregnek
és ezért engedik
ki.
Már nincs is a börtönben, hanem
átvitték a Mars téri kaszárnyában
í s ott van egy szobában.
— Honnan tudja ezt, tatám ? —
kérdeztük.
— A fiától. A reveit fiától. Itt
van a Schweiger péknél, az beszéli.
A felesége meg a Széchenyi-téren
zsemlet árul. Az is ész nélkül szaladgál, mert külön éhek és most
válni akar tőle 'az ember. Azelőtt
bizony semmibe se vette az urát,
most meg ugyancsak lefrál utána.
De az embernek nem kell, ugy h illőm, már a válópört is megindította,
aztán egy milliói adott az ügyédnek.

Prémes bnnds, szabad fűtés.
Egy ujságárus asszonyt kérdeztünk meg ezután, mit tud a szerencsés fogolyról :
—• Aszonták, hogy kiszabadult,
de az nem igaz kérőm. Az én fiam
égyütt ült vele, hát az tudja. Hanem
az igaz, hogy prémes bundát vásárolt a börtönben, mög aztán a sajátjábul fűti a celláját, mög külön
kosztot k;p és kiszolgálást. Hát
szöröncséje is van a bolondnak,
uram!

A harmadik föltevés
A harmadik föltevés az, amit az
intelligencia
körében
hallottunk,
hogy az egész ügy hazugság, az
örökséget maga a rab találta ki,
hogy „nagy fiúi" csináljanak belőle.
Egy rossz csekklapot mutogatott,
beszélik a .beavatottak", melyen
állítólag az örökségét kiutalták.
— A hazugságra ugy jöttek rá,
— mesélte nekünk egy úriasszony
— hogy egy hiielező, akinek nyolc-

önmaga költötte és a nála járt újságíró utján bocsátotta nyilvánosságrs.
Ma délelőtt fe'kerestük a fegyenc
ügyvédjét, dr. Fekete Bélát, aki az
el erjedt híreket a következőkben
cáfolta meg :
.
— Az elterjedt hírek nem felelnek
meg a valóságnak.
— Itt egy egészen kezdetleges
stádiumban lévő örökösödési eljárásról van szó,
ami csak igen sokára keiül elinté
zésre. Az ig iz, hogy Makra egy
amerikai nagybátyjatói örököl
és az összeg is megfelel az elterjedi híreknek,
de az örökösödési e'járárás eredménye még igen kétséges, legalább
is csak nagyon hosszú idő múlva
kerülhet rá a sor. Szó sincs arról,
hogy Makrát szabadlábra
helyeztek,
ez legfeljebb csak kegyelemből történhetne meg, de a büntetés olyan
súlyos, hogy
annak
elengedése
szóba sem kerülhet.
— Ami a hitelezőket illeti, azokkal rengeteg bajom van. nllandóan
zaklatnak és legutóbb az első feleségének a temetési költségeit
köve
telték rajtam. Nem szabod kimennem az u'cára, mert minden em
ber megállít, egyik kérdezősködik,
a másik tanácsokat ad, hogy mit
kellene csinálni a pénzzel, a harmadik már üzletet akar kötni ugy,
hogy mióta ez az ügy a nyilvánosságra került, nincs egy perc nyugodalmam.
Ezekután azt hisszük, hogy a rejtélyes esetről lerántottuk a leplet s
minden fantasztikus híresztelésnek
elejét vettük. A kíváncsiskodók és
hitelezők is meggondolják majd a
dolgot és megkímélik az ügyvéd
urat a fölösleges zaklatásoktól.
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— Dr. Tnróozy főflgyéss Tápé — állami iskolákról lévén szó —
község
képviselő testületében. átiratot intéz Gombkötő Antal tan— Balogh tanáosnok Badapes-

Uo Balogh
Károly tanácsnok a
a tisztviselők kedvezményes ellátása
ügyében ma reggel Budapestre utazott.

— megüresedett egyetemi tanári
tanszék, A H i v ^ a o s K v i o n y mai

száma pályázati ludelinényt közöl
a Ferer.c József Tudomai yegyetem
bölcsésze i és nyelvtudományi karán
a: egyetemes és összehasonlító föld
rajztanszék megüresedett tanán állására. A pályázati feltélelek szerint
a megválasztott egyetemi tanár egyúttal a Földrajzi Intézet igazgatását
u köteles ellátni.
*Srt aranyat, ezüitöt. pénzeket, legmagasabb Áron yent Tóth órás Kölcaey u. ..

felszólítja,
T<jpé község képviselő testületé- felügyelőhöz, melyben
hogy
füttesse
és
hozassa
rendbe a
ben minden évben meghívják a város tanácsának egy t*g|át. Somogyi kültelki iskolákat.
polgármester az 1922 ik évre dr.
— A Szegedi Gyorsírók EgyesüTuróczy
Mihály tiszti főügyészt letének G i belsberger—Markovichrendszerü gyorsíró tanfolyamai most
jelölte ki erre a tisztségre.
— Sok a beteg a kültelki Isko- nyílnak meg. A hal dók tanfolyama
lákban. Dr. Wo f Ferenc tiszti fő- ma hétfőn délután 5 órakor, a kez
oivos megvizsgálta a kültelki állami dóké holnap, kedden délután 6
iskolákat, hony mi okozza a tanuló- órakor kezdődik a piarista gimnáifjúság nagyarányú megbetegedés^!. ziumban. Ezenkirül az egyeterri
A vizsgálat eredményéről jelentést hallgatók lészére kedden délután 7
tett a város tanácsának, mely sze- órakor a kisegítő iskolában külön
rint az iskolaépületek igen rossz- tanfolyamot nyitnak.
— BrUlláns és arany ékszerekarban vannak és a fűtés sem felel
meg a szigorú tél követelményeinek ket ismét nagyon migas árban vesz
és kéri a bajok orvoslását. A város Mülhoffer ékszerész, Kárász-u. 2. 28

— á s Atiantla
"ink—máji
Alig 10 éve annak, hogy a mozi
i
nJiunk csak másodrendű és csupán
kisigényű ember?k szórakozását jelentette. Vass Sándor volt akkor az
első szegedi „bioszkóp"
igazgatója
és a mozi azóta a világ minden vdyosában hutulmas, imponáló karrjert
csinált. Néha érdemes lenne, de nem
áll módunkban ez érdekes karrier
Jontosubb állomásait
itt Jelsorakoztutinl, nincs is rá tulnogy szűkség,
mert a mai mozi — és eppen ez uz,
ami jellemzi — már btsiél
maga
helyett. Igy is feltűnést kelt mégis
uz a fantasztikus
tárgyú
szövevényes és izgalmas filmregény, melyet
a szegedi Korzó mozi e hét végén
fog a közönségnek bemutatni
és
amelynek tegnap délelőtt volt a saftó bemutatója. Pierre Bexasit
„Atlantit
cimü regényét dolgozták
fel
ügyes malkozók
mozifilmmé, melynek káprázatosan fantasztikus meseje
bő tápot ád a ma ideges embereinek
az élvezetig fokozott szórakozás kiélésére. A filmfelvételek
pompázatos
szópségel, a Szahara a maga természeti hűségében, a vízióként ható
9000 éves és mégis modern berendezésű barlang, a szereplők,
kik
mintha nemis filmszínészek lennének,
Antinea, kiért örömmel hal meg
minden férfi s aki első az
asszonyok kötött, ki a szerelemben
a
testi gyönyört
a lelki érzések fölé
helyezi . . . ezek azok a mozzanatok, melyek az Allanlis filmet
az
eddigi filmszenzációk fölé
helyezik.
Vas Sándort, a Korzó-mozi
kitűnő
igazgat* ját elismerés illeti, e film
Szegedre való lehozataláért.

— Kifosztották a gyomai kato
likas templomot A gyomai csendór-

örs távirati megkeresésben tuda ja
a szegedi rendőrséggel, hogy egy
eddig ismeretlen lettes az elmúlt hét
szerdáján behatolt a község katolikus templomában és onnan egy két.
százezer korona értékű aranyozott
tömör ezüstkelyhet ellopott. A szegedi rendőrség a megkeresés értelmében Szegeden is keresi a templomifosztogatót.

— Felemelték a vámhivata l rak-

tárdíjat. Ma érkezett le Szegedre a
pénzügyminiszter legújabb rendelete,
amely szerint a budapesti fővámhivatal postaosztályának vámraktárába elhelyezett árukért fizetendő
raktárdíj tételeket 1922 március 110!
kezdődő hatállyal, súlyra való tekin •
tekintet nélkül egy-egy
napra öt1
koronában állapította meg.

— á m . kir. Ferouo József tnd.
egyetem zsidó hallgatói f. hó 18-á <

a Kass szálló
összes termeiben
mensájuk javára táncestélyt rende .
Jegyek
a hitközség székházába;)
válthatók.

aORZÓ-MOZlf
Telefon: igazgatóság4-55.PéntAr II- 1 ''

Hétfö-kedd

Szenzációs slágerdita!

Szeretve
a vérpadig
(BOUGE NAAR)

Nagy olasz dráma 6 felvonásba

la olasz filmgyártás lognagyo^
filmje.
Előadások fél 5, fél 7, ós féi *
órakor
&

