Szeged, 1922. február 15

HÍREK.
— A pozsonyi menekflltok gyász-

nnnepe. Bud »pestről jelentik: A cse-

hek 1919 február 12 én Pozsonyban
a Magyarországhoz hü állampolgárok között brutális vérfürdőt rendezlek. E gyásznap emlékéie feb
már 12 et a pozs nyi menekültek
gyászünneppé
.. vatták.
Vasárnap
délelőtt fel I I . órakor a várkápul
naban Mészáros János
püspöki
helynök a véitanuhalalt halt pozso
nyi magyarokért gyászistentisztele
4 tet mondott, maid meghatott beszédben méltatta érdemeiket.

— Tárt még a fsrssng. *A m.

SZEGED

Or. Czibola Untai, Szalay János is Gila István begyeimet kapott.
Hlndkármat ma délelőtt szabadlábra helyezték
.

SZEGED, február 14.

<Saját tudósítónktól.)

Heteken át tarló tárgyalás után
1921 február 7-én hirdette ki a szegedi töivéryszík Markovlch tanácsa
a szegedi direktóiium, dr. Czibula
Antal és társai bűnügyében hozott
íteletét. A megállapított bűnösség
'l'Pián dr. Czibuta Antalt Bt évi,
Stehll Istvánt Öt évi, Gila Istvánt
nrgy évi börtönre és Szalay Jánost
egy évi fogházra ítélte a törvényszék.
Mind a négy elítéltnek szereplése
élénk emlékezetében van még a
szegedi közönségnek. A törvényszék
az itelet kimondásánál súlyosbító kö
rülményrek vette, h(gy a nekik
szánt szerepre Önként vállalkoztak.
Enyhítő köiülménynek vették azonban dr Cibulánál,
hogy
mindenkivel
jóindulattal
igyekezett
bjnni, hogy fe lépésével a szertelen
séget megfekezte,
hogy
tudásával
szakértelmet vitt a hiányos közigazgatásba, hogy letartóztatásáig a he
yin trarndt és igv lehetővé tett*'.

kir. Ferenc József tudomány egye
tem zsidó h digatói, mensájuk javára
zártkörű táncestélyt rendezi ek e hó
18 án a Kass-szálloda termeiben. A
jótékonycéiu mu'atság szép sikerű
nek igetkezik és a bálon igen dizztingva.t közönség lesz jelen. Itt em
litjuk meg, hogy az idei dus farsangi szezont a szegedi. cigányzenészek fejezik be. Március 1-én
amikor mar véget ért az ö farsangi
elfoglaltságuk, ők rendeznek zárt
— Ujviaekoa (elmenteitek barom
körű táncmulatságot a Tisza szállóban és a befo!>ó jövedelmet jó- msgyar újságírót. A Magyar Karimák jelenik Újvidékről: A Déltékony célra fordítják.
bácska cimü rap I p szerkesztőségéi
— Kaposvár Is templomot ép't. a Magyarországról elmenekült komA fogadalmi templom ügyet intéző munisták bevádoltak a szerb hatóbizottság tegnap igen helyesen azt sagok elölt és a szerkesztőt két
a határozatot hozta, hogy Foerk munkatársával egyetemben börtönbe
Ernőt bizza meg a fogadalmi tem- juttatták. Az újvidéki törvényié*
plom
építkezésinek
folytatásával szombaton tárgyalta a hírlapírók
egyelőre husz millió korona erejéig. ügyét cs a vad tlól felmentette
Érdekesnek tartjuk ezzel kapcsolat- őket. A lap 10 napi szünetelés után
ban megemlíteni, hogy a kap >svári újból megindult.
ágostai evangélikus egyház is temz A bosszn farsang legslkerfil
plomot akar építeni a tavasszal. tebb balja lesz a f. hó it5 én tartandó
A miniszter megengedte a kapos- táncos nagy cécó, amelyet a Kass
váriaknak, ho/y a templom céljaira szálló boitermeben rendeznek az
az egész ország terület'én nagyará- Endrényi Imre cég összes alkalmazót
nyu gyűjtést indíthatnak.
tai. Tánc reggelig. Elsőrendű cigány
— Patikus bál
A Ferenc József zene. A baii mulaisag tiszta jöveháborúban megrokkant
Tudományegyetem
gvógyszerész- d . l n e a
hallgatói folyó hó 18 án este 9 nyomdászok és könyvkereskedők felórai kezdettel táncestélyt rendeznek segélyezésére fog fordíttatni. J.gyek
a Tisza-szálloda összes termeiben, por nap múlva már kaphatók End
dr. Aigner Károly főispán, dr. Afeny- rényi l.ure könyvkeretkedesében.
Mrt Oáspár egyetemi rektor és Shvoy
— Országos vásár Földeákon
Kálmán vezérkari ezredes fővédnök- Földeákon e hó 18 án es 19 en
sége és közéleti kitűnőségeink véd- országos vásár lesz. A 48-án tarnöksége alatt. A meghívókat már tandó allatvasáira minden szabálynagyrészt kiküldték. Jegyek a meg- szerű igazolvánnyal ellátott állat felhívók felmutatása mellett, szerdán, tl ajtód 10.
csütörtökön és pénteken az egvetemi
— A kihágási biró ma ismét
Szent Imre Kör helyiségében (Kith.
löbb
eleimiszerárust büntetett meg
Kör, Kelemen utca 1.) és szombaton este a bál irodában válthatók. kisebb nagyobb pénzbüntetésre az
A rossz cimzés, v gy tévedés foly ert, mert nem függesztették ki az
tán elmaradt meghívók miatti fel- árakat
szólamlások is ide intézendők. A
— Újból megnyílt egy onkrássda.
nívósnak ígérkező bál az előjelek- Kalár.ku Kai. an regi johitü szegedi
ből ítélve semmivel sem marad el cukrász ezúton hozza a n. é. köa Pesten és Kolozsváron tartott hi- zönség szíves tudomásara, hogy
res patikus báláktól.
küldföldről visszaérkezve Kígyó-utca
6. szám alaui cukrászdáját újból
— 21 fokos hideg. Tegnap ér.
megnyitotta és azt mától kezdve
ma regge! a legtöbb hőmérő 21 fok
szeme yesen vezeti. Hangsúlyozni
Celziust mutatott. S/egeden hossru
idő óta nem volt ily arányú hideg. kivái j-ik, hogy Kalánka 13 éven át
volt a szegedi
Árvay cukrászda
— Bécsben befagyott a vlzve- szakembere es abb^n a helyzetben
seték Bécsből jelentik: A tarlós van, hogy készítményeivel a legkéfagy miatt Bécsben befagyott a nyesebb igényeket is kielégítheti.
Dunacsatorna
A vízmüvek befa Etvallalja toriak, tészták t s sütegyása Bécset közeli ves edelemmel mények rendeles szeiinii készítéséi
is.
>743
fenyegeti a vízellátás terén.

— A filmek ellenőrséso Szege

éen. A fővárosban a filmcenzura
körül keletkezett bünüygyel kapcsolatban arról értesülünk, hogy a S'egevii államrendőrség a fumcenzun
rendeiet megjelenése óta szigotuan
ellenőrzi a helybeli mozik műsorát,
nehogy wlyan filmet vegyenek mü
sorra, a elvek lejátszását a cenzúrabizottság betiltotta.

hogy a károk

részben

megtérülje

A

. . k ! g y c I m i ^ e l e t értelmében
"
évet meg nem haladó bünte« » közbiztonságot nem ve
szélyeztető elitéltek kegyelmet kaptak. Ez alá a kegyelmi rendelet ala
estek Czibuláék is, azonban mivel
a megkef.yelmezhe-és
kérdésében
kétségek merültek fel, az ügyészség
itt az összes iratokat felteijesztetle
az igazságügyminiszterhez.
Ma délelőtt érkezett le a minisztérium döntése á szegedi ügyészséghez, amely szerint az igazságügy miniszter ugy határozott, hogy
dr. Czibula Antal, Gila István
és Szalay János elitéltekre ts ki
kell terjeszteni a kormányzó
kegyelmét.

— Közelebb a tavasahas. A

medve presztiz e soha nem növekedett ilyin nagyra, mint most. A tél
csikorgó, kemény és hideg, s hogy
ez igy van, azt mindenki a medvének tulafdonitja, melynek ugylátszik
igaza volt. A dohgnak
azonban
szomoffpb és komolyabb oldala is.
van, mert a fakészletek az emeletes
palotákból éoen ugy kifógvtak, mint
a legkisebb kunyhókból.
Elszoktunk,
az evek hosszú során az Hyen telektől, nem számítottunk erre a kegyetlen csapásra és reszketve, fagyoskodva várjuk az első
tavaszt,
nup felbukkanását. Az első tavaszi
napét, mely
mégsem
lehet már
messze. Február van és a természet
kérlelhetetlen időmérője
egymásután
pergeti le a napokat és a leghidegebb nap is az uj tavaszhoz
visz
közelebb bennünket. A
tavaszhoz,
melyet várunk, amely éltet, megenyhít, gyönyörködtet,
könnyebbé
teszi a szenvedő emberek sóhaját és
megvigasztal a szenvedésekért.

Az ügyészség ennek alapján azonnal intézkedett mind a hárem vádlott szabadonbresájtása iránt, akik
— Ábránd és valóság. A magyar
még a délelőtt folyamán el ishagy- filmgyártás óriási haladását hirdeti
ák a Csiliagbörtrn épületét.
az egész világon. Korda Sándor, a
Kiváló rendező készítette e filmet,
— Letartóztattak egy notórlás melyben tudásának legjivát nyújtja.
tolvajnőt. A rendőrség letartóztatta A szereposztás a m>ga nemében
Szalma Qyörgyné napszámost, akit o'y páratlan, hogy már ez is frapéppen akkor értek tetten, amikor a pirozni fogja a nézőközönséget AlKöztisztviselők Szövetkezetéből más- bérlő Oprini a főherceg szerepében,
fél kiló rizst akart ellopni. A lopá Mária Pálma a táncosnő és Várson ért asszonyt a rendörségen konyi Mihály az idegenbe szakadt
megmotozták és motozásközben több flmmüvészünk nyújtanak feledheezer korona értékű különféle olyan tetlen alakítást. A K>rzó-mozi szerírut találtak nála, amelyeket a piacon dán, csütörtökön és pénteken játsza
l< pott össze. A rendőri nyomozás ezen filmszenzációt.
során az is kitűnt, hogy Szalmáné
hasonló lopásokért már hatszor volt
jogerősen eütélve. Legutolsó büntetését a mult év decemberében töltötte ki. n notórius tolvajnöt a
rendőrség ma adta át az ügyészségnek.

— Téres verekedés Feketeszó

len. Mára virradó éjjel nagy verekedés színhelye volt a feketeszéli
gazdasági-kör helyisége. Csillag Tamas földmives egy Nacsa Lajos
nevű barijával borozgatott a kör
helyiségében, amikor belépett a he
yiségbe Daka Lajos és Daka Mi
hály földmivesek, akik rövid idő
nuiva összetűztek Csillag Tamással.
Pár percnyi szóvita után tettlegességre került a sor, amelynek so.-án
Csillag Tamást ugy összeverték,
hogy ma reggel be kellett szállítani
a közkórházba. A rendőrség megindította az eljárást.

—

Farkasok

— Ai Iskolák, és a hideg. Dr.

Wolf Fetenc tiszti főorvos bejelentette a polgármesternek, hogy némely városi ükekban kevés a fűtőanyag. A polgármester Balázs Mi*
hály gazdászt bízta meg, hogy az
iskolák faszükségletét a szükséges
mértékben lássa el.
,

— Földöt kérnek a Kansz tag-

jai. A földbirtokrendezö biróság
értesítette a polgármestert, hogy a
Kansz tagjai kérelemmel fordultak a
bírósághoz, amely szerint a város
földjéből minden tag részére egy
hold föld megváltásának kimondását
kirik. A földbirtokrendezö biróság
a kérelmet a földmivelésügyi minisztériumhoz terjesztette föl. A miniszter egy szakértőt küldött ki a
szegedi földviszonyok megvizsgálására, aki, ugy tudjuk, már meg
is érkezett Szegedre.
A:

a Felvidéken.

Ungvárról jelentik: Az óriási hideg
következtében az északkeleti felföld
vidékeire tömegesen jönnek át Galíciából és Oroszországból farkasok.
Bruso mthén község halárában az
éhes farkasok megtámadtak egy
birkapásztort
és nyájával együtt
széttépték.

— A férjgyllkossággal vádolt
asszony flgye. Emlékezetes még
olvasóink előtt a nyár folyamán oly
nagy port felvert hír, hogy az 1919.
december havában elhalt Nagy Sándor vásárhelyi földbirtokost a felesége mérgezte meg. Feljelentés folyán a rendőrs'g által megindított
bünügy az ügyészségre került A
oiegejiett exhutnllás pozitív aditol
nem eredményezett és ezért Nagy
Sándor belső részeit Budapestre
szállították a vegyvizsgalat megej
téséte. Budapestről ma érkezett le a
vegyvizsgáló
intézet
vé'eménye,
amelynek alapján a szegedi ügyészség rövidesen megleszi uz indítványát.

x Barlo Bonnard, a Quo Vadis ?
cimü film Pctroniusa jáis.a a főszerepet a Kotzó-moziban ma utoljára
szinte kerülő p e r e l v e a vérp'dig"
(Rouge Noir) Yimü filmben, mely a
Napóleon utáni idők milliőjében
jatszód k le. Akik látták e filmet,
feledhető len élményben volt részük.
Jegyek korlátolt számban a pénz- ó r á j k t javíttasd Babosnál Orowlán-u S.
tárnál.

BELVÁROSI MOZI
Telefon : l i a z w M i 258. Pénztár 9 !

Ma utoljára

II iBgvidánuLKili, ligtucaotatóbb fűn

Hz ezerarcú ember
E. O. Seeliyer mindennél ötletesebb regénye 9 felvonásban, a
III; és IV. rész egyszerre.

Az előző részek összefoglalva
szintén látkitók.
Miodint

nyujt, niidnkit

Előadások M 5, fél 7

kMüít!

9 órako.-

