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: Általános amnesztia lesz Bulgáriában. 
Kegyelmet kapnak a forradalom összes résztvevői. Hazatérhetnek az emigránsok. 

Siófia, fanuár 12. Kulev igazságttgyminiszter 
j lapok tudósítói előtt kijelentette, bogy az 
újonnan összeülő parlament elsőset bau az am-
nesztiával fog foglalkozni, amely az 1923 óta 
Itfotyi forradalmak mindennemi eltiiltjire vo-

natkozik majd. Külön kiemelíe a miniszter, 
bogy az amnesztia kiterjed a SztambuUnszki-
párti tirnotoi bűnösökre is. Az amnesztia lehe-
tővé fogja tenni valamennyi emigránsnak, hogy 
izthetyükre visszatérjenek. 
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Bfin ás misztikum. 
Tegnap röviden (elenlette a Délmagyarország, 

bogy szombaton kimagasló nap|a lesz Szeged 
társadalmának. Olyan film kerül bemutatásra 
a Széchényi Moziban, amely még sebol sem 
herOII a nyilvánosságra és amely felülmúlja ax 
addigi összes nagy attrakciókat. 

Szombaton mutatják be ugyanis azt a hatal-
mas filmet, amelynek tíme Bün és misztikum, 
hatalmas filmregény a spiritizmus, a hipnózis 
és a grafológia misztikus világából. A film 
egyes részei megdöbbentően hatottak azok előtt 
a beavatottak előtt, akik a bemutató alkalmá-
val végignézhették a filmet. Lekötő és érdek-
feszítően izgalmas jelenetei mellett tudományos 

és művészi értékei emelik ki a többi hasonló 
tipusu filmek soribői. 

A szombati bemutatónak még egy kQlön 
szenzáeió|a is van, amennyiben minden néző 
Jegye mellé díjtalanul kap egy ujságltó-sors-
jegyet, illetve jegyül oz újságíró-sorsjegyek 
szolgálnak, amelyekkel 1000 métermázsa búzát 
(400,000.000 korona érték), négy szoba bútort, 
husz lóerős autót és száz más értékes nyere-
ményt lehet nyerni a közeli húzás alkalmával. 

A bemutató iránti nagy érdeklődést fokozza 
még az, hogy a film előtt Tábori Kornél, az 
ismert és elismert kvalitású iró, kutató és 
hírlapíró tart érdekfeszítő bevezető előadást. 

A Tábla négy évre szállította le Nyáry István büntetését, 
aki megölte feleségét, majd öngyilkosságot akart elkövetni. 
h gyujtogatáat nem állapították meg. — „Szerettem feleségemet, érte szívesen 

elszenvedem a büntetést.* 

Nydry István szegedi lakos múltév március 
11-én több késszurással megölte feleségét, majd 
miután anyósának házát felgyújtotta, öngyil-
kosságot kíséreli meg. Nyáry Istvánt a szegedi 
törvényszék augusztusban ártott főtórgyalásán 
előre megfontolt emberölés és gyújtogatás cimén 
hit ivt fegyházra Ítélte. 

A vádlott a törvényszéki főtárgyaláson kije-
lentette, hogy bűnösnek nem érzi magát. El-
mondotta, hogy fele Bégét mindig nagyon sze-
rette s csak akkor hidegültek el, amikor 
felesége mindöbbet veit részt a női munkás-
mozgalmakban. Keveset járt haza s az is 
elkövetkezett, bogy feleségét kommunistaság 
miatt elitélték. Amikor felesége kiszabadult a 
börtönből, már nem is tért haza, hanem anyó-
sához ment lakni. Ekkor fogamzott meg btnne 
az a gondolat, hogy feleségét megölt A gyil-
kosság nap Ián a szalámigyárból, ahol dolgorott, 
két kést vitt haza s azokkal megölte a véde-
kező s Hetiért könyörgő feksigél. A gyilkosság 
után nagyon megbánta fógzetes tettél Elhatá-
rozta hogy véget vet saját életének is. Az 
öngyilkosság azonban nem sí kerti lt, mert néhány 

Dr. D E U T S C H M Á T Y Á S ugy a maga, mint kis leánykája 
RÓZ5IKA, édesanyja özv. D E U T S C H S A L A M O N N É és a kiterjedt 
rokonság nevében összetört szivvel jelenti, hogy mindenségük, a 
fenköltlelkü hitves, az önzetlen anya, a legjobb meny és szerető rokon 

Dr.DeutschMátyásné^SándorEmmaFerike 
e hó 10-én este óta nincs többé. 

Hiilt porait e hó 13-án, szerdán délután 3 órakor temetjük 
a zsidó temető halottasházából. 

Mindenünk voltál, fájdalmunkra nincs guógijulásl 

Külön villamoskocsi indul fél 3 órakor a Dugonics térről. 
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hit alatt felépüli. 

Felebbezések folytán a szegedi Ítélőtábla 
Orosz- tanácsa kedden tárgyalta az ügyet. A 
törvényszéki tárgyalás iratainak ismertetése után 
a Tábla megváltoztatta a törvényszék ítéletét 
és a hét évi fegyház helyett csak négy eszten-
dei fegyházra Ítélte a vádlottat. A Tábla Ítéle-
tében ugyanis a gyújtogatás bűntette helyett 
csak a gyújtogatás kísérletét állapi'otta meg és 
az Ítélet kiszabásánál enyhítő körülménynek 
vette még a vádlott őszinte megbánását és azt, 
hogy tette elkövetése után öngyilkosságot akart 
elkövetni. A gyújtogatás esetében megállapította 
az ítélet indokolása, bogy a gyujtogatást nem 
fejette be a vádlott s a lakásnak ciak egy kis 
része gyulladt meg. 

Az Ítélet kihirdetése után, amidőn Orosz 
tanácselnök nyilatkozatra szólította fel a vád* 
lottat, bogy elfogadja-e az ítéletet, az csak 
ennyit válaazolt: 

— S terel lem najyon a feleségemet és érte 
ezt a büntetést szívesen elszenvedem. 

A vádlottat dr. Reich Zoltán védte. 

Szerda. Rám. kat. B. Veronika. Protatdiu 
Vidor. Nap kei 7 ára 45 ptrtkor, nyaguik 

16 óra 33 perckor. 
Sonogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. o. 4—7-ig. 

Manóm nyitva C. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
A színházi előadás este fél 8 árakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szert György tér (telefon 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
téi (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel 
fél 8. zárás este fél 7 órakor. 

— Mégis épít bérházat a viros a külföldi 
kölcsönből. Ismeretes, hogy a közgyűlés annak 
ide|én kimondotta, hogy a külföldi kölcsönnek 
azt a részét, amely a tanyai vaaut felépítése 
etán megmarad, uj bérház építésére használja 
fel. Később, amikor a közgyűlésen egyesek erő-
sen szorgalmazták a beígért bérház felépítését, 
a többség a polgármester álláspontjára helyez-
kedve kimondotta, hogy csak akkor épit, ha a 
tanyai vaiut elkészül és a kölcsönből tényleg 
marad meifelelő összeg. Időközben azonban 
változtak kissé a hangulatok a torony alatt és 
ma már a polgármester is szükségesnek lá<|a 
a lakások szaporítását. Értesülésünk szerint a 
város a lövő évbsn minden körülmények között 
egy uj bérház épitéaét kezdi mrg és az épitési 
költségeket vagy a külföldi kölciönből fedezi, 
vagy pedig, ba abból a tanyai vasút nem hagyna 
semmit sem, akkor más forrásból. Az idei költ-
ségvetésből úgyis felsztbadul az a három-
milliárd korona, amelyet a közgyűlés a beteg-
ápolási hozzájárulásra vatt tel, de a kormány 
minden valószínűség izerint elveszi ezt a súlyos 
íerhet a városokról és pótadó formájában hárítja 
köavetlenűl a lakosságra. 

— Tényleges szolgálatban megtartott 
igazgatók és tanárok. Budapestről jelenik: A 
minisztertanács ma foglalkozott néhány igaz-
gató és tanár tényleges szolgálatba való vissza-
helyezésének kérdésével. A visszahelyezettek 
között több szegedi is van. A kultuszminiszter 
egyébként a minisztertanács hozzájárulásával 
a tényleges szolgálatban visszatartotta Qaál 
Mózes budapestvidékí tankerületi főigazgatót. 
Körösi Henrik kir. tanfelügyelőt, Trauttmann 
Henrik állami felsöker. isk. főigazgatót, Tóth 
J'zsef igazgatót, Dancsházi Ousztáv c. főigaz-
gatót, Reich Manó tanárt, Bakács György, 
Klein Ede, Houser R. Sándor c. igazgatókat, 
valamint Bitó Pál tanárt. 

— Vajda Jancsi temetése. Mint valami 
édesbús románc utolsó strófája, olyan szép és 
siomora volt a szegény Vajda Jancsi temetése. 
Rengeteg nép kisérte utolsó útjára a Vajda 
uccai gyászházból a gyevi temető csöndes síri 
nyugovójáig. Leginkább s cigánysor népe, ke-
nyeres és muzsikás pajtások, untán régi szép 
éjszakák sirvsvigsdói, bohémek és sok lény, 
asszony, a nótás ember hűséges hódolói. Egy-
kori háborús ksfonstársai közül is sokan eljöt> 
tek a vég «ő tisztelgésre. A szegrdi cigány ban-
dák búrjain fölzendültek a boldogult prímás 
kedves dalai. A koszorúkkal ékes szsntmibály-
tova mögött busán baktatott ifjúkori cigány-
társa, fekete párnán vivén a halott muzsikus 
után az árván maradt hegedűt, Erdélyi Kálmán 
hires örökségéi. A hegedűt követte s zokogó 
özvegy, a kis árva és a rokonság, jó barátok, 
tisztsiók csapata. Végig a hosszú utolsó utón 
sirt a zene és mikor a temető hantjai dübö-
rögve hullottak az elköltözött cigányra, még 
egyszer fölzendült a régi nóta és a szivekben 
is feltámadt a régi mult egy pillanatra. Most 
van a nap lemenőben. Vajda Jancsi, a Dankó* 
hagyományok hü éi rajongó őriiője, egyedül 
maradt a hideg téli csillagok alatl a felsővárosi 
csendes, öreg temelöben. 

Telefon: 

Irodai 2-58. BELVAROSÍ mozi Teleion: 

Pénztári 5-82. 
Telefon 
11-85. KORZÓ MOZI Telefon 

11-85. 
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Január 13-án és 14-én csütörtökön és pénteken: • 

C s . k |6 éven D m | . M L a Keltész Mihály csíl- | 

jg Január 12., 13-án, kedden és szerdán Az idény legkimagaslóbb alkotása I 

• A z é l e t t é k o z l o i . ! wiUUn Párisi baba_ . 
I A „TÍZPARANCSOLAT' teatvérfilmje, 3 rész, 14 felvonásban. I Főszerepben: LILY DAM1TA Azonkívül- I 
• mind a három rész eg$seerre! 2 • • * » > » Ü V U ® 
| Rendezte: Q e c j | (jg Főszerepben:: R o ( , R ( j g u e | B a l I C p C S — J O D D febbal. fe 

II. rész: Pillangó tánc. II. rész: Tűzvirágok. III. rész: Az égi ösvény, a burleszk 2 ielvonásban. 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor S Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor 
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