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3 évi fegyházat lapot! a salgötariíni gyilkos „ s a s " 
A szocialista bányászokat 

Salgótarján, január 15. Zsúfolt terfem előtt folyt 

ina is a salgótarjáni gyilkosság tárgyalása. Először 

Angyal János Endrét, az ÉME sas-osztályának 

titkárát hallgatták ki, aki bejelentette, hogy a 

sasok fegyverviselési engedélyét rendőri engedély 

alapján egyenkint adják ki. 

Tizenkét órakor fejeződtek be a pőrbeszédek, 

8 bíróság félórai tanácskozás után feszült figye-

lem között hirdeti ki az Ítéletet, amelyben Antoni 

Jánost bűnösnek mondja ki erős felindulásban 

elkövetett szándékos emberölés bűntettében és 

fogházbüntetésre iíélíék 

ezért háromévi fegyházra és tízévi hivatalvesztésre 

itélL 

Farkas Paprikás Péter bűnös erős felindulásban 

elkövetett szándékos emberölés kísérletének bűn-

tettében, büntetése egyévi börtön és ötévi hiva-

talvesztés. 

Dancsák László és Cibula Kovács Lajos súlyos 

testi sértésért 2 hónapi, Cibula Kovács János 

1 hónapi és Ritz József 14 napi fogházat kaptak. 

Az ügyész megnyugodott az ítéletben* a vád-

lottak Ritz kivételével felebbeztek. 

Mindent beismert 
a siKkassctó csorvási aááiegy&ö 

A úét végéig tart el a tárgyalás 

(A Délmagyarország munkatársától.) A' 
íDélmaggarország annak idején részletesen be-
számolt Áchim Mihály csorvási adóügyi jegy-
ző letartóztatásáról. A megtévedt jegyző több-
rendbeli sikkasztást és csalást követett el. 

A gyulai törvényszék Csorvásra kiszállt bün-
tetőtanácsa tegnap délelőtt kezdte tárgyalni 
Áchim Mihály bűnügyét Áchim kihallgatása 
alkalmával töredelmes beismerő vallomást 
tett. Hadifogságból jött haza, itthon sokféle 
csapás és baj várta. Öccsét operáltatni kellett, 
végső szorultságában idegen pénzekhez nyúlt. 
A vád szerint Áchim egy alkalommal Prág 
Ferenc csorvási földbirtokostól a községházán 

átvette annak adótartozását azzal, hogy ő fizeti 
be. Áchim nyugtát is adott a pénzről, az ösz-
szeget a fél adőivébe is bevezette. A pénzt 
azonban nem adta át a pénztárosnak, hanem 
saját céljaira fordította. 

A megtévedt segédjegyző a haszonbérekkel 
sem számolt el, sőt a hadigondozottak pénzét 
is elsikkasztotta. A megtört vádlott minden 
egyes vádpontra nyilatkozott és beismerte az 
összes terhére rótt bűncselekmények elköve-
tését. 

A törvényszék szerdán a tanuk kihallgatá-
sát kezdi meg. ítélethozatalra előre látha-
tóan csak szombaton kerül sor. 

Hir&ic 
"B/Utfü Szer<ía- Rőnt kath. Marcell p. vt. 

Mf M tá" p r o t e s ! ; ins Gusztáv. Nap kél 7 óra 
43 perckor, nyugszik 4 óra 37 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—Vjl-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. S—l-ig, d. u. S—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(TeL 996.) Borbély József* Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (TeL 
.846.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— Ismét havazás várható. A Meteorologiai In-
tézet jelentése: Magyarországon a derülés folytán 
a fagy megerősödött, úgyhogy a legtöbb helyen 
éjjel a —10 fok Celsius alá is sülyedt a hőmérő. 
Nappal a maximumok mindenütt néhány fokkal 
a fagypont fölé emelkedtek. Havazást pedig a 
nyugati határmegyékből jelentettek. Budapesten 
délben a hőmérséklet —5 fok Celsius volt. Jóslat: 
Jobbára borult idő, leginkább nyugaton havazás-
sal és fagypont alatti hőmérséklettel. 

— Szegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteorologiai állomása jelenti, 
hogy kedden Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
lása 0.8 fok Celsius, legalacsonyabb —6.8 fok 
Celsius volt. A barometer adata a tengerszinre 
redukálva, reggel 753.4 mm., délben 750.5 mm. 
volt. A levegő relatív páratartalma reggel 79, 
délben 86 százalék volt. A szél iránya reggel észak-
keléti, délben déli volt, erőssége 1. 

— Csütörtökön hirdetnek ítéletet a Belvárosi 

Bank pőrében. A Belvárosi Bank körül megin-

dult pörben — mint ismeretes — a budapesti 

tőzsdebiróság már hosszabb idő óta folytat tár-

gyalást. Ebben az ügyben hétfőn is volt tárgya-

lás, ítéletre azonban — értesülésünk szerint — 

csak csütörtökön délután kerül sor. 

j — Vasárnap felolvasó ülést tart a Dugonles-
• Társaság. A Dugonics-Társaság január 20-án, va~ 
J sárnap délután 4 órai kezdettel a városháza köz-

gyűlési termében felolvasó ülést tart. Műsor a 
kővetkező: Kutas Kálmán vendég: Szász Ká-
roly emlékezete. Vá l y i Nagy Géza vendég: Köl-
temények. M o l n á r Jenő székfoglalója: A kacagó 
Szeged és egyéb vidámságok. 

x Szemű vegja vitások Licbmannál, Kelemen-ucca. 

— Halálozás. Kedden este nyolc órakor egy köz-

tiszteletben álló matróna távozott el az élők so-

rából. özvegy M ü l l e r Jakabné hunyt el 89 éves 

korában hosszú, munkás és eredményes élet után. 

Az elhunytban Mü l l e r János borkereskedő édes-

anyját gyászolja. Az idős úriasszony halála iránt 

széles körben mély részvét nyilvánult meg. 

x Valóban elegáns estélyi és báli cipők közis-

merten jő minőségben és olcsón Del-Ká-nál kap-

hatók. Kárász-ucca 14. 69 

— Áremelés a kávéházakban. A kávésok, régen 

nem hallattak magukról. Közben olcsóbbodott az 

élet, olcsóbb lett a kávé, a cukor, eltörölték a 

fogyasztási illetéket. Mindenki azt várta, hogy 

az árak csökkenő tendenciáját a kávésok is észre-

veszik. Ez azonban nem történt meg, sőt a kávé-

házi vendégeket az a kellemetlen meglepetés érte 

a napokban, hogy a kávésok ugy a fehér, mint 

a feketekávé árát — felemelték. Árleszállítás he-

lyett tehát — áremeléssel kedveskedtek a kávé-

házi vendégeknek. 

B E L V Á R O S I M O Z I 
Janu.'r 16-án S u t i l á n 
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GALAMB A VIHARBAN. 

Hóvihar Berlinben 
(Budapes t i t u d ó s í t ó n k t e l e f on jelen-

tése.) Berlinből jelentik: Négyfokos hideg mel-

lett kedden egész délután hatalmas hóvihar dü-

höngött, amely súlyos közlekedési zavaroka! oko-

zott. A vonatok 3—4 órás késéssel érkeztek, a 

berlini gyárvárosban rengeteg forgalmi baleset tőr-

tént számos sebesüléssel. 

V i t o s excsászár 600 
monarkistát hívott meg Dómba 

Páris, január 15. A New York Herald je-
lenti Amsterdamból: Vilmos excsászár ja-
nuár 27-re, amikor 70. születésnapját üli meg, 
600 monarkista személyt hivott meg Dornba 
ünnepi lakomára. 

Félórás illést tartott a Ház 
'Budapest, január 15. A képviselőház a közel 

egy hónapig tartó karácsonyi szünet után ma 
tartotta első ülését Az elnöki előterjesztés 
után jegyzővé megválasztották titkos szava-
zással Pakots Józsefet, aki a leadott 73 szava-
zat közül 69 szavazatot kapott 

Ezután Erődi-Harrach Tihamér, az Igaz-
ságügyi bizottság előadója a bírói végrehaj-
tások egyes rendelkezéseire vonatkozó mő-
dositásokról és kiegészítésekről szóló javas-
lat igazságügyi bizottsági jelentését terjesz-
tette elő. • • • - - . . . -

Az elnök indítványára elhatározta ezutátt 
a Ház, hogy legközelebbi ülését szerdán dél-
előtt 10 órakor tartja. Az ülés ezzel, 12 óra 
előtt véget ért. 

SzinSiázfegyelc 
a Oélmagyarország gegyirodájá-
ban elővételi dii nélkül válthatók 

Dráma 9 felv.-ban. 
Azonkívül: S£JB«SHH ¥ 53 ifíín felvonásban. 

E'fiadások kczrtp'e 5, 7, 9, vi'ár- is flnnepnap a 5, 7. 9 ö»*knr 
10 r é m . y i K l á , é k - 6 

x Divatos korcsolyázó szvetterek és 
egyéb köl(51fárek dus választékban Lam-
pel és Hegyi cégnél. Gyári árak! a* 

— Adórészletfizetések. Kőzadó, forgalmi adó, 

valamint illetéktartozásokra különös méltánylást 

érdemlő esetekben az adóhivatal legfeljebb hat-

havi részletfizetési kedvezményt illetőleg fizetési 

halasztást engedélyezhet. Az ilyen kérelmek írás-

ba foglalva az adóhivatalhoz dmzendők és ugyan-

ott nyújtandók be. A kérelmek bélyegkőtelesek, 

1 pengő 60 filléres okmánybélyeggel látandók el. 

x Bach »Hindenburg«: diókoksz az ideális tüzelés. 

— Játékkatonák. Prágából jelentik: A cseh pa-

cifista Chelcicky egyesület karácsonykor felhívás-

sal fordult a közönséghez, hogy ne vegyenek a 

gyermekek számára játékfegyvereket, játékkatoná-

kat, stb., mert ezzel militaristákat nevelnek be-

lőlük. 

x Jóleső, meleg vidám gondolatok, meghitt han-
gulat— mindez egy csésze teától. És mily feöny-
nyü szerrel átengedhetjük magunkat gyakran en-
nek a pompás élvezetnek. Me in l ujtermésü tea 
— a legjobb! 16 

K O R Z Ó M O Z I ^ j 
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A felhőkarcoló.) 
Dráma 9 felvonásban. Ffiszereplfl: WttLIAM BOYD. Axonkivüi: 1 

Keresem &. feleségem I 
Házassági komédia 7 felvonásban. Főszereplő: Marié PrevosL B 

lilfladág.ik kezdMe 5. 7, 9. vasár- és flnnepnap 3, 5. 7. 9 önkor | 


