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R A S P U T I N 
* fekele muzsik, vagy ahogy őt ellenségei jellemezték, a »szent ördöge nappal lelkes hazafi, éjjel 
• tivornyák hőse, az orosz cári család és arisztokrácia delejes hatalmú démonának történetét 
mutatja be mától vasárnapig a Korzó Mozi. Soha még érdekfeszítőbb film nem került a közönség 
elé. A film nem költött mese, nem banális történet, ez a film Rasputin élete, melynek során a 
legkiválóbb orosz színész, Nikolai Maliköff nagyszerű emberábrázolása révén megelevenednek a 
néző előtt a kifürkészhetetlen orosz cári udvar és arisztokrácia cselszövései, leleplezi a világ-
háború okait. Rasputin kétségtelen egyik legérdekesebb egyénisége Oroszországnak, a tudatlan 
muzsik, a szentéletü démon, aki delejes hatalmában tartotta Európa leghatalmasabb birodalmát, 
jelenik meg előttünk. Egész élete, kezdve a tobolszki kunyhótól Juszupov herceg palotájáig leját-
szódik előttünk, addig mig Juszupov herceg feteriti ezt a misztikus, robosztus embert A nagy-
érdekességü filmet, tekintettel annak kényes tartalmára, csak felnőtteknek engedélyezte a cenzúra-
bizottság. 

Érdekes felmentő Ítélet 
egy kereskedő hamlsvádas hiinpörében 

(A Délmaggarország munkatársától.) A szegedi 
ítélőtábla Skultéty-t&nAcsa csütörtökön délelőtt tár-
gyalta Trisch Ferenc gyulai kereskedő bűnügyét 
A gyulai törvényszék a vádlottat hamis vád bün-
tittc ciincn kéthónapi fogházra ítélte. A gyulai 
kereskedő az Ítélet ellen felebbezést jelentett be 
és ügye igy került a szegedi tábla elé." 

A n«igy érdekességre számot tartható speciális 
ílgy még a konjunkturális világba pyulik vissza, 
imikor a hitelezők a vagyontalan adósoknak csak 
ugy voltak hajlandók hitelt nyújtani, ha megfelelő 
kezest állítottak, vagy pedig ha az árnt bizo-
mányi árusításra vették át Trisch Ferenc gyulai 
textilkereskedő ezidőben, amikor két szabó adósa 
sem az árut visszaadni, sem értékével elszámolni 
nem tudott, sikkasztás címén feljelentette őket 

Az ügyészség vádat emelt a nemfizető adós 
szabók ellen. Trisch Ferenc azonban a főtár-
gyalás előtt feljelentését visszavonta arra való 
hivatkozással, hogy utóbb arról nyert értesülést, 
¡hogy a szabók textilanyagot bizományba nem 
vehetnek. A törvényszék a feljelentett szabók ellen 
ü7 eljárást megszüntette' ami után most már a 

szabók kerekedtek felül és Trisch Ferenc ellen 
hanús vád büntette cimén tettek feljelentést 

A törvényszéki tárgyaláson az adósok elismertéli, 
hogy az árut bizományba kapták, a törvényszék 
azonban beigazolva látta a vádlott rosszhisze-
műségét és ezért Trisch Ferencet kéthónapi fog-
házra ítélte. 

A törvényszék itéletindoklásában kimondotta, 
hogy szabó feldolgozásra szánt árat bizományba 
nem vehet. A tábla csütörtöki felebbezési tár-
gyalásán a vádlottat felmentette a hamis vád 
büntette alól és kimondotta, hogy a kereskedelmi 
életben mindennapos a feldolgozásra szánt áruk 
bizományba adása. A kereskedelmi törvény a bt-
zomángi viszongt nem korlátozza az áruk bizo-
nyos nemeire. De még ezesetben sem állhat meg 
a hamis vád kritériumai, ha jogilag nem is álla-
pitható meg a bizományi viszony, mert a hamis 
vád leglényegesebb alkotó eleme, a feljelentő rossz-
hiszeműsége teljesen hiányzik, mert egyszerű ke-
reskedőtől nem lehet megkívánni, hogy a iog labir j 
^ntusába járatos legyén. 

A tábla leimentő ítélete ellen a vád semmiségi 
panaszt jelentett be. 

Hireth 
WT) | Q Péntek. Róm. kalh. Emma. Pro-

testáns Kocsárd. Nap kél 5 óra 
05 perckor, nyugszik 6 óra 54 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
titán 4—7-ig. A mazoura nyitva délelőtt 10—y«l-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme. 
•el) nyitva d. e. 8— l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
fanak: Grünwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.: 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.: 
777.) Temesvári József, Kelemen ucca 11. 
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
1. (Tel.: 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.: 
f>.) Törők Márton, Csongrádi supárut 14. íTel.: 
364. sz.) 

— Szegedre Jön József Ferenc főherceg. A sze-
j«odi leánycserkészek április huszonnyolcadikán ün-
nepélyt rendeznek Szegeden. Erre az üunepélyre 
meghivlák Ferenc József főherceget és feleségét, 
Anna főhercegnőt, aki a magyarországi leánycser-
készek fővédnöke. A főhercegi pár a meghívást 
elfogadta és értesítette a szegedi leánycserkészek 
vezetőségét, hogy mindketten Szegedre jönnek az 
ünnepélyre. Eredetileg az volt a terv, hogy a fő-
Iwrceget és feleségét G l a t t f e l d e r Gyula me-
gyéspüspök látja vendégül, a megyéspüspök azon-
ban a kérdéses napon Győrött lesz, az uj tábori 
püspök beiktatásán. Ezért a város tanácsa vállalta 
magára a főhercegi pár fogadtatását. A tanács 
tlr. T ó t h Béla főjegyzőt bizta meg azzal, hogy 
biztosítson a Kass-szállóban megfelelő szállást szá-
mukra és rendeljen a Kassban ebédet tiszteletükre. 
Délután őt órakor a leánycserkészek adnak teát A 
főhercegi pár este nyolc órákor utazik vissza 
Budapestre. 

— SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristol-
ba vagy Royalba egész nap kapható a Dé Imá-
it y a r o r s z ág kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nek nem kell irnt, sürgönyözni, vagy telefonálni, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről is. 

— özvegy Rosenbcrg Nándórné fente tése. A tra-
gikus körülmények között elhunyt özvegy R o s e n-
be r g Nándornét nagy részvét mellett temették 
el csütörtökön délután a zsidó temető cíntermé-
ből. A temetésen megjelent a zsidó hitközség 
elöljárósága dr. B i e d l Samu elnök vezetésével, 
az iskolaszék, a tantestület F u c h s Vilmos igaz-
gató vezetésével, azonkívül nagyszámú gyászoló 
közönség. Miután az elhunyt kifejezett kívánsága 
volt. hogy teteme fölött dicsérő szó ne hangozzék 
el, dr .Lőw Immánuel főrabbi ősi halotti imát 
mondott el a koporsónál. Azután elhantolták a 
sorsával meghasonlott öreg tanitónő holttestét. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után félhét órakor. írásmagyarázat szomabton dél-
előtt. 

— Centralizálják az u j egyetemi intézetek köz-
ponti (ütését. Az egyetemi építkezések vezetősége 
már régebben foglalkozott azzal a tervvel, hogy 
centralizálni kellene az uj egyetemi intézetek köz-
ponti fűtését. Jelenleg minden egyes épületnek 
külön fűtési berendezése van külön kazánnal és 
igy az egyetemi városrészben nem kevesebb, mint 
h u s z k é m é n y ontja a téli hónapokban a fekete 
kőszénfüstöt. A terv azért nem valósulhatott meg, 
mert a klinikákat külön-külön építették fel. Az 
építkezés vezetősége most tervet dolgoztatott ki a 
központi fűtés centralizálására. A terv szerint a 
fütőcentrum négy kazánnal és egyetlen fústtelen 
kéménnyel a szemészeti klinika mögött épülne feL 
Ez a centrum magasnyomású gőzt termelne és 
azzal fűtené az összes egyetemi intézeteket sőt még 
a fogadalmi templomot is. Ez a rendszer nagy 
üzemanyagmegtakaritással járna, amely néhány 
éven belül amortizálná az uj beruházási költsé-
geket A terveket most bemutatják a kultuszmi-
niszternek és lehetséges, hogy még a nyáron el-
készül az egyetem fütőközpontja. 

x Jóleső, meleg, vidám gondolatok, meghitt han-
gulat, — mindez egy csésze teától! És mily köny-
nyüszerrel átengedhetjük magunkat gyakran en-
nek az élvezetnek! M e i n l uitermésü tea — a 
legjobb! 

x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71. 

Vér-, bőr- és ideg bajosok a természetes 
«Ferenc József" keserGvizet igen fó ered-
ménnyel használják. Az orvosi tudomány leg-
jelentékenyebb elméi irjók, hogy a Ferenc 
József viz hatásával minden tekintetben meg 
vannak elégedve. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és fö< zerüzlelekben. B.4 

— Termeszei tudományi szakülés. Az Egyetem 
Barátai Egyesületének természettudományi szak-
osztálya pénteken délután fél 5 órakor szakülést 
tart a következő tárgysorozattal: 1. Dr. K i s s Ár-
pád: »A neutrális sóhatás és katalysis.f 2. Dr. 
vitéz L e n g y e l Endre: »Az Etna 1928. évi ki-
törésének kőzete.« Űléselnök: H a v a s s Gézaf'Elő-
adások helye: Tisza Lajos-körut 6., I. emelet 
Vendégeket szívesen lát a szakosztály. 

x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 88 
x Olaj salátára Danneniál, Széchenyi-tér. 276 
— Meghalt Erdélyi Mór. Budapestről jelentik: 

E r d é l y i Mór, a budapesti Altalános Fogyasztási 
Szövetkezet vezérigazgatója ma éjjel 53 éves ko-
rában hirtelen elhunyt. Erdélyi Mór a kommuniz-
mus után Bécsbe emigrált, ahonnan csak hosg-
szabb idő után tért vissza Budapestre, ahol aw 
Általános Fogyasztási Szövetkezet vezérigazgató-
jává választották. Erdélyi Mór ismert személyiség 
volt Budapest és Bécs szociáldemokrata köreiben. 

x ön még nem látta az njformáju gumml-eső 
cipőt? Gyönyörű forma és legszebb divatszinek. A 
legmegbízhatóbb védelem átázás és besározás ellen. 
Kapható: Del-Ka szegedi fiókjánál, Kárász-ucca 14. 

— A Gyermekbarát Egyesület előadása a Mun-
kásotthonban. A Gyermekbarát Egyesület előadás-
sorozatának ötödik előadása pénteken este 7 óra-
kor lesz a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.). 

Autótaxi 2 0 % - k a l olcsóbb a 300-as telefonon. 
— Rösor igazgatót »hűtlen elhagyás« miatt el* 

választották feleségétől. Budapestről jelentik: Rö-
ser Edwin ellen — aki jelenleg, amint ismeretes, a 
Markó-uccai fogház lakója — a felesége hűt lej* 
elhagyás cimén válópört indított A törvényszék 
kimondotta a válást, de az itéletkihírdetésnél csak 
az asszony jelent meg. Rösert cellájában érteátet-
ték arról, hogy elválasztották a feleségétől. 

x4 fogásos ebéd P 1.40,menü Pl.—.vacsora 80 
fillér. ízletes házikoszt, abonenseknek kedvezmény. 
Kis Tisza-étterem, Dugonics-tér. 247 

— Gyorsirási tanfolyamok. Uj kezdő és haladó 
gyorsirási tanfolyamokat kíván nyitni a Szegedi 
Gyorsírók Egyesülete. Jelentkezni lehet az egyesü-
letnél (Honvéd-tér 4.. Földvárv-ucca 2.. tel. 13-19,). 
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ismét Kardoss Géza kapta meg a debreceni szín-
házat Debrecenből jelentik: A debreceni Csokouai 
Színház bérletére, mint ismeretes, Debrecen város 
pályázatot hirdetett. A színház bérletére egyedül 
K a r d o s s Géza színigazgató pályázott. A város 
ma délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott ebben az 
ügyben, amelyen a tanács javaslatára kimondották, 
hogy a Csokonai Színházat t o v á b b i h á r om : 
é v r e K a r d o s s G é z á n a k a d j á k bérbe . A 
város évi 28 ezer pengő szubvenciót ad a színház 
részére, azonkívül természetbeni áram-, szén- és 
vízellátás segélyben részesiti és elengedj a vigalmi-
adót, valamint viseli a színház tüzbiztositási költ-
ségeit. 

A színházi iroda hírei 
Faust. Gounod világhírű operája ma este pre-

mierbérletben kerül színre, a cimszerepljen Somló 
Józseffel, a magyar kir. Operaház tagjával és 
Margaréta szerepében Medák Sárival, a Városi 
Színház tagjával, mint vendégekkel. A többi fő-
szerepeket Sz. Patkós Irma, Gaisler Lola, Arany 
Bihari és Fodor éneklik. Egy igen érdekes szóló-
táncot fog lejteni a Faust pénteki és szombati 
előadásán Hódsági Lang Leona primaballerina. 

Szombaton délután ifjúsági előadás: Tüaek az 
éjszakában. 

Vasárnap délután mérsékelt hely árakkal: Ne. 
bántsvjrág. 

Legénybucsn — vasárnap este. Strauss Oszkár 
ezen rendkívül mulatságos és értékes muzsikáju 
operettjének felújítását a közönség és a sajtó egy-
hangú elismeréssel fogadta, úgyhogy a színház 
vasárnap este is műsorra tűzte. A főszerepeket 
ezúttal is A. Harmath Hilda, Dayka Margit, Tolnay, 
Páger, Vágó, Veszely^ Egyed Lenke, Szilágyi és 
Rónai játszák. 

G. F. B. a tökéletes Bemberqselyem harisnya lerakat Pollák Testvéreknél 


