
6 DELMAGYARÖESZAG ( 
I Szeged, 1915. november 12. 

vosnénak nem is cselédre, hanem inkább 
csak cselédkönyvre volt szüksége. Hogy 
mi célból? Ki tudhatja ezt. ebiben a háborús 
világban?! Tisztességes szándéka semmi 
esetre seirn lehetett ezzel a könyvvel. Arra 
biztatta tehát a leányt, hogy menjen a rend-
őrségre és tegyen a dologról jelentést. El 
is imént. De ott azt mondták neki, hogy ha 
nem tudja annak az asszonynak a nevét, 
nem tudnak semmit sem csinálni. Ez min-
denesetre furcsa a mai viszonyok között. 
A rendőrségnek az ellopott oselédkönyv és 
a pontos személyleírás) nem eléig támpont a 
kutatás megindítására?! Neim vagyunk 
rémlátók, de ilyen háborús világban még-
sem volna szabad ilyen ügyet olyan isteni 
nyugalommal tudomásul nem venni. 

— Düledezik az iskolaszék irodája. A 
községi iskolaszék hivatalos helyisége ,a régi 
belvárosi plébánia épületében van. Az épület 
felét katonaság használja, a másik felét pedig 
az iskolaszék. A tanácsnak most jelentést tet-
tek arról, hogy az épület folyosójának menye-
zete leszakadással fenyeget s az iskolaszék! 
hivatalban életveszélyes a tartózkodás. A ta 
nács .az iskoliaszéki hivatal t kitelepíti a rozoga 
házból s a városi bérházban belyezi el. 

— A hadifoglyok ruházatának beszerzése. 
A hidegebb időjárás beállta folytán gondos-
kodás történt, hogy a munkára kiadott 
hadifoglyok ott, ahol ez még nem történt 
volna .meg, téli ruhával, fehérneművel és 
lábbelivel haladéktalanul ©láttassanak. A 
szükséges ruházati cikkeikről a munkaadó 
a ikivánt ruhaneműek nagyságának hozzá-
vetőleges megjelölésével- pontos kimuta-
tást készítsen, a kimutatáson .a szükségletet 
a legközelebbi csendőrörssel Igazoltassa s 
ezt a kimutatást annak a hadifogolyp.ar.ancs-
nokségnak küldje el, amelyből a1 hadifog-
lyok kiadattak és .ettől a parancsnokságitól 
kérje a ruhaneműék elkészítését. A hadügy-
miniszter sürgősen utasította az összes ha-j 
difogolyparancsnoksáigokat, hogy a hadi-; 
foglyok ruházata iránt a munkaadók részé-' 

ről támasztott igényeket azonnal elégítsék 
ki. Amennyiben ez nem volna lehetséges, 
a hadügyminiszter a ruháneimüekeit hala-
déktalanul elküldi, vagy akadályoztatás 
esetén intézkedik, hogy ,a ruházatnak a 
munkaadóik által való beszerzésére megfe-
lelő pénzösszeg utaltassák ki. A '.hadifog-
lyoknak polgári öltözet is adható, "de ebben 
az esetben miniden öltön yd arab fehér olaj-
festékkel jelölendő meg, Ihogy a hadifog-
lyok könnyen felismerhetők legyenek. 

— Betörés a Kárász-utcában. Káldor Jó-
zsef kereskedő IKá/rász-ulíloai leserayő-üzletébe 
az elmúlt éjszaka egy tizenhét éves fiu beha-
tolt .s a kézipénztárból bét koronát ellopott. 
A rendőrség elfogta a- tettest, a.ki azt vallotta, 
hogy egy idősebb ember bujtotta fel ta betö-
résre. A rendőrség a megvádolt idősebb em-
bert is 'előállította, ez azonban tagadja a fel-
bujtási. 

— Elitéit kisbíró. A szegedi ítélőtábla ér-
dekes ügyet tárgyalt csütörtökön. Lázíts 
Miklós szilbereki kisbiró, .amikor egy harc-
téren megsebesült katonát kitüntetitek, a 
'kitüntetésre célozva sértő kijelentéseket 
tett. Emiatt vád alá került. lA szegedi tör-
vényszék a vádlottat fölmentette. A szegedi 
Ítélőtábla Ringhoffer-tanáesa arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy a különböző ér-
meket, kitüntetéseket a király alapítja, igy 
ilyen érmekről sértőiéig nyilatkozni király-
sértés. Ezért Lázíts Miklóst egy hónapi 
fogházra ítélte. Az ítélet jogerős. 

— Pamut a főispáni hivatalban. A főis-
páni hivataliba újból nagymennyiségű pa-
mut érkezett. Ez sokkal finomabb az előző-
nél, az ára mégis a régi .marad: kilograhi-
momikint 15 korona1. 

— Fegyházra íiélt szélhámosok. Steinfeld 
Mór és Bogén Jakab debreceni lakosok 
Nagyváraidon a Sas-káVéiházban összebe-
széltek, hogy .elmennek "különböző helyek-
re lakást nézni s lakásnézés közben, amit 
lelhet, összelopnak. Így Nagyváradon, Sze-

geden, majd Temesváron tiz esetben sok 
holmit lopkodtak össze. A dolgot ugy csi-
nálták, 'hogy lakáskeresés ürügye alatt be-
mentek az újságok által hirdetett helyekre 
és amig az egyik szóval tartotta a lakás-
tulajdonost, a másik összeszedett mindent, 
amit lehetett. A szegedi törvényszék ezért 
Steinfeldet, aki visszaeső bűnös, négy évi 
fegyházra, Bogén Jakabot két évi fegyház-
ra itélte. A szegedi tábla SteiinfeM bünteté-
sét hét évi fegyházra, Bogenéit pedig négy 
évi fegyházra emelte föl. 

— Szegeden elfogott tolvaj A kaposvári 
törvényszék megkeresésére a szegedi rend-
őrség kinyomozta é s (letartóztatta Boldizsár 
Gyula, notórius tolvajt, aki Kaposváron 
több tolvajlást követett el. A vallatásnál 
kiderült, hogy Boldizsár Szegeden is köve-
tett el lopást, amiért átkísérték a királyi 
ügyészség fogházába. 

— Könnyen rom'ó élelmiszerek postai 
szállítása. A mostani közlekedési viszonyok 
mellett .a postai csomagok szállítása is ihosz-
szabb ideig tart s még a Budapestre szólók 
is legföljebb a föladást követő negyedik na-
pon juthatnak a. címzett kezeihez. Figyel-
mezteti tehát a postaigazgatóság a közön-
séget, hogy a hidegebb idő beálltáig postai 
csőim,agoikban könnyein romló élelmiszere-
ket, főleg pedig husnomüeket nle helyezzen 
el, mert azok ;a több napig tartó szállítás 
alatt megromlanalk, a posta pedig a meg-
romlott tartalomért ikártériitést nem ad. 

— Garázda napszámos. Szerdán délben 
fél egy óra tájban Vajdovics József Borbás 
utca 11. szám alatt levő éjjeli mulatójában 
Kiss László, hódmezővásárhelyi földműves 
szóváltásba/ elegyedett Sándor Erzsébet, 20 
éves leánnyal. A pörlekedésnek az lett a vége, 
hogy a földműves kést rántott és a leányt ime.ll-
besziurta. A szúrás Sándor Erzsébet jobb tüde-
jét érte, de nem' .okozott életveszélyes sérü-
lést. Kiss Lászlót .a rendőrség előzetes őrizet-
be helyezte, 

— Tört aranyat legmagasabb áron, kész-
pénzfizetésért vásárol Brauswetter János, Iskola-
utca 23. sz. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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A jövendő térképe. 
Bécs, november 11. Mindinkább előtérbe 

nyomul iaz ia kérdés, vájjon Európa térképe 
miként változik meg a jövőben, hogy .aztán 
ez a változás hosszú időre szóljon. Hogy a 
győzelem melyik félé lesz, ma imár alig vi-
tás. Olaszország ujabb súlyos veresége az 
Isonzó-völgyében, amely immár ia harmadik 
öt hónap óta folyó háborújában, ujabb nagy 
csalódás a szövetségesek számára és kell, 
hogy ez a dölyfös londoni, párisi, pétervári 
és római körökben is. a vérmesebb remények 
feladását jelentse. A' franciáknak állítólagos 
nagy sikerét, amelyet (szeptemberben a 
'Gluampagneban arattak, .most már Francia-
országban és Angliában is annak értékelik, 
ami valójában volt, hiábavaló kísérletnek 
arra, hogy a német vonalat áttörjék. Az 
osztrák-magyar, német és bolgár 'Csapatok-
nak Szerbia .területén, való diadalmas előre-
nyomulása is katasztrófális méreteket kezd 
ölteni a szerbekre nézve; egyre-másra szen-
vednek súlyos veszteségeket ágyukban és 
fegyverekben és egyre nagyobb a vesztesé-
gük az emberekben is. A segítő csapatok-
nak, amelyeket Franciaország és Anglia a 
•Balkánra küldtek, eddig színét is alig látni, 
ugy, Ihogy semmi befolyással1 sem .lelhetnek 
Szerbia sorsára. A jövő kontúrjai már mu-
tatkoznak és a határozatlanságból egyre 
élesebben rajzolódnak ki ia jövendő térkép-
nek vonalai. 

KORZÓ MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. Telefon 11-85. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

Psylander esték! 
A Nordlgk-gyás* ez idei legnagyobb szenzációja! 

Akik kétszer 
n a K m e 

Szinmü 3 felvonásban. Irta: FÉLIX SALTEN. — Szereplők: 

VI. PSYLANDER 
CARL ALSTRUP 

ELSA FRÖLICH 
EBBA THOMSEN 

A legjobb 
Nordisk vígjáték 

Valamint az uj 
kisérő műsor! 

A z á l V a l d e m á r 
Vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások: pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 
> délután 2 órától éjjel 12 óráig. , 


