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dr. Schafer (Bélát, a szegedi Ítélőtáblánál al- I 
kakuazott 'bírósági jegyzőt a csilkszeredai I 
ügyészséghez al ügyészeikké kin«(vezte. 

— Államsegély a vidéki rendőrségeknek. 
A kormány az 1916. évre négymillió korona ál-
lamsegélyt engedélyezett a -vidéki rendőrségeik 
fejlesztésének céljaira. A törvényhatósági jog-
gal felruházott városok íköziil Szeget.£ Debre-
cen és Kolozsvár 96.000, Arad 66.000, Győr, Kas-
sá; Kecskemét, Miskolc és Pécs 54.000 Nagyvá-
rad, Szabadka, Pozsony és Temesvár 81.000 ko-
rona államsegélyben részesül. 

— Négy apró gyetek és kétszáz korona. 
Hat hónap előtt halt meg iaz ura Némettt. 

Gyürgynének. Egyedül maradt négy apró gyé-
rükkel és kétszáz koronával. Munkába n-ean 
mehetett, ímert kellett, -hogy valaki állandóan 
a kicsinyek -mellett legyen, hiszen a legfiata-
labb alig két hónapos. A kétszáz 'korona las-
sankint elfogyott, a szegény asszony u-am tud-
ta, hogy m-illi-ez kezdjen. Próbálkozott olyan 
munkát szerezni, aimit otthon elvégezhet, de 
n-eim sikerült. Végső kétségbeesésében fel/kiere s-
te dr. Turcsányi Imrémét és megkérte, hogy .se-
gítse valami munkához. Turcsányiné dr. Sza-

lay József főkapitányihoz utasította Németh-
nél. Előadta az asszony a főkapitánynak egész 
kálváriáját, bevallotta, Ihíngy a -szükség nagy 

bűnre csábította: husz koroniá a'dósságot csi-
nált egy Ösz-utcai 'fűszeresnél, azonikiiviii ab-
ban a -háziban Is, ahol lakik, tartozik v-agy ti-
zennégy koronával. Dr. Szalay 'magához ren-
delt egy rendőrt, átadott neki negyven koro-
nát és megbizta, liegy tudja meg, fedi-e az asz-
szony előadása a valót. Ha igen, — mondta a 
főkapitány — fizesse ki az adósságát és hatal-

mazza fel a nevemben a, fűszerest, hogy az asz-
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szonyt lássa el a szükség és élelmicikkekkel. A 
rendőr -ellnie,ut Németűmével és miikor vi-sszía-
jött, jelentéit© a főkapitánynak, hogy az asz-
iszony igazat mondott. A főkapitány azonnal 
intézkedett, hogy Némethné valami könnyű, 
otthon elvégezhető -munkát kapjon. 

— Háromszáz métermázsa korpa. Tizenöt 

szegedi lisztkereskedő részére a hudape-sti kor-
paközpomt — a polgármester közbenjárása 
f oly'tán — háromszáz métermázsa korpát utalt 
ki. A három vaggon korpa pár nap múlva 
megérkezik Szegődte. 

— Aki magyarvérrel akarja a házát me-
szelni. Csar.tavér mellett, Tornyos-pusztán ku-

k-o,ricatörés vol-t a Branovaczki Jócáné tanyá-
ján. Az ura katonai szolgálatot teljesít, így az 
asszony parancsol a tizenhárom hold szántó-
földön minden tereimtett léleknek. Enólyes, sőt 
goromba szokott Branovaczki Jócáné a aniuai-
káisaiho-z lten-ni és llt'a Valami n-qm tetszik n-e'ki, 
retm fékezi indulatait, hanem tsz'abad folyást 
enged har-aigján-ak. Igy történt tavaly szepte/m-
hetlheu is, imilkor öt napszámos a kukoricáját 
tördelte. Neihezon ment a -munka, az -asszony 
dühös lett -és eszébe jutott, hogy -mikor az ura 
vezeti -a munkát, soh-a sincsen baj. BránoVacz-
kiu-ét ez annyira elkeserítette, liogy a. királyt 
és Vilmos császárt iicprodulkálhat'atlan kifeje-
zésekkel illette, utiaj-d igy beszélt: Megállja-
tok, nio-st nem dolgoztok rendesen, ele ha he-
jö.nneka szeirlbe'k, megváltozik minden, mert 
-azok lábuknál fogva kötik -fel a -magyarokat. 
Amikor -a sze-thek itt lesznek, csakhogy nekik 
önömet okozzak, magyar vérre) fogom a házat 

bemeszelni, A munkások feljelentették a szerb 
érzelmű asszonyt, akit ana vont felelősségre a 
szegedi törvényszék He-vessy-1aná-esa. A t'a-
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nulk: Gavrics István, Viktor és Margit, vala-
mint özvegy Viducz Lstváuné igazolták a -vád-
béli cselekmény elkövetését, -mire a törvény-
szék nyolc havi börtönre itélte BrUnovalezíki 
Jócánét. 

— Életűnket és vérünket. Megval hatjuk 
bátran, hogy otclm hlagy reün|tiitnyeil mlent-ünk 
el -a mai htSrlullteitóifflj. N-tut vártunk sokat a 
diartalbtő/1. ,De inast Jhogy tt-uT rvtagyun-k a -be-
rniül a tóm í'isi -láttuk a ima-i -vléjnefai unapotk egyik 
jeflkí (ctcit letFÖTÖignii ilőttü.uik, őszintén -mondl-
jtiik: ,el Vagyunk: nagedtatva, ment ilyen- szé-
pet frreg Betai lá.ttunlk. Az i|g«EÍ liarcok tegy-
egy -részlete ,ügyesén kteverrldik beíle a já-
tékba és tteszdk tv a lós z inti vé áz -elg'ész Idlara-
•fcot. És lia hcezátveEezük azt la mdglliiató sze-
mellkni történlűtetl lalm-tily Ikiegészitője ia da-
ratlnak, csak jóit és ezejpiet mopdblatunk ia;r-
'.'ól. .Mctálás k'Wéke is vatn a .dlaiialbn-a'k. (Meg-
l'aiiit t-ürirfi, ,szer(ve,;'lni és i-cmíélni. Látjuk 
vit'dzlelnklet sle-étizim okkal rchlatmr-a /menni, 
'1-áfijluk -ő'k-ef tefll-enisiégiea g-oly-óktól ellesni .és 
látjuk, hogy otit sem La'gyj a el ölééit áz I-s-
tcn, meg mentőt Ikiiil-d hozzájuk, nnerfi -a Ihla-
záínálk sztükfeégle vb-n rájuk. ,A -bájos darab-
hoz kedvits zetrlét bit \Lehár Ferenc [s ay.ewe-
sziélr.-clkát Itéln.tukffs tökékit-EL-rréieIgei' játszot-
ta ni a yn -cz-i ziertekteia. Miéig' c-sla.k szombation 
és 'vaöátrnap rnaitad iinüsoron ia Korzó-mozi-
ba® ez ta, ezáp -klép. . 

— A városi nyelviskolában uj francia, né-
met, angol és szerb tanfolyamok nyílnak meg 
február 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét a Városi 
Felsőkereskedelmi iskolában földszint jobbra, 
délelőtt és délután. Telefon 14—11. Igazgató, 
Jakab Dávid. 

FR0MMER, BROWNING, 1914. modelu steyer pisztolyok 
Sebák Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók. 
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KORZO MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. • • • • Teleion 11-85. 

Szombaton és vasárnap 

Szenzációs! Óriási! Szenzációs! 

(A rezervista kadet.) 
Hagy Hatonal színjáték a mai ullágtiáliopubűl 4 feluonásba. 

A háborús részletek a fronton lettek felvéve. 

A világháború első nagyszabású 
drámai felvétele. 

Valamint az uj kisérő műsor. 

Előadások pénteken és szobaton 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

Minden előadáson számozott helyek. 

Ma és minden este a 

„Belvárosi" 
kávéházban 

Füredi Fábián 
világhirü gordonka 
művész, (szólista) 

h a n g v e r s e n y e z 

Kolompár Dezső hírneves 

fővárosi cigányprímás és ze-

nekara (a Folies Caprice volt 

házi zenekara) közreműkö-

désével. 
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A Délmagyarország telefonja1 

Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 


