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— Gazdasági kocsikat vásárol a hadsereg. 
A cs. és kiír. tecneisviári kaitonai parancsnok-
ság tudatijai: mri.ndaizoik, akik .könnyű gazda-
sági koraijukat ia hadseregnek eladni lia'jlan-
diók, azokat felbruár 10-én délelőtt 10 órára 
állítsák elő a lógyüjtő para résnek/rágnák 
(Téglagyér-utca 32. sz.), ahol alku utján'meg-
vétetnek. , ' 

— Felmentett hadseregszállitó. Frölich 
János nagyváradi hentesárugy árost az ottani 
törvényszék fegyveres erő elleni vétség miatt 
két ihavi fogházra itélte. A Iíuria feleiméit© a 
büntetését négy hónapra. Frölidh ügyvédje 
pör uj rafelv ételt kért, aminek helyt is adtak. 
Szombaton volt, — mint tudósítónk jelenti — 
az uj tárgyalás a nagyváradi törvényszéken, 
amely Frölich János ügyében felmentő ítéletet 
hozott. Az ügyész felébbeZést jelentett he az 
ítélet .ellen. 

\ 

— Haditengerészeti rokkantak nyugdíja-
zása. A cs. és kir. hadügyminisztérium tudatja, 
hegy mindazok ,a rokkantak, akilk a bakii ten-
genéfczietrlél szolgáltaik .ós ilyen szolgálatuk 
köziben váltaik rokkanttá, állandó éri s<*rjél.né-
zésben részesülnek. A segélyezést a hozzá-
tairtózó, feleség, apa, anya is mogklajpja. A 
kérelmet a vákosá katonai ügyosztálynál kell 
előterjeszteni. 

— Betörök a bankban. Szombatról vasár-
napra virradó éjjel Orosházán az egyik pénz-
intézet pénztárs,zobá/jált'an 'betörők jártak. A 
nagy pénzszekrényt megfúrták és 30.660 koro-
na készpénzt 100, 20 és 2 koronás Imiik jegyek-
ben elloptak. Az orosházai rendőrség távirati 
felhívására a szegedi rendőrség is nyomozást 
indított a kassza,furák kézrekeritésére. 

— A húsfélék uj makszimális árai. 
A város tanácsa a következő u.i makszimális 

árakat léptette életbe: Sertéskaraj vagy comb 

5 K 40 f, sertés oldalas 4 K 60 í, sertésfej és 

láb 3 — K, hízott liba (élősúlyban) 3 K 80 f, 

hizott liba (tisztítva, szallonnával) 4 K 90 f, 

sovány liba (tisztítva) 2 K 80 f, (hízott kacsa 

(élíősu'Iyban) 3 K 90 f, (hízott kacsa (tisztítva, 

szalonnával) 4 K 10 f, sovány kacsa (élősúly-

ban) 2 K 80, sovány kacsa (tisztítva) 3 K 70 
f. pulyka (élősúlyban) 3.— K, pulyka (tisz-

títva) 3 K 60 f, csirke (élősúlyban) 3.— K, 
csirke (tisztítva) 4.— K, libaaprólék 2 K 50 
f, libazsír 8 K 80 f, bárány 4 K 88 fillér. -

Az árak kilónkint értendők. 

— A mulatós juhász kétezer koronája. 
Virgam János, /cseugelei juhászgazda feljelen-
tést tett a rendőrségen és panaszában előadta, 
hogy február hatodikán éjjel múlatás köriben 
valaki ellopta tőle 4900 koronái tartalmazó 
pénztárcáját. A rendőrség nyomozást indított, 
amelynek során megállapítást nyert, hogy a 
juhász pénztárcáját nem lopták cl, hanem az 
öreg elvesztette azt a szegedi állomáson. A 
juhászgazda Imgye/llárisát ugyanis valaki 
megtalálta és 'beszolgáltatta a rendőrségnek, a 
hol kiderült, hogy csak 1040 korona volt a tár-
cában. Valószínű, hogy a juhász a hiányzó 
összeget elmulatta. < 

— Dohánytermelők szabadságolása. A 
bel ügyön misztérium közli, liogy azok a 43—50 
éves alkalmas népfelkelőik, olkük dohányter-
meléssel vágy doháéi y feleskertészettel íög-
1 átkoznák, kchrclrnükine felmentést (nyeipiek. 
Jelentkezni a polgármesteri hivatalban le 
bet. 

— Untaugllch lett a férfi-jósnö. Nagy-
váradról jelenti tudósitóuk: Mócsi István ar-
tistát, aki Gyöngyi Aranka néven mint nőimi-
tfttor szerepel kisebb kabarószinpadokon, szom-
baton délelőtt sorozták. Mócsi jelenleg a rend-
őrség foglya, inert az utóbbi időben jósnőnek 
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Kedden 

Szenzációs két sláger. 

Mária Carmi felléptével 

nagy dráma 5 felvonásban. 

Siherliili Holmes 
vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások: 5, 7 és 9 órakor. 

adta ki magát és a hiszékeny embereket meg-
zsarolta. A fé.rfi-jósuc t a sorozóbizottság al-
kalmatlannak találta a katonai .szolgálatra, 
mire visszakísérték a rendőrség fogdába. 

— A szökött fegyenc miatt. Özvegy Ma-
gyarosi Jánetalán alk Szegeden van egy kis-
kcctámiájjia. Mielőtt itt .telepáktit le, Kacslke-
íniéteiu közös háztartásiban élt Halasi /Gyulá-
val, egy dolog kerülő izgága tairbenrel. IOgy 
iziben a vadlházat-jo'k ötfeKetvesztelk ós Halasi az 
akszeinyt csúnyán elverte, mire Magyarosiiié 
sullyics hesitislértés .miatt feljelentést tett elle-
ne. Más bűnök is, terhel tők a heiszontalan em-
ber lel'kiisin eretét, adóit közveszélyes munka-
kerülés és lopás (miatt is elitéltek. Halasi a 
kccsíkeirnéti foglházlbatn töltötte 'büntetését, az 
alaszony pedig köizlben Szegedire költözött. 
Egy szép napéin Halasi imegszökött a fég-
háziból és miután megtudta, hogy az asszony 
itt lakik, Szegeidre utazott. De a .rindőrsi''? 
ikS tudeunátet feizierzett ai szökött rab szegedli ki-
rá'mdiulákéiiéil és letartóztatta Halasit. Bűn-
pártolás miatt indiult meg az eljárás Magya-
rosiiié el km, akit, hétfőn vont felelőstégre a 
szegedi törvényszék. A biróság, tekintettel a 
száimce enyhítő körülményre, — dr. Balassa 
Ármin védő félsz,ólai;'-a után — száz korona 
pénzbüntetésre itélte az asszonyt, alki /meg-
nyugodott az Ítéletben. Az ítélet jogerős. 

- - Gabonatolvaj napszámos. Kapus Mihály 
napszámos egy inaugy,erekkel társulva, gabonát 
lopott a Csongrádi Első Gőzmelam raktárából. 
A lopás kitudódott és a két tolvaj a vádlottak 
padjára került. Hétfőn tárgyalta az ügye a 
szegedi törvényszék Hevessy-tanácsa. A biró-
ság — dr. Papp Sándor ügyész vádbeszéd© 
után — tizennégy napi fogházra itélte Kapust , 
az inas fölött pedig a gyermekinróság fog Ítél-
kezni. 

— Az öreg ember halála. Hétfőn reggel 
a .Debreceni- és (Biihari-utcia sarkán eigiy öreg 
cirjUr hölt testét vették észre az arrajánúik. A 
hulla félig az árokban, fieikiüdt a jéghideg 
vi/zbeiK A rendőrség niegú 11 api tolta, hogy a 

valószínűleg szerencsétlenül járt örrg ember 
•Koimsz Gyöngy, Bilioirdsiiftiea 46. c-izá/m a l a t t i 
lakos. Boncolás utján fogjáik a haléi 1 okát 
megáll api tani. 

— A Szent-Donáí-napl vásár. Szegeden 

M/ni ár 114ő,l 26-ig tartják mog Szent-Do* 
nát-napi vásárt. 

— Spinola utolsó szerelme. Páratlanul 
naigy haitábu 'dráunát mutatott he ezen a ei' 
•nion .ma este lai llvc.rzö-tmceii JA kJaualb főszere- | 
Óét Maria Garam játszotta a tőle anrayiször 

megcsodált mülvészettél. A darab inia/ga egyj* 
ke a legkddlvCiLtdbb, leglközlvetleneitíb mozi* 
darabok,nak és a kitűnő da/raket főayesef 
áldották /meg ugy a szereplők, m/int a mo®1' 
opera tör. IA müiscrnrlk „/Allbei't m/int Shór* 
lo/cik Holmes" leiun-an egy kacagtató vígjáték3 

van. Ebiben, a zlsá Periben az ©M'lk kör/ül v-al1' 
ez la kép. Csupa, pajzáné,ág, jókedv és deiű-
A közöttiség fölcsattanó kacagása jutalmazd 
az ügyes szerepl/clk et. A műsort még erá"* 
kedden este játarák, szerdián és csütörtökön 
.jPiereitt utolsó kidanicY'a" cimnn egy opata1 

film kerül bemutatóra. 

— Február 1-én uj francia, német ango'; 

és szerb tanfolyamok nyíltak meg. Beiratkozni 

lehet délelőtt és délután a városi nyelviskolában, 

Jakab Dávid igazgató urnái. Telefon 14-11. 

Hopzű-irosI épüle tében 
1 kg. potyka K 8*80, 

1 kg.-tól 5—6 ki-

lógrammig K 4*20, 

továbbá harcsa, süllő és cigányba' 
is kapható, 


