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— A hadifoglyoknak tüos a szeszesital. 
A rendőrkapitányság kihágá.si eljárást indí-
tott özvegy Biczók Antelné, a Zákány-utca 1. 
szám alatti kocsma tulajdonosa ellen, aki 
többszöri figyelmeztetés dacára szeszesitalt 
szolgáltatott ki a hadifoglyoknak. A írendőr-
eég az italmérési engedély megvonása iránt 
előterjesztést tett a pénzügy igazgatósághoz. 

— A rokkant katonák segítése. Back 
Bernát tudvalevőleg ötvenezer koronás ala-
pítványt tett a háborúban rokkanttá vált 
katonák javára. Az alapítvány célja, liogy a 
rokkantakat a lehetőség szerint munkaképes-
sé tegyék és ipari munkára kiképezzék. Dr. 
Ckatrieis Lajos főispán megbízta a polgár-
mestert. hogy ennek az alapítványnak a ka-
mataiból esetről-esetre utalványozásokat esz-
közölhessen. 

— A halászbérifi nem akar halászni. A 

Csongrád—szegedi—tiszai halászati társaság 

jelentést tett a tanácsnak arról, hogy Kneisl 
Jakab a tiszai (halászati jog bérlője a szerző-

dés felbontását kívánja. Miután a halászati 

társaság március tizedikén Szegeden tartja 

közgyűlését, a tanács megbízta Bokor Páft, 

hogy a közgyűlésen jelentse be a város tilta-

kozását' a szerződés felbontása ellen. 

— Magyar név. Stern Manó, a Szegedi 
Kend'orfonógyár tisztviselője, nevét belügy-
miniszteri engedéllyel Sós-ra magyarosította. 

— A Munkakfizvetitfi Bizottság március 
9-én délután 5 órakor a Kerr-krdelmi és Ipar-
kamara elnöki termében ülést tart. Tárgy-
sorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentós az 
1916, évi ügymenetről. 3. Rokkantközvetités. 
4. Pénztári jelentés. 5. Indítványok. 

— A dezentur büntetése. Egy dezentor 

honvédtüzér fölött ítélkezett hétfőn a szegedi 

honvédhadiosztály biróság. Ffossányi Gyula 

8. honvédtüzérezredbeli népfölkelő a galreia 

harctérről hazaszökött a szüleihez. Nyíregy-

házára, ahol a katonai készültség letartóz-

tatta. Bossányit a haditörvényszék kilenc hó-
napi súlyos börtönre i tél te. 

— Halálozás. Stern Bernátot, a May-bank 
elhunyt érdemes tisztviselőjét hétfőn dél 
után tömették. iiagy részvét mellett. A vég-
thfetéeségetn igen sokan jelentek meg. 

— Katona kfivette el a nagybecskerekí 

nyolcvanezer koronás ékszerrablást. Néhány 

nap előtt jelentette a Délm..gya\rorszá</, hogy 

a nagyhecskéreki rendőrség táviratilag érte-

sítette a szegcdi rendőrséget egy nyolcvan-

ezer koronás ék szerr abi áíiról. Csütörtökiről 

pémteikre virradó éjjel eddig ismeretlen tet-

tes a pincén át behatolt Goldbery Mihály ék-

szerész üzletébe és onnan nagymennyiségű 

aranyékszert elrabolt. Mint tudósítónk jelen-

ti, a nngybeeskereki rendőrség •megállapítot-

ta, hegy a betörést valószínűleg katona kö-

vette el. Erre vallanak" azok a bakíincsszög-

nyomok, mélyeket a detektivek a pince hűha 

földjében felfedeztek. Bizonyos, hogy a helyi 

viszony okkal ismerős ember követte ol a 

lopást. 

— Az orvhalászok ellen. A városi tanács 
hétfői ülésén Bokor Pál polgár mester-helyet-
t:esi«merte#e Scultóty Hánéor főszámvevő je-
lentését az orvba Jászokról. A főszámvevő egy 
felügyelő alkalmazását kéri. A tanács úgy 
határozott, hogy átiratban kéri fel a esendőr-
parancsnekiságot arra, hogy a Fehértó kör-
nyékén éjjelenkint csendőr őrjáratot eirkál-
tásson. Az orvhalászok óriási pusztítást visz-
nek végihez, Ugy liogy a Fehértó halállomá-
nya komolyan veszélyeztetve van. 

— A vágóhíd februári forgalma. A köz-
vágóhíd felügyelősége beterjesztette kimuta-
tását dr. S&iifiy József főkapitányhoz a vágó-
híd februári forgalmáról. Levágtak 148 bi-
kát, 1227 ökröt, 785 tdhe.net, 80 növendék -mar-
hát, 192 borjút, 6 bivalyt. 887 jubot, 778 bá-
rányt, 2 kecskét, 1965 sertést és 11 lovat, 
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— öngyilkosság a szállodában. Vasárnap 
este egy magát Kis I ifi ne kiszombori földmi-
vesnek nevező parasztruhás, középkorú em-
ber szállt meg az Indóház-tér 1. szám alatt 
levő „Sárkány"-szállodábaai. Hétfőn reg©"1* 
hét óra tájban lövés hangjára lelteik figyel-
mesek a szálloda alkalmazottai. Berohantak 
a dO. saáinu szobába, ahol a földön fetrengett 
Kis Imre. aki revolverrel keresztüllőtte a 
nyakütőerét. Az öngyilkos páír perc múlva ki-
szenvedett. A rendőrség megállapította, hogv 
az öngyilkosság kétségtelen. iA hullát beszál-
lították a városi közlkórház hullaházába. 

— Suhancok tolvajbandája. Vasárnapi szá-
munkban hírt adtunk orról, hogy két fiatal-
korú suhanc és Waldhaue,r Béla monori el-
csapott vasúti munkás tolvajszövetkezetet 
alakit ott aik. Huszonhárom rendbeli lopás nn-
att vonta őket szombaton felelős' égre a 
gedi törvényszék Pőfrn.y-itanácsa. Az Ítéletet 
vasárnap délelőtt Iliiírdette Iki a bíróság. Wa'Jd-
bauert egy éri fogházra, a fiatalkorúakat pe-
dig javitórevelésre ítélte a törvényszék, A'/, 
orgazdákat 40—.100 korona pénzbüntetéssel 
sújtották, de az ítélet végrehajtását a novella 
értelmében a bíróság felfüggi; -<7 tel le. \ vád-
lottakat dr. Cs-erő Ede, dr. iFülöp .Zsigmond 
és dr. Kállai Emil védték. Itt említjük meg. 
liogy vasárnapi tudósításunkban .tévedésből 
emiitettünk Klein Mórt az orgazdák között-
Klein Mór ellen már a vádtanács megszün-
tette az eljárást. 

— Amerika lánya. A Forzó-mozi igazgató-
sága most már véglegesen megállapította az 
Amerika lánya eiinii Hlmóriá- bemutató,iának 
batáridejét. Március 24-én kezdik a képel 
játszani s az utolsó fejezetet április 9-én ját-
sza. Minden fejezet két napig van műsoron. 
Az olőndálsckra. tekintve, hogy a legdrágább 
film ez és mindenütt száz százai ékes áreme-
léssel játszották, a Korzó-mozi igazgatósága 
közli, hogy a lielyárakat nem emeli, ellenben 
előjegyzéseket nem fogadhat el. minden meg-
rendelt jegyet él kell vinni és végül, hogy 
kedvezményes füzetes jegyek -nem érvényesek 
ezeken az előadásokon. 

— Aki mulatni akar farsang utolsó kedd-
jén, nézze Itnég az Uránia-, Vass- vagy Apolló-
mozi .műsorát, amely részint szenzációsan 
szóp. részint kacagtató .számokból áll. Az 
Urániában Seh'ddkraut (Rudolf első vígjátéki 
szereplése a filmen a Sláger .a Cérna uram 
című pompás, ötletes, valódi farsangi bohó-
zatban. A Vass-mnziban a legnagyobb sikert 
aratott magyar vig,játék. Görc Maocssi lako-
dalma. megy. Az Apollóban két szenzációs 
vígjáték meg; az egyik Zsiga formába jön. 
budapesti történet Karinthy Frigy es föl Írá-
saival, a másik Földön kötött házasság hábo-
rús vígjáték. 

— Zola regénye a háborúról. Mintha a 
történelem megismétlődni készülne: a német 
ágyuk megint ott dörögnek és a német csapa-
tok ott törnek diadalmasan előre a Ma át-
mentén, albej a francia nemzet nagy tragé-
diája, az 1870—71-és háborúban lefolyt.. V 
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Ha jól ki akarja magát 
mulatni jöjjön el, mert 
farsang utolján lesz a 
s-: Vass mozgóban :-: 

Előadások 3 órától kezdve. — Gyermekje-
gyek csak az e l s ő előadásra érvényesek. 


