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Mártonfi — aki néhány évvel ezelőtt dúsgaz-
dag újvidéki kereskedő Volt, nagy lábon élt 
és újvidéki lakásán 'kivül Budapesten is ál-
landó lakást tartott, az utóbbi időben bekö-
vetkezett anyagi romlása miatt vált meg az 
élettől. 

— Egy gépszijért három év. A mult év 

novemberében Lorman Gábor, nagybecske-

reki napszámos bemászott a nagybecskereki 

takarék-egylet gépházába és onnan kétszáz 

korona értékű gépszija't lopott. Lorman ta-

gadott, de a tanuk ellene vallottak. A bíró-

ság bűnösnek mondta ki és — tekintettel 

többszörösen büntetett előéletére — három 
évi fegyházra ítélte. Kedden a szegedi Ítélő-

tábla helybenhagyta a törvényszék Ítéletét. 

— Kilencven éves tolvaj. Összesen huszon-
négy esztendőt töltött már a börtönben Mis-
kolci- Mihály martoncsi földiéivé*. 1Me.st ki-
lencven éves és ismét a vádlottak padjára ke-
rült. Az a vád ellene, liogy februáriján egy 
subát és egy lópokrácot lopott. Az öreg bűnös 
töredelmesen bevallotta a bűnét, mire a 
szegedi törvényszék Hcressy-timíwsa három 
huri fogházra itélte. 

— Tizenöt mázsa romlott hal. Dr. Szalay 
József főkapitány utasítására dr. Andrássá 
'Ferenc tb. főorvos és Alexander Lajos fő-
állatorvos Kneisl Jakab balászbérlő tulajdo-
nát képező tizenöt métermázsa halat meg 
vizsgáltak és romlottnak találtak. A rendőr-
rég a halat elkobozta. 

— Holttest, amelyet kétszer exh máinak. 

Szabadkáról jelentik: A mult év októberében 

Pacséron titokzatos haláleset történt. Ninkov 
Ignác jómódú szerb gazda, amikor a föld-

jéről munka után hazatért, holtan találta a 

feleségét az istállóban. A holttestet alig le-

hetett fölismerni, mert a bika rettenetesen 

összetaposta a szerencsétlen asszonyt. A 

szabadkai ügyészség elrendelte a nyomo-

zást, mert annak a gyanúja merült föl, hogy 

Ninkovnét két mostoha gyermeke tette el 

láb alól, akik az asszony holttestét aztán 

az istállóban a bika alá tették, nehogy kide-

rüljön a gyilkosság. Az asszony második 

felesége volt az öreg Nirikovnak, akinek ek-

kor már két felnőtt gyermeke volt. Az egyik 

Ninkov Danica huszonnégy év körüli asz-

szony, aki különváltan élt a férjétől s Zotn-

borban szolgált, a másik Ninkov Szávó hu-

szonhat éves, aki pár esztendővel ezelőtt 

megnősült, most a szabadkai 86. gy. e.-ben 

szolgál. A két Ninkov-gyerniek állandóan 

veszekedett a mostoha anyjával, mert féltek 

attól, hogy a mostoha anyjuk ráveszi édes 

apjukat, liogy az egész vagyont irassa rá 

és akkor ők nem örökölnek semmit. A gya-

nút megerősítette a nyomozásnak az a meg-

állapítása, hogy a haláleset napján Ninkov 

Szávó engedély nélkül szökött haza Pacsér-

ra ezredétől. Ennek alapján a katonaság le-

tartóztatta Ninkovot, aki azóta vizsgálati 

fogságban van az ezrednél. A szabadkai tör-

vényszék most másodízben rendelte cl a 
holttest exhiimálúsát. A holttest egyes ré-

szeit ládába csomagolva fclkiildötték az 

igazságügyi orvosi tanácshoz annak a meg-

állapítása végett, hogy a szerb asszony a 

gyilkosságnak esett-e áldozatul. 

— Rita Sacchetto a Korzó-moziban. Ha a 
városi .színházban el is marad Kitti Sacchetto 
föllépése, a szegedi közönségnek mégis lesz 
alkalma gyönyörködni ennek a ritka tehet-
ségű művésznőnek művészetében. iA 'Korzó-
mozi igazgatósága két. napra, szerdára, és 
csütörtökre miisorra tűzte a „Május király-
nője" cimü hatásos és látványos mozidarabot, 
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Szerdán és csütörtökön 

Rifta Sachetó legszebb alakitása. 

jtöájtts királynője. 
Nordisk dráma 4 felvonásban. 

Scherlock Holmes 
legnaggszerübb bravúrja. 

A csaló. 
(A nagg eset.) 

Detektivdráma 3 felvonásban. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. — Számozott helgek. 

amelyben kiváló szerepe van a páratlan mű-
vésznőnek. fczeged közönségé tehát a Kcrzo-
mozi igazgatóságának előzékenységéből még-
is gyönyörködhetik a kiváló művésznő játé-
kába. 

— Simon Judit reprize az Urániában. 
Kiss József örökbecsű balladája, a Simon 
Judit, a filmen is művészi érték szempontúi-
ból maradandó alkotás. Eltekintve attól, 
hogy a felvételt Magyarországon, magyar 
cég rendezte, az összes szerepeket magy*"* 
színészek a lakit,iák, a dramatizálás szinten 
magyar munka, a hatalmas, egész élőadást 
betöltő filin a mozi-technika csodás fejlett-
ségét, a színjátszás nagyszerű érvényesülé-
sét és a gondolat kitűnő inegtestcsitését egy®* 
siti Simon Judit szomorú nótája,— mint a 
költő .mondja, — ott játszódik le előttünk; 
hangok és artikuláló hatások nélkül bonta-
kozik ki belőle a drámai erő, a lelki harcok 
bús förgetege és a földöntúli igazságszolgál-
tatás erkölcsi szimbóluma. iAz Uránia igaz-
gatósága, mely újólag 'alkalmat ad a szegedi 
közönségnek, liogy megtekinthesse azt " 
napi múlandóságon felülálló film-remeket, 
ismét csak művészi és irodalmi érzékének ad-
ja megbecsülendő tamijeiét. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

SZERDA: Rita Sacchetto müvészestéje-
Bérletszünet. 

CSÜTÖRTÖK: Hamlet, tragédia. Páros. 
PÉNTEK: (Iriin Lili, vígjáték. Páratlan. 
SZÓMRAT d. m: Ö, vagy senki, operett. 
ESTE: Ligénybuesu, operett. Páros. 
VASÁRNAP d. u.; Táncosnő, operett. 
ESTE: Náui, népszinmü. Páratlan. 

Rita Sacchetto fellépte A színházi iroda 
jelenti: Rita Sacchettó, táncniüvésznő és 
filnidiva, aki egy sajnos véletlen folytán a 
tegnapi előadásról a vonatot lekéste ma este 
okvetlenül fellép. A mára váltott jegyek te-
hát érvényben maradnak. Vele érkezik a ki-
váló zongoraművésznő, Patliy Ilona is. Az I. 
é.s I I I . szám között Hilbert Janka és Ocskny 
Kornél Bizet-Scliumann Griegtől énekelnek 
több dalt. 

Náni. Szombaton és vasárnap, a kettős 
ünnepen négy előadás lesz. Vasárnap (Folli-
nusz Aurél elévülhetetlen, kedves népszín-
műve a hol megríkató, 'hol meg'kacagtató 
•Náni kerül előadásra Déri Rózsival a cím-
szerepben. 

Telefon: 
13—16-

Telefon: 
13-16. 

Is 
fűtés, tizem és cséplés célokra tel-

jes vaggonrakományokat is aZOIHial 
szállít és vidékre továbbit. Tűzifát 

motorommal háznál is filrászeleh. 

Víderker Pál 
Szeged, Honvéd-tér 1. szám. 

fa- és szén-
kereskedő. 


