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bÉLMAG YAROESZ áG Szeged, 1916. április 16. 

TELEFON: Igazgató: TELEFON: 
11-85 . VAS SÁNDOR 11-85. 

Szerdán és csütörtökön 

Nagy tengeri dráma 

Uszd 
Vtt lHátt . 

Nordisk dráma 3. felvonásban. 

Vígjáték 3 felvonásban. 

Előadások 5,7 és 9 órakor. 

Nagypénteken nincs 
:-: előadás 

pot, elte aniSSr niaigytíöb' volt a bánata, áimikoi 
este a cipőt megnézte, mert a talpa rongyok-
ban lógott szerteszét. -Papirosból volt a cipő 
talpa. Molnár feljelentést- tett lEngelmann 
ellen a szentesi járásbíróságon -csalás miatt. 
A járásbíróság iá kereskedőt Ihárom hónapi 
fogházra és száz- korona pénzbüntetésre, a 
segédjét: Józsa Jánost, aki a -cipőt eladta, 
tizennégy napi fogházra és tiz korona pénz 
büntetésre itélte. Kedden foglalkozott az 
ügy-gyei a szegedi törvényszék fölebbvite'li 
tanáícsa, Hevessy Kálmán elnöklése alatt. A 
törvényszék helybenhagyta a szentesi járás* 
biróság Ítéletét. Az Ítélet- nem jogerős. 

— Ujabb rézgálic Szegednek. Szeged 

városa tudvalevőleg hat viagigom rézgálie-ot 
kért a föld-rdv-elésügyi minisztertől. Három 
vaggon 'kiosztása imost van folyamatban, a 
negyedik vaggon a napokban érkezik meg, 
a hátralevő két vaggon kiutalása fölött pe-
'dig április végén fog határozni a miniszter. 

— Élesztőt csak igazolvánnyal lehet 
szállítani. Kedden a polgármesteri hivatalhoz 
leirat érkezett, amelyben -a. földmivelésügyl 
miniszter arról értesiti a polgármestert, hogy 
élesztőt ezentúl csak igazolvánnyal: lehet 
szállítani. 

— Egy váci fegyenc szegedi szereplése. 

Néhány évvel ezelőtt történt, ho-gy Heimann 
Sánd'or földbirtokosnak Petőfi-utca 7. szánra 

házában levő lllákására betörtek és az ebédlő-

szekrényből 'három -darab eiz-üst tálcát, négy 

kazettában hatvankét pár ezüst evőeszközt 

elloptak. A földbirtokos íejlelentésére -a -sze-

gedi rendőrség meginditotta -a nyomO-zást, a 

mely azonban eredménytelen nfaradt. Most 

egy vél etilen eset valós'zi.nüle>g. ny-omra vezeti 

a rendőrséget. A kecskeméti állomáson visz-

szalhagyott és- tumult hónia-phan elárverezett 

bolmilk között három kazettában negyven-

nyolc pár ezüst evőes-zköz-t találtak. A kecs-

keméti reudörs-ég, amely a s-ze®edii körözés 

alapján nyilvántartotta a Heimanu-féle be-

törést, az esetről értesítette a szegedi rend-

őrséget. Heimann a felmutatott evőeszközök-

ben felismerte a lakásáról ello-pott tárgyaikat. 

A kecskeméti rendőrség -megállapította, 

hogy az ezüstn-emüeket ia szegedi betörés 

idején hagyták az állomás ruhatárában, a 

nyilvántartási könyvből pedig kiderült, hogy 

ugyanakkor fogták el Ke-csikeméten -két be-

törőt, Tauszig Izidort és Preinhoffer Gyulát, 

-aikik ezüst evőeszközöket akartak értékesí-

teni. Tauszig közben megszökött, de később 

Bécsben letartóztatták. Ekkor kiderült, hogy 

Tauszig hírhedt nemzetközi betörő. Béc-sből 

Szegedre szállították, mert itt is -több bűncse-

lekményt -követett el A szegedi törvényszék 

1913. szeptemberében bárom évi 'fegyházra-

itélte és a notórius. betörő május 4-én szaba-

dulna a váci fegyházból. A kecskeméti 

rendőrség váratlan fölfedezése azonban min-

den valószínűség ineg fogja hosszabbítani 

váci tartózkodását. 

— Megszökött a Csillagbörtönből. Hétfőn 
délután ha-t óra tájban Győri Ferenc huszon-
négy éves, -többszörösen 'büntetett előéletű 
rab, aki három évi büntetését tölti a Csillag-
börtönben, egy őrizetlen pillanatban meg-
szökött. Győri- a kerületi börtön foglalkoz-
tató telepén -dolgozott és a Pozsonyi Ignáe-
u-tca felőli kőkerítésen keresztül szökött meg. 
A -börtönigazgató -a rab szökését nyomban 
tudatta a rendőrséggel, ahol detektive'ke-t híz-
tak -meg -a kézrekeritésév-el. Szécsényi (Miklós 
detektiv este tizenegykor ráakadt Győrire a 
Kossuth Lajos-sugárut 111. számú házkan. 
Győrit a detektiv visszaszállította a. -Csillag-
börtönbe, ahol külön cellába helyezték, ne-
hogy megint kedvet -kapjon egy Iki-s kirán-
dulásra. 

I l d i l i n M l 
Hadbizíositó Osztálya 

Budapest, V., Vilmos csásxár-ut 72. 

H a d b i z t o s i t ó osz t á lyunkná l 

Hm 
MINDEN KATONA. 
Ha a biztosított katona a kg; 

tonal szolgálata alatt akár_* 

harctéren elesik, akár a harc; 

téren szerzett sebesülése vagy 

bárhol kapott betegségében 

meghal, 

a hozzátartozói, illetve akinek ja* 
vára a biztosítás köttetett, azonnal 
minden haladék nélkül megkapja 
az előre meghatározott biztosított 

összeget. 

Biztosítani lehet 100 koronától kezdve 

40,000 koronáig bármilyen összegben 

Biztosítási díj népfölkelőknél min-
den 100 korona után 4 korona 
50 fillér, tényleges, vagy tar-
talékos katona után 7 korona. 
lia a tényleges vagy tartalékos ka-
tona a tréneknél vagy szanitészek-
nél van beosztva, akkor a bizto-
sítási dij minden 100 korona után 

csak 5 korona 50 fillér. 

Ha valaki a biztosítási dijat nern 
birja egyszerre, egy összegben 
megfizetni, fizetheti" 5 hónap alatt 
tetszés szerinti részletekben is. Pl-
valaki a férjét biztosította 1000 
koronára. Ha az népfölkető, akkor 
a biztosítási dij 1000 korona után 
45 korona. Fizet 5 hónapon át 
havonta 9 koronát, vagy heten-

ként 2 koronát. 

Halbiztositott katona a részletfi-
zetés ideje alatt halna el, azért a 
család épen ugy megkapja az 1000 
koronát, mintha a részletek már 

mind be lettek volna fiztve. 

Orvosi vizsgálat nincs. -- Pótdíj nincs. 

A biztosított katonának személyeseti 

nem kell jelentkezni. A biztositás egy 
évig érvényes. 

A bevonult katonát biztosithatja 
bárki. Biztosithatja a felesége, fia: 

családja, apja, anyja, munkaadója; 
szülővárosa, vagy bárki. 

Minden feleség, apa, anya helye-
sen cselekszik, ha a harctéren 
levő vagy oda induló, illetve ka-
tonai szolgálatot teljesítő hozzá-
tartozóját halál esetére biztosit-

hatja. 

Minél több katona lesz biztosítva 
annál kevesebb kenyérkereső nél-
kül maradt család fog nélkülözni 

a háboru után. 

A gazdagabb, módosabb emberek 
fogjanak össze és biztosítsák a 
községükben tevő legszegényebb 
családok hozzátartozóit. A mun-
kaadó biztosítsa munkásait azok 

csaladja javára. 

Felvilágosítással készséggel szolgál a 

budapesti központi iroda, valamint a 

községi elöljáróságok. 


