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DÉLMAŰYARÖBSZÁG

kor édesapjának Ilona-utca 18. számú lakásán szivenlőtte magát és azonnal meghalt
Holttestét a közkórház hullaházába szállí•
tották.
B
— A rablógyilkos takarítónő. Bécsből jeB
B
lentik:
Szombaton a Scliwarzspauierstrasse 12.
B
H
száma házban tudvalevőleg meggyilkolták és
FI
kirabolták özvegy Loschitzné Pfeffermann Gizellát, dr. Pfeffermann egykori híres bécsi
0
fogorvos leányát. A gyilkosság az özvegyasszony hálószobájában történt, A gyilkossá.akkor iaz illető helyeken pótlólag le kell rek- got a szerencsétlen asszony leánya fedeztető!,
virálni a szemes terményt. — Szegedet ez a
aki hivatalnoknő. Amikor a leány szombaton
rendelet nem érinti, mert itt a rekviráilást
eddig is teljes szigorúsággal ugy hajtották délben félegy óra tájban hazatért, a csöngevégre, hegy szárnyasok részére nem hagytak tésre nem jelentkezett senki és az ajtó zárva
vissza szemes terményt.
volt. Lakatost hivatott, a lakásban mindent
— Halálozás. Vasárnap délután 3 órakor rendben talált, de édesanyjának a hálószobája
temették az izraelita temető cinterméből1 nagy zárva volt. A lakatos a hálószobát is kinyitotta
részvét mellett Krausz Józsefnél, a iKék csil- ós ekkor a letakart ágyban véres fejjel, holtan
lag egyik alkalmazottjának; feleségét. Az eltalálta a leány édesanyját, A leány a rémes
hunyt tragikus körülményeik között bekövetkezett hirtelen halála mély részvétet keltett. látványtól eszméletlenül esett össze. A rendőr— Szombaton este Cserfa (Lajos 38 éves Máv. ség megállapította, hogy az áldozatot tompa
állomásfelvigyázó szolgálatát végezve haza- eszköz által okozott fejbeütésekkel ölték meg.
felé igyekezett. Az Indóház-téren hirtelen
A gyilkos az asszony Leitner Josefin nevű taösszeesett és meghalt. Szívszélhűdés érte. Az
karítónője volt, akit nemrégiben fogadott fel
előhívott orvos már csak a hulláit" konstatálújsághirdetés utján. A .rendőrség 'a rablógyilhatta.
kos
takarítónőt, aki büntetett előéletű, erélye— Cukor, aárgakása, burgonya, rizs és
sen
nyomozza.
sajt. A közélelmezési hivatal közli: Szeged
februári cukorkomtingensíét már kiutalta a cu— Koszorumegvóftés. Balogh Károlv tanákorközpont. Tekintettel arra, hogy a niegálla- csos Kátai Sándor elhunyta alkalmából koj pitott mennyiséget cb'aknem teljesen kiutal- szorú megváltás ciníén 20 koronát adományozott a szegény gyermekek fölruházására.
ták, a város abba a helyzetbe került, hogy a
— A hajléktalanok menhelyének mult évi
cutkoradagokat a fejenkint és havonkint rneg- forgalma. Völgyesi János városi gazdász elkéállapitott ötven dekáról hetvenöt dekára fel- szítette a városi hajléktalanok menhelyének
emelheti. A cukor egy részét már el is juttatta mult évi forgalmáról szóló kimutatását, E
a város a kereskedőkhöz és a közönség a meg- szerint 1916. év folyamán a menhelyet gényhe
vette 16.180 férfi és 809 inő, összesen 16989
állapított rend szerint már jelentkezhet is utalványokért és cukorért a kereskedőknél. —
Szombaton megérkezett Szegedre a régen megrendelt sár.gakása. Kereskedők fogják árusítani 'az eddigi jegyrendszer szerint. Egy szeIWagy. Tudományos Színház
mély negyedkilogramnál nagyobb .mennyiséget nem kaphat, egy család pedig legföjebb
t
T
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két kilóra kaphat utalványt. — A közeli napokban egy Vaggorn rekvirált burgonya érkezik
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Szegedre. A Délvidéki Fogyasztási SzövetkeDorrS! Weixier
zet fogja kiárusítani a maximális áron. Egy
a legbájosabb német filmcsalád legfeljebb ötven kilogram burgonyát
primadonna
felléptével
vásárolhat, — A -város Erdersohn Paula Valéria-téri üzletéhen 655 kilogram rizíst foglalt le.
Az elsőrendű rizs árát kilónkint 8, a másodrendűét 6 ós a törmelékét 3 koronában állapította meg a hatóság. Ha a lefoglalás ellen
három napon belül felehbezé.s nem érkezik he
és igy jogerőssé válik, a kiárusítás jegyrendszer alapján kezdetét veszi. Egy család legföVígjáték 3 felvonásban.
jebb 1 kilogram rizst kaphat. — Igen sokan
voltak olyanok, akik a sajtutalványt kivették
a hatóságtól, de az árut nem vásárolták meg.
A N O R D I S K szenA közélelmezési hivatal intézkedésére ezek a
zációs ú j d o n s á g a
ki nem váltott sajtjegyek csak kedden délig
érvényesek. A kereskedők a kiadott sajttal és
utalványokkal estig tartoznak elszámolná és a
fönmaradó sajtmennyiségre, uj jegyeket fog
kiadni a közélelmezési hivatal. — Az élelmiszerek elosztását a jövőben az eddiginél is
Politikai játék 3 felvonásban.
egyenlőbbé és arányosabbá kívánja tenni a
közélelmezési hivatal. Ezért összeírják a város
lakosságát, valamint a meglévő készleteket és
Előadások pont 5, 7 és 9 órakor.
minden élelmiszerre nézve ennek alapján fogják megállapítani a (fejkvótát.
Gyermekjeyyek csak az első előadásokra
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URANIA

— öngyilkosság. A rendőrségi sajtóiroda
Közli; Hegedűs Jáncsné 24 éves asszony, aki
férjétől különvált an élt, vasárnap este 6 óra-

érvényesek.—

Jegyek előre válthatók
órától fogva.

3

egyén. Ezek közül szegedi illetőségű volt
13147 .férfi, 464 nő, vidéki volt 3033 férfi 345
nő. Meghalt a menhelyen az év folyamán 3
helybeli, .1 idegen illetőségű, összesen 4 egyén.
A menhelyet igénybe vevők közül a (legidősebb férfi 83 éves, a legfiatalabb 3 hónapos,
a legidősebb nő 81 éves a legfiatalabb 6 hetes
volt. 1915-ben összesen 18247 egyén vette
igénybe a menhelyet, tehát 1916-ban 1258-al
kevesebb.

— Valóságos tündérkert lesz vasárnap a
Korzó-mozi. Tele lesz bájos, apró emberkékkel, akik elmennek megnézni, hogyan táneo-l
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Rózsi, Kunost,

meg Matány,

meghall-

gatják milyen szép uj Móra-mesét mond Ferenczi, milyen uj mókákat talált ki Ihász,
meghallgatják Tóth Béla dalait, Harsányt
szavalatát, Szűcs Mariska eimbalommüvésznő
játékát és Szegő bácsit, aki mesélni fog. Dalokkal!, táncokkal, versekkel, mesékkel (fogják a művészek az apróságokat szórakoztatni.
Jegyek a gyermek-ikaha,rér.a még válthatók
a Korzó-mozi elővételi pénztáránál. Minden
gyermeknek ott kell lenni.

— Homunculus III. kedden kerül utoljára
szinre. A hétfőn bemutatott rendkívül hatásos film, Homunculus szerelmi (komédiája, ha
lehet, még nagyobb hatást váltott ki a közönségből, mint az eddig bemutatott Homunculus filmiek. Homunculus, a vegyi uton előállított ember szenvedéseit, a világgal való
meghasonlását és szerelmét hatásos felvételekben látjuk a vásznon. A kisérő műsor elsőrangú, a többek között A bdlgár lovasság
ciinü film érdemel külön említést.

— A mlHmári, a legbájosabb német filmmüvésznő, Dórit Waixler legújabb pompás
vígjátékának .a címe, melyben kedden szerepel az Urániában, Ugyanakkor van műsoron
Az árny szövetség, izgalmas három felvonásos politikai dráma is.

— A gőzgépkezelők és kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgáit iSzegeden február hó 4-án délelőtt 9 órakor a szegedi felső
ipariskolában tartják meg. A vizsgálati kérvényeket kellően felszerelve a kerületi iparfelügyelőséghez (Földváry-utca 4. szám alá)
kell küldeni.
T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi
nyelviskolában. Telefon 14—11.

Anglia nem tnd két millió embert
harcYonalba állítani
Lugano, január 22. A párisi Eclair erősen cenzúrázott cikkben foglalkozik a Havas-ügynökség azzal a jelentésével, amely
szerint az angol hadvezetőség jelenleg Franciaországban két millió kitűnően kiképzett
és felszerelt emibert vont össze legjobb vezénylő tábornokának fővezérlete alatt. A
francia lap azt írja, hogy a Havas-ügynökség valószínűleg téved. Lehetetlen ugyanis,
hogy a hivatalos adatok közlése után eltelt
időben az ágyugyártás Angliában olyan óriási mértékben fejlődött volna, Ihogy egy
ilyen nagy hadsereget fel lehetne szerelni,
másrészt pedig Anglia hadseregének tekintélyes része Egyiptomban van. ahonnan köztudomás szerint nem von és nem vonhat el
csapatokat. Lehetetlen, hogy Anglia ma két
millió embert állíthasson 'harcvonalba. Ha
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