
) 

DIÍ'ÍMaöTÁÜGR'SÉŰLÖ jftftjiáf 31, 

dcglőkben drágábbak az árak, mint a na-
gyobbakban. — Kass János szerint ez a 
rendszer csak abban az esetben vihető ke-
resztül, ha a hatóság elrendeli, hogy nem 
szabad csak igy főzni. A szegedi közönség 
ugyanis csak minimális százalékban hajlan-
dó elfogadni ezt a rendszert, mig nincs kö-
telezővé téve. De vannak vendéglők, ame-
lyekben ezt a rendszert be sem lehet vezet-
ni. Azokról a helyekről van szó. ahol az 
ebédidő már 11 órakor kezdődik és csak 2, 
fél 3 órakor ér véget. A főkapitány kifogá-
solja, hogy egyes venléglők étlapján 8—10 
főétel szerepel, holott kevesebb étel főzése 
mellett a kiadás is kevesebb lenne és igy ol-
csóbbá válnék a többi ételnemű. A főkapi-
tány hivatalosan föl fogja szóiitani az összes 
vendéglőket, hogy egy napon 4 főételnél 
többet ne vegyenek föl az étlapra. Elrendeli 
a főkapitány azt is, hogy a vendéglők abla-
kaikban és .ajtóikon tartsák kifüggesztve az 
étlapokat, hogy a közönség már előre tájé-
kozódhassák az árakról és az ételekről. Mind 
ezeken kivül pedig néhány meghívott ven-
déglőssel tartandó bizalmas értekezlet alap-
iá.! megállapítja a főkapitány a kisebb ven-
déglők árait is és pedig a szállodával egybe-
kötött vendéglők étlapárai alapián. A be-
osztás szerint másod- és harmadrendűnek 
minősített vendéglők minden valószínűség 
szerint tiz, illetve husz százalékkal tartoz-
nak olcsóbban adni ugyanazokat az étel-
nemiieket, mint a nagyvendéglők. A rend-
szabályok a mellékételekre egyáltalán nem 
vonatkoznak. 

— Katasztrofális földrengés. Hágából je-

lentik: A holland gyarmatügyi hivatal ke-

letiinidiai főkormányzó j ától azt- az értesítést 

kapta, hogy Ballmban a földrengés követ-

keztében eddigi adatok szerint közel 800 em-

ber életét vesztette, "illetve megsebesült, Bu-

daipestről jelentik: A budapesti egyetemi 

földrengési obszervatórium jelentése szerint 

szombatén reggel 4 órakor a műszerek 8300 

kilométer távolságból katasztrofális föld-

rengést jeleztek, amelynek hullámzásait 

szeizmográf három órán keresztül jelezte. A 

•földrengés valószínű helye: Kelet-Ázsia 

•vagy Nyugat-Amerika. 

— Katonai őrjáratok a Korzón A rend 
őrségi sajtóiroda közli: Az állomásparancs-
nokság a rendőrfőkapitánnyal, egyetértve 
katonai és rendőri őrjáratokat járat a kor-
zón délután 2 órától 9 óráig, miután a hógo-
Iyózás nagyon zavarta a közönséget és meg-
rongálta a növényeket, Ezt akarják megaka-
dályozni a rendőrök a katonákkal. 

— Szemináriumi előadas. A Feministák 
Szegedi Egy estilet e szemináriumi előadásai-
nak folytatása lesz szerdán délután 6 órakor 
a kereskedelmi és iparkamara diszterméilxMi. 
Dr. Hollós József tartja folytatólagos elő-
adását. A nemi kérdés természettudományi 
és társadalmi szempontból elmen. A szemi-
náriumokon a nem tagok is résztvehetnek. 

— Kettős szerelmi dráma. Békésgyuldró 
jelentik: Pénteken délelőtt .véres szerelmi 
dráma játszódott le Bnosatolepen. Keresik 
Jenő 24 éves római katolikus felekezeti ta-
nító a mult év tavaszán vadházasságra lé-
pett egy Soco Teréz nevű leánynyal. A plé-
bános ,felhívta a tanítót, hogy v^gye felesé-
gül a leányt, mert különben fegyelmi uton 
elmozdittatja állásából. Szombaton délelőtt 
az egy ház tan ács ell is rendelte a fegyelmi 
vizsgálatot a. tanító elleu, ami a leányt, aki 
már többször kérte a tanítót arra. hogy kö-
vessenek el együtt öngyilkosságot, végképp 
el keserítette. A leány ünneplő ruhába öltö-
zött és leült az ágy szélére. Kei esik ezután 
néhány lépésről vadászfegyverrel a leányra 
lőtt, akit a golyó a szivén talált s azonnal 
megölt. Keresik ezután önmagára lőtt. Sérü-
lése súlyos, de nem életveszélyes. 
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— Pusztuljon el Inkább egész Francia-

ország. Genfből jelentik : A párisi hpok közlik 

egy gyermekgyilkos anyának bünügyét. 

Bartheleni Josefin asszonynak viszonya volt 

egy német fogollyal, akitől gyermeke szüle-

tett. A gyermeket pár napos korában meg-

fojtotta. Az asszony azzal védekezett, hogy 

erőszaknak volt kitéve. A bíróság a vádlott 

álláspontjára helyezkedett és felmentette. 
Az esküdtbíróság elnöke az ítélet megokoiá-

sában többek közt a következőket mondta: 

Pusztuljon el inkább egész Franciaország, 

rnintse német vér járuljon életéhez. 

— Schlosser fegyelmi ügye. A Magyar 
Lalbdarugó Szövetség játókíf©gyeimet ellen-
őrző bizottsága Schlosser Imrét, a kitűnő 
footfbailljátékost, aki reprezentatív mérkőzé-
sekben ötvenszer képviselte a magyar színe-
ket, az eléje terjesztett adatok alapján vád 
alá helyezte. A bizottság csütörtökön este 8 
órakor Ítélkezik Selhlosser fegyelmi ügyében. 
Az ítélet kihirdetéséig Schlosser játékjogát 
felfüggesztették. Az ismert footíball játékost a 
amatőr-sport, megsértésével vádolják. Sport-
körökben a Labdarugó Szövetség döntését 
nagy érdeklődésijei várják. 

— Harminchárom evi börtön két rabló-

gyilkos suhancnak. Bécsből jelentik: Gaber-

mayer Ferenc szakács és Herles Güuther ét-

hordóim a -mult év májusában megtámadta 

és agyonverte Vmtkó Mária pénzbeszedőnőt. 

A szerencsétlen leányt addig fojtogatták és 

rugdosták, mig bele nem. halt sérüléseibe, 

azután padig kirabolták. A bécsi törvény-

szék pénteken Ítélkezett, a két 18 éves rabié-

gyilkos fölött. Korukra való tekintettel Ga-

bermayert 18 évi, Herlest pedig lő évi sú-

lyos börtönre ítélték. 

—• Meheszgyüues. A „Szegedvidéki Méhész 
Egyesület" saját, helyisegében (jRaffay-fóle 
vendéglő, tűzoltó-laktanyával szemben, Rá-
kécy-tér ,2.) február 3-án, szombaton délután 
4 órakor fontos .közérdekű ügyiben illést tart. 
A gyűlés főbb tárgyai: 1. A jövő évi egyesü-
leti munkaprogram előterjesztése. 2. A mé-
hek tavaszi etetése. 3. indítványok. A gyű-
lésen a méhészet iránt érdeklődőket szívesen 
látja az elnökség, 

— Eleibeiep az uj bérkocsi tarifa. A 
januári közgyűlés tudvalevőleg elhatározta 
a bérkocsitarifa. ötven százalékos felemelését, 
Ez az uj díjszabás azonban eddig még nem 
lépett életbe, miután a. számvevőség jelen-
tése még nem került a rendőrfők a p i tán yih oz. 
Amint ez megtörténik, R rendőrség élet be-
lépteti az uj bérkocsitarilfát. 

— Uj tagok a nyugaijöizottsagoan. A 
nyugüij.szaíbályrendelet. érteimélben a. tisztvi-
selők saját kebelükből három tagot küldenek 
a városi nyngdijlbizotteágba. Ennek a három 
tagnak megválasztása, kedden délelőtt fog 
megtörténni. 

— Az irodalmi matiné. Városszerte keltett 
•nagy érdeklődést a Korzó-mozi irodalmi ma-
tinéjának hire, melyre a fiatal magyar Író-
gárdának három legelismertebb tagja rándul 
e .Szegedre: Barta Lajos, a jeles novellista 

és drámaíró, a Szerelem és Zsuzsi népszerű 
szerzője, Kosztolányi Dezső, a modern költé-
szet és müíordítás legkiválóbb mestere és 
Karinthy Frigyes, az országosan ismert hu-
morista. Három ilyen kiváló irót egyszerre 
ós egymás mellett megismerni és meghall-
gatni még a ̂ budapesti közönségnek is ritkán 
nyílik alkalma, vidéken pedig még egyálta-
lán péld'a sem volt r á A rendezőség arról is 
gondoskodott, hogy az irodalmi programmot 
egy kis muzsikával jjs változatossá tegye. 
Erre a szerepre O, Hilberth Jankát és Ocs-
kay Kornélt, a szegedi sziniház kiváló mii-
vészeit nyerte meg. A gazdag művészi élve-


