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— Szombaton megnyitják a városi gőz-
fürdőt. A tanács csütörtöki ülésén Bokor Pál 
helyettes-polgármester jelentette, hogy a vá-
rosi gőzfürdő üzeme részére két vag'gon sze-
net ajánlott föl Pongrácz Albert légszesz-
gyári igazgató. Ugyancsak a városi gőzfür-
dő részére útban is van néhány vaggon szén, 
ugy, ihogy a fiirdő-üzem szénnel négy hétre 
biztosítva van. A tanács a rofaráda alapján 
elhatározta, ihogy a városi gőzfürdőt szom-
battól kezdve újból üzembe helyezi. A köl-

esönszenet, amint megfelelő szénmentnyiség 
érkezik, visszaadja a város a légszeszgyár-
nak. . ! 

— Országos gazdagyü'és. Budapestről 
jelenti tudósitónk: A Magyar Gazdaszövet-
ség országos gyűlését csütörtökön tartották 
meg a régi képviselőiház termében. Feltűnést 
keltett, hogy az értekezleten a kormány nem 
képviseltette magát egyik államtitkárral 
sem. lEz a körülmény szabad teret engedett 
a kormány elleni támadásoknak. Az értekez-
letet Darányi Ignác elnök nyitotta meg. Hó-
dolattal üdvözölte IV. Károly királyt és in-
dítványára a közgyűlés hódoló táviratot in-
tézett a királyi párhoz, Az országos gyűlé-
sen a termelés biztosításáról, az iparcikkek 
makszimálásáról és sürgős birtokpolitikái 
intézkedésekről tárgyaltak. Darányi Ignác 
hosszabb megnyitó beszédében támadta a 
kormány élelmezési politikáját, sürgette az 
ipari cikkek makszimálását és jobb birtok-
politikát. Végül összetartásra (hívta fel a 
gazdákat. A gazdasági termelésről Szomjas 
Gusztáv előadó -beszélt és határozati javas-
latot terjesztett elő a központok túlkapásai 
ellen, amelyekkel szemben az előadó szerint a 
kormány is tehetetlen. Követeli a termeiéi 
fentartásának biztosítását, a rekvirálások 
egységes ós igazságos végrehajtását és a ve-
tőmag biztosítását, továbbá a katonai sza-
badságolások fokozását. Utána Wittmann 
János szólalt fel. Javasolja, hogy a rendkí-
vüli közgyűlés forduljon az országgyűléshez 
éa kérje annak sürgős beavatkozását, hogy 
a gazdálkodáshoz szükséges ipari anyagok 
és eszközök legmagasabb ára a búzaár ará-
nyához viszonyítva rendeleti uton haladék-
talanul állapittassók meg, mert a gazdakö-
zön sóg nem válla ja, különben a felelősséget 
« bekövetkezendő kényszerhelyzetért. 

— A budapesti rabiégyilkosság. Buda-
pestről jelenti tudósitónk: A rendőrség szé-
leskörű nyomozást indított a Fehérvári-uti 
rablógyilkosság ügyében. A nyomozást a 
rendőrség Burián János kifutófiú szeméiy-
leirása alapján folytatja. Egy rendőr a szo-
mólyleirásból Búzás Józsefre, a Deresén yi-ut 
59. számú ház egyik lakójára ismert, aki 
kedvesével, Koráik (Emmával együtt Györ-
kös Józsefnénál lakott albérletben. A detek-
tívek (Kordik Emmát kézrekorit ették, aki 
elmondta, hogy a gyilkosság napján együtt 
indultak el Búzással hazulról. Búzás elkí-
sérte a dohánygyárig, azután eltávozott, de 
fél egy órakor visszatért, hogy hazakísérje. 
Otthon Györkösné azzal fogadta, hogy a vő-
legényét keresték a rendőrök. Később együtt 
eltávoztak hazulról. (A fürdőbe mentek. Kor-
dik Emmának föltűnt, hogy Búzásnak 
aranygyűrűje és lánca van. Búzás azt (mon-
dotté, hogy egy ismerése délelőtt kifizette 
tartozását. Fürdő után kocsiba ültek és a ke-
leti pályaudvarra hajtattak. Kordik Emme 
itt egy újságban olvasta a gyilkosság hírét-. 
Ekkor -gyanút fogott vőlegényére, de az meg-
nyugtatta. 

— Szeretnék annak a bírája lenni, aki 
azt a két gyermeket árvává tette, — mondta. 
Búzás azzal vált el kedvesétől, hogy Szek-
szárdra, utazik a szüleihez, mert a katonaság 
nyomában van. Búzás ugyanis a 144. gyalog-
ezred katonaszökevénye. A rendőrség meg-
állapította azt is, ho-gy 21 éves, rovott multu 
és szekszárdi illetőségű. 

— A Bzénszéllitás. Bokor Pál helyettes-
peijfárítuwtfr U -táháss •Sürértöki üléeém je-

lentette, hogy a szegedi 3-ik honvédbuszár-
ezred parancsnoka 40 lovat bocsátott a vá-
ros rendelkezésére szén fuvarozásra azzal, 
hogy takarmányról a város tartozik gondos-
kodni. A tanács ugy határozott, hogy a ta-
karmányról mindig annak a kereskedőnek 
kell gondoskodni, akinek a város kiadja a 
kölcsönlovakat. 

— Ujabb rendelet a pamutárukról. A 
hivatalos lap csütörtöki száma rendeletet 
közöl a -pamutáruk forgalombahozatalának 
é- feldolgozásának ujabb korlátozásáról. 
— A rendelet szerint konfekcionáló mű-
helyeknek 1917. február -19-ikótől 1917. már-
cius 19-ikéig raktáron levő készleteiknek 
folytatólag 12.5 százalékát szabad fel dolgoz-
atok. A rendelet meghatározza a feldolgo-
zott áruk -eladási százalékát is. Az 1916. de-
cemiber 19-én raktáron ív-ólt készleteknek 
csak 5—10 százalékát szabad engedély nélkül 
eladni. A szabadon eladható raktáron levő 
árukért nem követelhető magasabb ár, mint 
amilyent a fél azokért az idevonatkozó ren-
delet életbeléptetése előtt kapott. 

— Megkerült értéktárgyak. A mult év 
decemberében a Szeged állomáson ellopták 
báró Szioja.nocieh Ivánné bőröndjét. A tol-
vajt a budapesti rendőrség tartóztatta 
le Bába Gábor katonaszökevény, vasúti tol-
vaj személyében, mikor a -bőrönd ékszertar-
talmát értékesíteni akarta. A szegedi rend-
őrségen jelentkezett Jusztitz Dezső éksze-
rész, aki néhány ezüst értéktárgy darabjait 
vásárolta meg Bábától ás most értesülve a 
nyomozásról, beszolgáltatta azokat a rendőr-
ségnek. 

— A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg-
közelebbi képesítő vizsgáit Szegeden március 
hó 4. napján délelőtt 9 órakor a szegedi felső 
ipariskolában tartják meg. iA- vizsgálati kér-
vények kellően felszerelve a rnó kir. ker. ipar 
felügyelőséghez (Földváiy-utea 4. -számi) be-
küldendők. 

— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan és olcsón készit F I S C H ER K. 
Korzó kávéház méllett. — Telefon: 1538. 

— Tolvaj cseléd a szegedi törvényszéken. 
Zubek Gyuláné makói mézesbábosnál volt 
szolgálatban Bar fa Ilona magyarbániliegyesi 
születésű 20 éves cseléd. Tiz hónapos szolgá-
lati ideje alatt — 1915 szeptemberétől 1918 
júliusáig — mindent összelopkodott a ház-
nál, ami kezeügyébe akadt. A lopott holmi-
kat éjszakánkint Buzsis Lajosné makói asz-
szonyhoz hordta, aki már többször volt bün-
tetve különböző bűncselekmények miatt. A 
lopások azonban kiderültek és Barta Ilona 
ellen megindult az eljárás. A szegedi tör-
vény-szék Hevesy-tanácsa csütörtökön tár-
gyalta ezt az ügyet. Barta Ilonát lopás vét-
ségében mondta ki bűnösnek a törvényszék 
és ezért 4 havi fogházra, Buzsis Lajosnót pe-
dig orgazdaság bűntettéért 6 liavi börtönre 
itólte a törvényszék. 

— A tea népszerűsége. A tea a tej és kávé 
hiánya folytán ma egy háztartásban sem 
hiányozhat. Ajánlatos, hogy minden család 
lássa el magát nehogy ebben is hiányt erez-
zünk. A legjobb minőségű tea fajták még 
előnyösen beszerezhetők Glück Lipót cseme-

ge üzletében, Kelemen-utca, — Telefon-szám 
901. 

— Baleset. A rendőrségi sajtóiroda közli: 
Horváth István né Kígyó-utca 8. az. alatti 
lakos, házmester szerdán a ház udvari ré-
szen, az emeletnyi magasságban levő ki-
ugró házereszt akarta az olva-dó ,hótól kita-
karitaui. Munkaközben fölmászott a csurgó-
ra, de megcsúszott és leesett az udvarra. 
Könnyebb természetű zuzódásőkat (szenve-
dett. 

— Szombaton délután 5 órakor újra meg-
nyílik az Uránia és Ucm-rnozi és ez alkalom-
mal pompás miisorokkal fog a t. közönség-
nek szolga Ini. Az Urániában Alwin Neuss 
teljéidével a „Dinamit" nagyszabású »zoei-

ális dráma fog szinre kerülni. A Vass-mozi-
bau Ásta Nielsen legújabb pompás vigjáté-
kát ,Viea a nevelőben" lesz műsoron. Az elő-
adások 5, fél 7 és fél 9-kor kezdődnek. 

Tanul junk idegen nyelveket a Városi 
nyelvsikolában. Telefon 14—11. 
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SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

MŰSOR: 

Blőadásftk kendet* uegyednyolekar. 

SZOMBAT D. U.: Magyar nábob. Félbőly-
árakkal. 

SZOMBAT ESTE: Mágnás Miska. Páros, 
-háromharmados. 

V A S Á R N A P D. U. : Künn « bárány, benn a 

farkas. Félibely árakkal. 
VASÁRNAP ESTE: Csárdáskirályné, Pá-

ratlan, egyharmados. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Szécsi Ede 
bank- és váltóüzlete, Kígyó-utca S. 

APRÓHIRDETÉSEK. 
f á j ó s tógára vegyin 

mieiőbb a hires Lehziti-

ger-féle f o g c s e p p b ő 

üvegje 70 fillérért kap-

ható Leinzinger Gyula 

gyógyszer!árában Szeged, 

Széchenyi-tér, 250 

Hajhul lás, hajkorps 

gyorsan elmúlik a Lein-

zlnger-fele „C h i a a h a j-

s z e s z * által. Ara K 1-50 

Kapható Leinzinger Ovula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 250 

H a j ő s z ü l é s ellen 

csakis az ártalmatlan Lein-

zinger-féle „Hajrestorer" 

használja. Ára 1 K 50 fiil. 

Kapható Leinzinger Gyula 

gyógyszertárában Szeged 

Széchenyi-tér. 250 

Izzad valamely test-

része? Ugy használja a 

dr, Leinzinger félő kipró-

bált szert. Üvegje 70 fil-

lérért kapható Leinzinger 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 250 

Gyomor bajosok di-

csérik a Leizinger-féle 

gyomorcsepp jó hatását. 

Üvegje 1 koronáért kap-

ható Leinzinger Gyula, 

gyógyszertárában "Szeged 

Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestö az 

orázágocan elismert Lein-

zinger-féle. Ara 4 korona. 

Kapható Leinzinger Gyula 

gyógyszertárában Szeged, 

Széchenyi-tér. 25C 


