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gyűlést tartottak vasárnap este. amelyen ki-
mondták, hogv csatlakoznak a szociáldemok-
rata párthoz. — Hétfőn délután a kisiparosok 
a Szeíkeres-féle vendéglőben tartottak szervez 
kedő gyűlést. — A Munkásotthonban vasár-
nap a textilmunkások és a szabómunkások 
taggyűlésre jöttek össze. — Hétfőn este 10 
órakor a népzenészek gyűléseztek ugyancsak 
a Munkásotthonom. 

— Az utászok két hadihidj&t ellopták. 
A Boszorkánysziget ujszegedi oldalán még a 
háború elején két hadihidra való anyagot he-
lyeztek el a szegedi utászok arra az esetre, ha 
a két tisztái híd. hasznavehetetlenné válna és 
ha szükséghidakat kellene a Tiszán elhelyezni. 
A hadihidak anyaga legalább egy •mii ió ko-
rona értéket képviselt. A nagy értéket kép-
viselő anyagokat a forradalom kitörése után 
őrizetlenül hagyták, szabad préda lett az ott-
levő faanyag, amelyet az ujszegedi. szőregi, 
gyálai, sztentiváni és keresztúri nép egyremás-
ra lopkodott. Heteken keresztül folyt az in-
gyenes beszerzés, mig végre az ármentesitő 
társulat gátbiztosa a rendőrségnek jelentést 
tett a IcpásróLA rendőrség, amely a hely szí-
nen hat tolvajt hoppon fogott, a tolvajokat az 
ujszegedi szerb parancsnokságnak átadta, a 
mely nem elégedett meg a kézrejuttatott tol-
vajokkal. hameim erélyes nyomozást rendelt 
el a többi tolvaj és orgazdák kézrekenitésére. 
A szerb katonák a közeli községekben házku-
tatásokat tartottak, még pedig fényes ered-
ménnyel. A megtalált lopott értékeket a szer-
bek husz rekvirált kocsin Szőregen összehord 
ták — a maguk számára. Sok minden,t talál-
tak még a szerb katonád, akik rövid idő alatt 
kétszáznál több tolvajt és orgazdát kerítet-
tek hurokra. A parancsnokság nem vizsgált, 
nem itélkeziett, hanem azonnal a cselekvés 
terére lépett és ki'ösztatta az obligát huszon-
ötöt. Ezenkívül a tettesek jó részét a 
tiszai töltés gátjához, amely az utóbbi időben 
nagyon megrongálódott, kényszermunkára ki-
rendelte. 

— Meghívó. A Mérnökegylet Szegedi Osz-
tálya f. hó 17-én, pénteken este 6 órakor a 
Kasainóban felolvasó ülést tart, melyen Cle-
menti? László: A műszaki nevelés reformjá-
ról fog előadni, s melyre a tagokat ezúton 
hívjuk meg. Érdeklődőket szívesen lát az El-
nökség. 

— Megszűnik a cipőjegyrendszer. Kide-
rült már nagyon régen, hogy jeggyel épp oly 
kevéssé lehet maximális áron cipőt kapni, 
mint jegy nélkül. Ezért a kormány el is tö-
rülte már egy rendelettel a jegy rendszert, a 
mi azonban Szegeden; legalább pápiron még 
mindeddig érvényben volt. Hétfő délelőtt az 
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S z e n f g y Ö r g y i M á r t a 
a nemrég elhunyt bájos művésznő felléptével: 

Dráma 4 felvonásban. 

A magyar filmgyártás értékes újdonsága. 
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Előadások köznapokon fél 5, 6 és fél 8, ünnepna-
pokon : fél 2, 3, fél 5, 6 és fél 8 órakor. 

Jön, Jön, Jön , Jön , J ö n ! 

• r f ( l I I 

Mindenki nézze meg szerdán és csütörtökön 
a Vass moziban. 

önálló bőriparosoknak nagy küldöttsége jelent 
meg a polgármesternél s arra kérte, hogy 
szüntesse meg a jegyrendszert Szegeden is. 
A maximális árak betartásáról majd az ipa* 
rosok maguk fognak gondoskodni. Már meg-
alakították a panaszb'zottságot. amelynél az 
árak túllépését be lehet jelenteni s melv ezt a 
tu'hajtást meg is fogja torolni. A polgármes-
ter erre kijelentette, hogy a jegyrendszert 
megszünteti. 

— Rablógyilkosság. Budapestről telefonálja 

tudósitónk: Erzsébetfalván az Eötvös-
tér 22. számú házban lakik Titrws István 
gyári miunkás. T.imos ma megjelent a 
rendőrségen. Elmondta, hogv 11 éves Anna 
nevű lányát távollétében lakásán meggyilkol-
ták, szekrényét feltörték és 150 koronáját, 10 
aranygyűrűjét és aranyárját elrabolták. Rend 
őri bizottság je'ent meg a helyszínen, a kis 
lányt borzalmas vértócsában találták. A gyil-
kos fejszecsapásokkai! ölte megi. A meggyil-
kolt kis lány anyja elmondta, hogy reggel 6 
órakor e'rnent hazulról és egyedül hagyta a 
lányát. Elmondta még azt is. hogy nála lakik 
Orbán Gábor nevű mostohafia, aki nemrég 
szabadult ki az aszódi javítóintézetből. A fiu 
este ó órakor hazajött és a detektívek valla-
tóra fogták. Előbb tagadott, de azután beis-
merte bűnét. Elmondta, hogv mindenáron 
pénzt akart szerezni. A szekrényt feltörte, de 
ép akkor jött a szobába mostohatestvére. Félt, 
hölgy e'árulja, azért kiment a konyhába, meg-
ragadta a fejszét és addig ütötte vele a kis-
lány fejét, mig meg nem halt. Azután elment 
a gyárba és ott egész délután dolgozott. 

— Letartóztattak a Magvar Bank csa ló já t . 
Budapestről telefonálja tudósitónk: Emléke-
zetes még az a 300.000 koronás csalás, ame-
lyet Gróf Jenő magánhivatalnok, rokona Le-
derer Artúr hamisított csekkjével követett el 
a Magyar Bank ós kereskedelmi r.-t. kárára. 
Gróf Jenőt a rendőrök annak idején elfogták 
és azután a Margivköruti katonai fogházba 
került, ahonnan betegsége miatt. kórházba 
szállították. A kórházból Gróf hetekkel eze-
lőtt' megszökött és Fleisehmann néven eilőbb 
Erdélyben, majd később Budapesten bujkált. 
Most a rendőrség Gróf Jenőt újból letartóz-
tatta. 

— Utászmatiné. A proletár gyermekek árva-
házi aLapja javára vasárnap délelőtt tartot-
ták meg a Korzó-moziban az utászunaíinét* a 
melynek első szereplője Wallisch Káinán 
volt, aki mint volt árkászkatona arra kérte 
a közönséget, hogy a proletárgyermekek sor-
sát szivén viselje és minél nagyobb anyagi 
áldozatot hozzon az érdekükben. Móra Ferenc 
gyermekikorábó! mondott el érdekes és tet-
széssell fogadott apróságokat, Zágon István 
felolvasása szintén elismeréssel találkozott, 
nemkülönben Ocskay Kornél-és Miksa I lona 
éneke. A imüsor után az árvák javára műtár-
gyakat sorsoltak ki. 

— Levélcenzura. A postahivatal kéri tőlünk 
annak közlését, hogy azokat a leveleket, ame-
lyek a román csapatok által megszállott terü-
letekre szólnak, nyitva kell feladni. 

— Fát kérnek a sütőiparosok. A sütőipa-
rosok szakosztálya hétfőn kérvényt intézett 
dr. Dettre J á n o s kormánybiztoshoz, akitől a 
pékek, cukrászok ós mézeskalácsosok részére 
tüzelőanyagot kéTt, imiután az illetőknek már 
nincs fájuk és ha néni kapnak,, üzemüket 
kénytelenek lesznek beszüntetni. 

— Öngyilkossági kísérlet. A Kárász-utca 
14. számú házba vo"-t alkalmazva Kovács Bor-
bála, aki Ihótfőn a kora reggeli órákban ön-
gyilkossági ikisérletet követett el munkaadó-

ja lakásán. A nyakába elég mélyen 'belevá-
gott. A tett elkövetése után azonnal a köz-
kórházba szállítottak, életveszélyes sérülésé-
vel. Tettét azért követte el, anert a házban 
lakók .jégszekrényeiből több izben eltűnt a 
hus és a lopással a szerracsétlen Kovács Bor-
bálát gyanúsítottá k. 

— Dr. Mahler Szigfrid ügyvéd irodáját 
Szegeden, Kossuth Lajos-sugárut 4. sz. a. 
megnyitotta. 

— Dr. Salgó Gyula és dr. Salgó Béla 
ügyvédi irodájukat Szegeden báró Jósika-
utca 25. szám alatt megnyitották. 

Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- és ékszer-

fizletemben. S z o l i d á r a k ! 
Órákban és ékszerekben nagy raktár. 
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Korzó'kávéház mellett. 
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MŰSOR: 
Kedd: Árva László király, szomorújáték. 

Idénybérlet, páros 36. 
Szerda: Cigányprímás, operett. Premierbór-

let A) 17. 
Csütörtök: Váljunk el. vígjáték. Idénybérlet. 

páratlan 37. 
•Péntek délután 4 órai kezdettel Gnthi Soma 

vidám délutánja és szabad előadása. 
Péntek: Hejehuja báró. operett. Idény bér let, 

páros 38. 
Szombat délután: Vasgyáros, szinrnü. 
Szombat este: Cigányprímás, operett. Ere-

in ierbé^et B ) 17. 
Vasárnap délután: Aranyeml>cr, színmű. 
Vasárnap este: Tul a nagy Krivánon, dalos-

játék. Bérletszünet. 

* Az ötvenéves férfi számot adott a Szín-
házi Élet Incze Sándor népszerű hetilapja. 
Bródy Sándor irt. érdekes cikket. Hajó Sán-
dor u j darabjáról és nagyon sok érdekes föl-
vétel" van a szereplőkről. Iván fi J enő Sanelu) 
Pansaról, Lengyel Menyhért uj darabjáról 
mesél. Érdekes cikk számol be aiz operaház uj 
rezsimjéről. Darabmelléklet, közte és a Ten-
des rovatok teszik teljessé a számot, amely-
nek ára 1.20 korona. Előfizetési összeg negyed' 
évre 12 korona. Kiadóhivatal Erzsébet-tkörut. 
29. 

Gizella-tér. Telefon 608. 

Kedden és szerdán január 14-én és 15-én. 

zak csillaga 
Regény az éjféli csodás 
országából 4 részben. 

Szerelmi mámor 
Kitűnő bohozat 2 felvonásban. 

Előadások fél 5, 6 és fél 8 órakor. 


