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lm a tíz métermázsa szénből kilenc. Hát ujo , 
•hogy az egy métermázsát a szénazállitó-koosík 
ról elnyelték: a zsákok, a tolvajzsákok. 

— Elitéltek a Mahrer-malmot. Szél Imre 
szegedi: gazdálkodó néhány hónappal ezelőtt 
károm métermázsa hazát vitt a Mahrer-ma 
lomha őrölteim'. AJ három mázsa gabonából! 
azonban csak 948 kilogram lisztet kapott visz-
sza a malomból, holott törvény szerint 264 B-
loaramot kellett volna kapnia. Szél emiatt a 
mattomba ti fölszólalt, a hiányzó lisztmennyisé-
get azonban nem kapta vissza, mire a kihágás? 
ki rés neon följelentést tett a malom ellen. Á 
kihágási bivóságon csütörtökön délelőtt volt 
ebben az ügyben a tárgyalás. Mnhrer Gr obi 
azzal védekezett, hogy Szél Imre azért nem 
kanta meg azt az erész mennyiséget, amely 
neki lisztben járt volna, mert a. IS kiló liszt 
külön zsákban r-olt elhelyezve ée azt a többi 
mellől valaki ellopta. ,A kihágási biróság a vé-
dekezés után nem látta bizonyitoftnak a hibá-
sáé elkövetését, ezért elrendelte a malom köny 
vének megvizsgálását, illetve beszerzését, 'ami 
még a csütörtöki, tárgyaláson meg is történt. 
A könyvben, érmen £?zél Imre tételénél, rosb-
sznl sikerült vakarás volt ennek fölébe volt be-
írva nz a szám, amely az őrlés végösszegének 
megfelelő ugyan, de a tételek további részeik-
bon nem felelnek meg a miniszter által meg-
állapított őrlési aránynak. Ezek ntán teljes 
mértékben bizonyítottnak vette a kihágási 
•biróság a. kihágás elkövetését s ezért az en>-
hitő körülmények figyelembevételével '400 ko-
rona fő- és 900 korona mellékbüntetésre ítélte 
AfnBrcr Gyulát. Az Ítélet indokolása s»erjn,t a 
malomban elkövetett minden visszaélésért a 
tulajdonos a felelő®. Terhelt büntetlen előéle-
tére éa jÓhiszem'üfégéra való tekintette] a bün-
tetés kiszabásánál az enyhítő paragrafust al-
kalmazták, viszont súlyosító körülményül kel-
lett venni, hogy a malomban éppen liszttel 
rövidítették meg ffeél Imrét, mikor a liszt nem 
csak elsőrendű, fontosságú élelmícilík. de emel-
lett szigorúan fejkvóta szerint kapható csak, 
tehát a hiányt pótolni nem lehet. Malírer 
Gyula az ítélet ellen felebbezett. 

— R a W ó g v T k n s m e r é n y l e t a f ő v á r o s b a n * 
BuAnpáátröl jelentik: Szerdán este eddig isme-
retlen katona rablógyilkos merényletet köpe-
tett el Jfmtich Zsigmond szűcsmester ellen, 
akinek az (Erzsébet-tér 7. szárira házban van 
az üzlete. 'A katona azzal állított be az üzletbe, 
hogy az ezredese részére télikabátot akar ké-
szíteni, amihez negyven darab nutria-bőrt vá-
logatott ki. Azt mondta, hogy a bőrök árát, 
hatezer koronát, az ezredes fogja kifizetni. 
Mikor a szűcsmester az üzletet be akarta zárni 
a merénylő a háta mögé került és bajonetjével 
a lapockájába szúrt a kereskedőnek, de csak 
kisebb sebet ejtett rajta. A merénylő erre 
menekülni igyekezett, de iDeutsch utánarohant 
és a Király-utca sarkán a járókelők elfogták 
a katonát, A tömeghői ekkor kivált egy ka-
tona. aki katonai rendőrnek.adta ki magát, 
megkötözte a -merénylőt és elvitte. Később ki-
derült, hogy az álkatonai rendőr a merénylő-
nek cinkostársa volt, akit igy szabadított ki. A 
rendőrségnek a tetteseket eddig nem sikerült 
kézrekeriteni. 

— B u z a a t f l o t á k h a n . A gabémarekvíráló-
kon a dugdosok mindenféle furfanggal akar-
nak kifogni. Viszont a rekvirálók felkutatnak 
minden elképzelhető helyet. Igy esett meg, 
hogy Kierény községben a temetőben több sír-
ban és kriptában nagymennyiségű gabonát ta-
láltak elrejtve. A' község egyébként is kitett 
magáért, amennyiben nem kevesebb, mint 52 
Vagon elrejtett gabonát kellett beszolgáltatok' 

— Ha a ré«l ellenségek ta'élkozuak, A 
bácsmegyei Jánoshalma községben Dobra Ist-
ván nagy vendéglős átment a napokban egyik 
kollégájához borozgatni. A Ko&suth-vendéglő-
bet ott ialálía régi ellenségét, Szlankó Antal 
szabadságolt katonát. Most sem tudták meg-
állani, hogy bele ne kössenek egymásba. BzÓ 
szót követett és egyszer csak Dobra felordított. 

összeesett. Az odasietők vérben találták a sze-
rencsétlen embert. Hasán rettenetes nagy seb 
volt. Azonnal orvosthívtak és beszállították 
Szabadkára, ahol opráció után meghalt. iSztan-
kó tagadja, hogy bármi szerszámot .is hasz-
nált volna. (Puszta kézzel ütött Dobrára. (Le-
tartóztatták. 

— A fiatalkorú betörők orgazdája A 
három fiatalkorú betörő, a Déry-, Pethő- és 
'Bokor-cégek betörőinek Orgazdája, mint a 
rendőrség megállapította, Afíócsy Józsefné 
"Boldogasszony-sugárúti bazárárus veit, Agó-
csíné biztatta, őket a betörésre, sőt a betörők 
állítása szerint tanácsokat is osztogatott ne-
kik, hogy a iPethő-féle betörés holmijait do-
bálják a Tiszába, mert könnyen árulójuk le-
bet, (Azzal biztatta őket, csak hordjanak hozzá 
mindent, ő megveszi a lopott holmikat. Az el-
járás megindult ellene. A másik orgazda egy 
vendég! ős né volt, *>% azonban a.jelek szerint jó-
hiszeműen vásárolta a dolgokat a betörőktől, 
majdnem a napiárban, A betörőket pénteken 
átadják az ügyészségnek. 

— Ékszereit Javíttassa és alakíttassa 3 
. .Ppvaf-kávébázzal szemben levő ..Temes-
vári" aranyművesnél. 

— Világításra: Karbidlámpát vásároljon, 
karbidot kívánt mennyiségben kaphat Szántó 
Sándor gépraktárában, Klss-utca, Kiss D. 
palota. 
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Dugonics -Társas ógr i gazga tóság i i'dése. 
Dr. Szatpy József elnöklete alatt csütörtök 
délután tartotta a Dugonics-Társaság a va-
sárnapi közgyűlést előkészítő igazgatósági 
ülését. Egy kivételével z összes igazgatósági 
tagok magjelentek. Az elnöki előterjesztések 
ultán az igazgatóság a középiskolai ifjúság 
számára mghirdetett Dugöuú-s emlékezete 
ódapályázat eredményét, az ódabiráló bizott-
ság jelentése alapján, egyhangúlag tudomásul 
vette. Aj 100 koronás pályadíj, magas szár-
nyalású és mély gondolatokkal ékes köMemé-
nveért, Kovács Dániel városi főgimnáziumi 
V1T1I. oszt, tanulónak adatik lá a tizenegy 
pályázó közül. Kettő dicséretet áyei t : Böhm 
Endre reáliskolai W I . és S'türk György vá-
rosi főgimnáziumi VÜX oszt. tanulók. Beéehy 
György: A pránlcm cimü munkájából száa 
példányt vettek meg, a müvet megdicsérte 
a bíráló bizottság. Dr. T-roitz Péter geológus 
felolvasást és megyénk területén íöldknftatásí 
fog tartami. Móra. Ferenc titkér bemutatta 
évi jelentését és fölolvasta ama irányelvekéit, 
melyek a Társaság Szellemi életét hivatvák 
elevenebb pezsgéssel megtölteni. Somlyódy 
Istvánnak a népegyetemről és Szűcs Mihály-
nak rokon in d i t vá nyát, melyek a_ nép maga 
snbb művelését, célozzák, elfoeadlták. Vagyon-
állapot IÍW7 év végén: 59,188 koma. Előirá-
nyozfatík 1918-ra: bevétel 4573. kiadás 4084 
korona. Elhatározták a titkár és pénztáros 
tisztel rtdijának méWá.uyos, de szerény emelé-
sét. Az ülés egyhangúlag megállapodott a 

nyolc rendes, két kültag é» öt tiszteleti tag 
jelölésében, kikéit február ''24-én a közgyűlés 
Választ meg. A rendes tagoknak 40-ről 50-ra 
alapszabálymdositás mellett való felemelését 
az . Igazgatóság a közgyűlésen inditvánfóznl 
fogja. 

Aradi-utca 5 szám. 
Legiutányosahban és legdivatosabb kivitel-
ben készülnek costümök, ruhák, estélyi 
toilettek, szinházi blousok, alakitások is. 

SZÍNHÁZ 
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MÜSOB: 
Péntek: Rákosi Szidi. a Nemzeti Színház művésznőié-

nek vendágfelléptével Nagymama. Vígjáték, páros 
egyharmados. 

Szombaton d. ú.: Czigánv. Népszinmti. — Este: Dot-
lárkírályno. Operett. Páratlan kétharmad. 

Vasárnap d. u . : Prv Pá!. Vígjáték. — Este: Bárletszü-
netben, Doilárkirálvnő. Operett. 

Hrtfö: Doilárkirálvnő. Operett Páros háromharmad. 
Kedd : először. Uri divat. Vígjáték, páratlan egvhartn. 
Szerda : másodszor, Uri divat Vígjáték páros kétharra. 
Csütörtök: harmadszor, Uri divat. Vígjáték páratlan 

háromharmados. 
Péntek: negyedszer, Uri divat Vígjáték páros egyharro. 
Szombat d. u.: Csárdáskirátvné. Operett. — Este: 

ötödször, Uri divat. Vigiéiék páratlan kétharmad. 
Vasárnap d. u. : Tót lány. Népszínmű. — Este: bérleí-

szünelben, Uri divat. Vígjáték, 

A színházi Jegyváltás mizériái. Igen 
tisztelt (Szerkesztő ur! A színházjegyek meg-
szerzése körül már hónapok óta uralkodó itite-
hetetten állapotok késztetnek arra, hogy ezen 
'ügyet b. lapja utján a nyilvánosság elé vi-
gyem és kérjem annak sürgős orvoslását Aki 
a színházi jegypénztár előtt már elment, lát-
hatta azt az. életveszélyes tolongást, ami ott 
nap-nap után történik. Órákig kell a tömeg-
ben szorongani. mig a pénztár elé kerülhet az 
ember és á, válasz rendszerint az, hogy már 
minden jobb jegy elfogyott. Ha ezek áz álla-
potok .rövidesen meg nem változnak, a jobb, 
az teazi színházba járó közönség, aki nemcsak 
a báboj-ubaii jár színházba, teljesen kénytelen 
lesz távoltartani magát a színháztól. Ezen sú-
lyos hibáktól eltekintve, még a protekciós rend 
KJ»r is dirik erősen, minek bizonyítéka a kö-
vetkező eset: E sorok írója még hétfőn meg-
tudta, hogy jövő kedden az „Uri divat" fog 
menni és. még az este elküldött a jegypénztár-
hoz jegyért. A válasz az volt, jöjjön másnap, 
még nincsenek kéznél a jegyek. A' küldönc 
kérte. hog}r jegyezzen elő egy páholyt és több 
köm-teket kollégáim részére, a pénztáros kis-
asszony ezt is megtagadta. Elment másnap 
reggel. Pá r órai tolongás, lökdösés után sike-
rült bejutnia, a válasz ismét az volt, még nem 
adnak ki jegyet, jöjjön szerdán reggel. Szer-
dán ugyanaz s tortúra, a válasz az, csak hol-
nap, adunk jegyet. Ma reggel sikerült fél 10 
körül bejutnia, a válasz az volt. jegy már csak 
péntekre kapható, az előző előadásokra min-
den páholy elfogyott. Kérdem hát a színház 
igazgatójától — ki biztosan nem tud mind-
ezekről -r- igazságos rendszer ezt Az az ő tö-
rekvése is, hogy a jó'zlésii közönség tárol ma-
radion 'a színháztól? (De elvégre is a. szegedi 
színház városi színház é» a hatóságnak is van 
némi beleszólása mindezekbe. Tessék négy-öt 
helyre a jegyeket szétosztani, behozni az elő-
vét rendszert és megszüntetni a visszaéléseket, 
akkor majd rend lesz. Soraim közléséért kö-
szönetet mondva, vagyok kész tisztelettel egy 
honMisztvhselS. 

Képkiállítás. E hó v é g é i g fesz nyitva 
a képkiállítás, amelyen élénk érdeklődéssel 
megindult a képrásár. A tárlatnak sok szép és 
értékes darabja marad Szegeden. (Napról-
napra oly tömegesen keresik fel a kiállítást, 
hogy ajánlatos a. kiválasztott képek vételét ha-
ladéktalanul eszközölni. Ilyen alkalom még 
'nem volt. az aukción aránylag igen olcsó ár-
ban kerülnek a képek eladásra. 

T avaszi újdonságok!! 
Elegáns sehemknlapok dus választékban 
szerezhetők be Őzv. IR1CZ DEZ9ŐNÉNÉL. 

Átalakítások jutányosán vállaltatnak 1 
Gyászkalapok e legáns kivitelben raktáros. 

A D é l r a a g v a T o r s z é g t e l e f o n j a i 
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