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oáa elé (került hétfőn M i l i t jw , a Iköltő é.s (pa-

pucs,készítő. A váklíott Ibéisímetre a Ibühcse-

lekmaéuy elkövetésit, a kihallgatott tanuk is 

igazolták, hogy Milityev nagy nyilvánosság 

előtt olvasta (fel a verset. A törvényszék, — 

dr. Papp Sándor ügyész vádibeszéde után — 

hat havi börtönbe itélte Milityev Demetert, 

oki megnyugodott az ítéletiben. iA vizsgálati 

fogSágiban eltöltött négy llrónaipot Ibeszámi-

totta a biróság a büntetésbe. 
— Mert a cseheket csúfolták. Január hu-

szonötödikén a' 28-a sok zenével ivonultak be 
a 'Mars-téri kaszárnyába. (Mikor a tKorcpa-
uté'ári Ibaiadtak, Borrá(3// IMihály és Ma-
csmwzky iGóyötlgy szegedi iparosok föltar-
tották a kezüket a katonák előtt, mire né-
hány 28-as letartóztatta iílkot. Elgy rendőr 
igazolta a két iparos, akiket ekkor a katonák 
szabadon bocsátották. Dr. Temesváry Gézaki-
bíógáisi biró, .tekintettel arra, bogy Horváth 
és Macsánszky az eset megtörténtekor ré-
szegek voltaik, 10—10 (korona ipénzbünteté-re 
itélte őket. iAz iparosok niegifeleblbezték az 
Ítéletet a város .tanácsálhoz. ,A tanács fel-
mentő Ítéletet hozott, mert a vádlottak ittas-
ságát nem találta fbeb izom y itat tn ak. 

— Erélyes erkölcsrendészet. A rendőr-
kapitányi hivatal hétfőn iközLeiményt bocsá-

tott ki, amelyben részletesen felivannak so-

rolva azok az cikcik, amelyek miatt a ható-

ságnak a katonai parancsnoksággal egyet-

értve módozatot kellett találni a venerikus 

betegségek megakadályozására. Ezzel az eré-

lyes és hiányt pótló intézkedéssel kapcsolat-

ban olyan hirek terjedtek el, -mintha a ható-

ság a nagyobb, elsőrangú kávéházak és ét-

termek záróráját esti tizenegy ó,iában állapí-

totta volna -meg. Csakis a kisebb, rosszhírű 

helyiségek erkölcsromboló hatását akarja a 

hatóság meggátolni. A kapitányi hivatal 

közleménye a következő: 

^ DELMAQYAEOR8ZÁG 

— (Szomorúan konstatált tény, hogy a 
meglazult ellenőrző vizsgálatok és a köuy-
nyelmli -fel,fogás következményekép ,a vene-
rikus betegségek ijesztő módon elszaporod-
tak. Habár ugy a katonai, miként a polgári 
hatóságok különösen a gyógyítás tekinteté-
ben minden rendelkezésre álló eszközzel ipar-
kodnak a sikert biztosítani, mégis az látszik 
1 egeélrairte-zetőbb nok, ha azokat az alkalma-
kat szünteti meg vagy legalább is gyériti a 
hatóság, amelyek az ilyen betegségek tova-
terjedését elősegítik. lEzek sorában elsőül 
említhető a cselédek és általában állás nél-
küli nőknek éjszakai esatangolása. lEnnek 
mJeggátláea érdekéből vegyesen rendőri és 
katonai járőrök fogmik különösen éjjel 11 
óra után, amikorra színháznak, mozinak vé-
ge van, járkálniéls azokat a nőket, akik visel-
kedésükkel gyanúsakká teszik maglikai cs 
igazolásuk nincs, az őrjárat könyörtelenül 
elő fogja állítani a rendőrségen, ahol másnap 
délelőtt orvosi vizsgálatra kerülnek, a rernl-
őrhi.róság által elitéltetnek és esetleg a köz-
kórházba ibe utal tatnak. lA másik'eszköz pedig 
az, hogy minden gyanús korcsmában, kávé-
házban és éjjeli szállóhe.lydkrni úgyszólván 
minden éjjel erkölcs.™ ndészeti razziák fog-
nak tar tatni, de ettől eltekintve -i.s 'jogosított 
a hatóság rendőrségi megállapítás után a ki-
fogásolt vendéglő, kávéház, korcsma stb. he-
•lyeken a záróáát este 11 órában Miqqátlapi-
tmii és ezzel a jogával mielőbb és minél sű-
rűbben élni fog. lErkölcsrendé-'zeti razziák 
lehetőleg-minden héten vasár- és ünnepnapo-
kon délután is fognak foganatosíttatni. A há 
boni tartama alatt további intékeldésig a ha 
tióság semmiféle táncmulatságra engedélyt 
eenr a bel-, sem a kültcriileten nem engedélyez 
és ha vnli'lki mér tv eijgcdélyt ilyenért kivál-
totta, a pénzes a bélyeg visszaadását a rend-
őrkaipitányi (liiviatal földszint 7-es szá.mn szo-
bájában koiT-elmozílieti. Legutóbb (például egy 
korcr-inai hálbő] facér cselédet és hadise-
gélyes asszonyt kitért |he a rendőrség. lEzek 
orrad gyanúsaik voltak a titkos presti tuti óra 
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és .tényleg közülük a tiszti orvos untad a 33-at 
betegnek találta. ,A hadisegély -megvonása 
iránt a szükséges lépéseket megtette a ható-
ság. (Végül azoktól a vendéglősöktől, 'kévé-
seiktől és korcsmárosok,tói, akiknek helyisé-
geiben kétes llrirü nők akár katonai, akár pol-
gári személyek társaságában mulatozáson 
tetten 'éretnek, az italmérési (mgédély meg-
fog ro\natni. 

Vasárnap éjjel ismét razziát tartott a 

rendőrség a találka szállodákban és a zuff-

koincsmákba 11, Gróf Dezső rendőrtiszt bárom 

rendőrrel sorra járta a rókusi gyanúsabb he-

lyekét éis hétfőn -délelőtt negyvenkét leányt 

állítottak dr. Temesváry Géza főkapitány-

helyettes elé, aki megindította a kihágási 

eljárást a könnyelmű nőik ellen. 

— Fogházbüntetéssel sújtott német kis-
korúak Két tizenötéves berlini suhanc. Scholcz 
Gusztáv bádogosinas és Schult Pál munikás-
fiu, nrérlegikölesönkérés ürügye alatt (beáll i-
tottak Papke asszony ,gyiimölcsárusnŐböa. 
Az asszony szives (készséggel rendel közteséi* 
állott a ifiuknak, bár nem is iismerte őket. 
Mig a mérleg után hajolt, a két fiu nekiesett 
és előbb egy deszkával sújtották főibe, majd 
tőrrel szurkálták meg több helyütt, azután 
kirabolták. Mikor a súlyosan megsérült as-
szony magáihoz tért, segitisígért kiáltott. -A 
szomszédok az egészségügyi őrségre vittük 
az asszonyt, ahol bekötözték sebeit. ,A tárgya 
láson kitűnt, liogy az asszonyt azért, .rabol-
ták ki a fiulk, bogyók maguk is gyümölcscsel 
kereskedhessenek, mert — bár szépen keres-
tek a mostani nagy munkabérek mellett ~~~ 
schogysem tudták a -megfelelő tőkét össze-
hozni. Scholcz szülei azzal akarták a fi111 

megmenteni, bogy -a fiu .kiskorában egy gö-
dörbe esett és megsérült a fején1, igy nemi egé-
szen hefcttámitható. Schulz anyja azzal im«o* 
tegetőzött, hogy az ,ura 47 éves kora dúcára 
mindjárt a háboru kitörésékor beállott had' 
cinkéntesnek és azóta a harctéren va'n, ő ®a" 
g,a pedig annlyira el van1 foglalva, hogy kóP* 
felen volt kellően ellenőrizni a fiát, ciki mi"' 
den tilalma ellenére iis rengeteg rablóregényt 
olvasott. iA birősiálg Scholcz Gusztávot, aki a 

gázt-e tt értelmi szerzője is volt, öt. Sch'd-
Pált pedig mint bűntársat, négy éri fo9' 
házra. itéLte, 

— Nyugdíjazott városi tisztviselők. } 
nyugdijbizottság hétfői ülésén három városi 
alkalmazottat nyugdíjaztak hivatalból. Gön-
czyné Malatinszkv Lenke tanítónő 39, Kaim} 
Imre segédlevél táros pedig 38 éve szolgál '3 

a várost. Megállapította a bizottság özvegy 
Mihalovics Ferencné özvegyi ellátási diját is> 

Az összes nyugdíjazottak teljes nyugdijb0" 
részesülnek. 

— Aggastyán a vádlottak padján. Egy 
szegedi földművest, a nyolcvan esztendős v 
kete Lakos Lászlót .feljelentette -a család?3' 
mert (gy o-ztályo- pörben — szerintük 
hamis esküt tett. Hétfőn a szegedi törvény* 
szóik Hevessy-tanáesa a tanuk k iha l l ga t ' 
után felmentő itéktet hozott. Az öreg 
elégedéssel vette tudomásul ,az ítéletet. d 

dr. Papp Sándor ügyész felébbezést j ó -
tett be. 

— Svengali. Ezen a cimen egy 
drámai erővel megkonstruált drámát 011113 

Jó karban levő 
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Szenzációs újdonság! 

S v e n g a l i 
hipnotikus dctektivdráma 4 felvonásban. 

n i i í lemueh isloláia 
vigjáték 3 felvonásban. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Írógépet 
vennék. Ajánlatokat „ irógép" 

jelige alatt továbbit a kiadó-

— hivatal. ~~~ 


