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tó erre vonatkozólag azt a magyarázatot ad-
ta, liogy ez a többlet onina-n származik, bogy 
az őrleni jött föld míveseiknek a malomüzem 
szünetelésének idején a hozott gabona he-
lyett a kész tisztből adtak. -Minthogy a rak-
tárban még egyéb rendel lenosseige-k is Voltak, 
Brauer igazgató Kiadni det-eiktiviuik 50 ko-
ronát adott, liogy a látottak felet szemet 
hunyjon. -A másod-emeleti lisztraktávbani szín 
tón rendellenességek voltak, miire Brauer, aki 
zavarban volt, ujabb ,50 ikoronát adott a de-
teiktivnek. Kiadni a 100 -koronát beszolgál-
tatta feljebbvaló hatóságának, mely -e vesz-
tegetésről jelentést tett a temesvári, királyi 
ügyészségnek. A törvényszék .ma foglalkozott 
ezzel az ügygyei és Brauer iMikóst a veszte-
getéslbe-n bűnösnek monid-otta k i és 80 korona 
fő- és 20 korona, mellék büntetésre itélte. A 
vesztegetésire szánt száz ikoronát a bíróság 
elkobozta. Az itélet jogerős. 

— Megbüntetik a gabona eltitkolókat. 
Dr. Temesváry Gézái kihágási biró ma -a kö-
vetkezőket •itélte el nyolc-nyolc napi elzárás-
ra é-s száz korona pénzbüntetésre, a gabona-
készletük eltitkolása miatt : -Pap István, Gre-
gus Pálné, Kiss Ferenc, Börcsök Mihály, 
Barát József, özvegy Márk i Jánosné, Bör-
csök Józsefné, Molnár József é-s Széesi Míi-
hiályné. 

— Baleset a malomban. A Szécsi-féle gőz-
malom gépésze: Csorrási Sándor a gőzgép 
csöveit akarta szerdán reggel tisztítani pet-
róleummal. A petróleum .lángra lobbant és 
a gépészt és a segítségére siető fíacská Pál 
gépkezelőt összeégette. Sérülésük n-em súlyos. 

— A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg-
közelebbi: képesítő vizsgáit Szegeden május 
7-én délelőtt 9 órakor a -szegedi felső ipar-
iskolában fogják megtartani. A vizsgálati 
kérvényeket kellően felszerelve a. kerületi 
ipanfelii gyei őséghez (Föld váry-utca 4. szám) 
kell Beküldeni. 

•— Az uszó vulkán. A drámának a magva, 

a minident -leküz-dő hazaszeretet oly pompásain 

van elhelyezve ebben a történetben, hogy 

valós-ággal- bámulatba ejfi a nézőt. Izgalmas 

és vonzó, megrázó és tanulságos ennék a hím-

nek minden jelenete. A -háború kitörésének 

első -idejét szemlélteti, amikor egy hajó a 

had-üzenet rőt értesülve, menekülni akar a 

kikötőből. >Azonban alig néhány kilométer-

nyire megáll, mert -nem mer nekiindulni a 

kikötőt,körülzáró aknaövnek. Végül erőszak-

kal a hajóra visznek egy (révkalauzt, akit 

kényszerítenek, hogy a -hajót a tengerre ve-

zesse. A révkalauz nem -törődve saját élet-é-

vei, -aknára visz-i az ellenséges hajót, -amely 

fölrobban, de a, -révkalauz szerencsésen meg-

menekül. Nagy hatással mutatta ma be a 

Korzó-mozi ezt a -pompás -tengeri drámát, a 

melyet még csak csütörtökön játszik -a Tedd'y 

és a rózsa-gavallér -okn-ii vígjátékkal együtt 

Tanul junk idegen nyelveket a Városi 

Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

HÚSVÉTRA 
selyem-, papír- és cukor-

tojások, saját gyárt-
mányú c u k o r k á k 

nagy válasz-
tékban 

ÁRVAY Sándor és Fia 
cukrásznál 

K L A U Z Á L - T É R 1 . TELEFON 251. sz. 

K o r z ó - M o z i 

Húsvét szombaton és vasárnap 

Óriási szenzáció! 

M a r i a Carmi 
legcsodásabb filmje 

az oroK 

homály. 
Nagy bíinügyi dráma 5 felvonásban. 

Számozott helyek. 

Jegyek előre válthatók. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

SZÍNHÁZI MŰSOR: 

CSÜTÖRTÖK: A nőstény ördög, dráma. 

Bemutató. Páros.. 

-PÉNTEK: Nincs előadás. 

SZOMBAT: A nőstény ördög, dráma. 

Páratlan. 
VASÁRNAP d. u.: Náni. Népszínmű. 
ESTE: Legónybu-cisu, operett. Bérletszii-

nat. 
HÉTFŐ d. u.: Lyon Lea, regényes szín-

játék. 
ESTE: Mágnás Miska, operett. Bérlet 

szünet, 

Nőstény ördög. A szinházi iroda jelenti: 

Ma -est-e lesz -a. hemuta-tója ISlclhönherr világ-

hírű uj darabjának, melyet rendkívüli ér-

deklődés előz meg. A darab különös tónusa 

és tendenciája nagyon sok beszédre adott 

alkalmat és -egyes túlzó kör-ok mhidenárop 

meg alkarták akasztani a mii diadal útját. 

Mi-kor a bécsi Burgszinház megnyitotta ka-

puit. a-zonlham iSchöaherr uj -darabja előtt, 

egyszerre elnémultak a legádázabb ellem i is 

Scliönherrnek, nver-t az rendkívüli meleg fo-

gadtatás, melylben. a bácsi Burg-szinház •el-

kényeztetett közönsége részesítette íSchönherr 

darabját, égyutt-a-l znegpeesélelte annak sor-

sát. Pénteken a szinház nem tart előadást, 

szombaton másodszor kerül színre a Nöstéíly 

ördög. 

I 
F ü r e d i Fáb ián 

gordonka-művész 

a Royai kávéházban. 

Hölgyek figyelmébe! 
Megérkeztek a legújabb divatú tavaszi és 

átmeneti selyem és szalma modell ka-
lapok. Oyászkalapok nagy válsztékban. Át-

alakításokat legújabb medellek szerint készít 

R A N S B U R G J A N K A 
divatárusnő, Valéria-tér 3. szám. 
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Auguszta Főhercegasszony gyors segély-
alapnál kössünk hadibiztosifást, 

A hadbavonultakat mindenki felbiztosithatja, egyszerű 
bejelentése alapján, orvosi vizsgálat nélkül. A biztosí-
tás I évig érvényes. Minden 100 korona után 4 korona 
50 fillér, 1000 korona után 45 korona fizetendő 1 évre, 
más kiadás nincs. A dijak 3 részletben is fizethetők. 
Halálozáskor a biztosított ösazeg pótdíj fizetés 

nélkül rögtön kifizettetik a biztosítottnak. 
Bővebb felvilágosítást {Nq I Iqí I lÁvo&f vezér-

dijmentesen nyújt OZÚIIal U V U t o B I képviselő. 

SZEGED, KOSSUTH LAJ0S-SUGÁRUT 8. SZÁM. 

A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 

Kiadóhivatal 81. 


