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ma esti száma írja, Tisza audienciája szo-
ros összefüggésben yan a horvát kérdés 
megoldásával. A horvát béke küszöbön 
áll. M.a délután a közösügyök tárgyalásá-
ra kiküldött külügyi albizottság tárgyalá-
sa előtt a miniszterelnök tanácskozott 
Skerlecz Iván báróval és Pejacsevich Tó-
dor gróffal. A tárgyalás után Skerlecz bá-
ró kihallgatáson jelent meg a király előtt. 
Teljesen beavatott forrásból kapjuk az ér-
tesítést, hogy december elején megszűnik 
a horvát királyi biztosság és Skerlecz bá-
ró bán lesz. Ugyanekkor ki fogják irni as 
horvát képviselőválasztásokat. 

Aki a csanádi püspök 
földjeit parcellázta. 

— Országos szélhámos a szegedi ügyész-
ségen. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi ügyész-
ségre ma egy nagystílű szélhámost szállí-
tottak Makóról. A maik ói rendőrség ugyanis 
kézrekeritette tegnap Sinka Endrét', aki t mér 
hosszú idő óta országosan köröznek és aki 
már nagyon sök szegény, hiszékeny embert 
károsított meg azon a elmen, hogy földbérlő 
szövetkezetet alakit s a bérelt1 földekre szer-
ződést kötve, a léjprekerülő íöldmives embe-
rektől előlegeket szedett föl, amiket termé-
szetesén a saját céljaira fordított. A pénz, 
amit innen is, onnan fe kicsalt, a korcsimába 
vándorolt. Az alkohol vitte a lejtőre a sze-
rencsétlen embert, pedig Sinka Endre vala-
mikor jómódú rendes ember volt, egy du-
nántúli községnek volt a jegyzője. Onnan 
mintegy 4 évvel ezelőtt került Makóra, anert 
az alkohol miatt ott kellett hagynia állá-
sát. 

Itt mindenfélével megpróbálkozott, hogy 
uj ekzisztenciát1 teremtsen a maga számára. 
Többek között pár évvel ezelőtt egy föld-
bérlő szövetkezetet akart alapítani, a csaná-
di püspöki uradalom földjeit akarta kibérel-
ni és bérbeadni, azonban a szövetkezet alap-
szabályait a miniszter nem hagyta jóvá, ép-
pen az alapító megbizhatdtlan személye 
miatt. 

Makóról előbb Sándorfalvára, azután 
Tápé községbe tette át' működési helyét. Itt 
sorba járkált az előbbi alapszabállyal s a hi-
székeny embereknek, mint a földbérlő szö-
vetkezet megbízottja, a csartádi püspöki ura-
dalom földjeit kisebb-nagyobb parcellákban 
bérbe adta. A szegény emberektől működé-
séért különböző nagyságú közvetítési dija-
kat szedett föl. 

Mikor már elég sok „üzletet" csinált, 
Csongrádimegyében, visszaköltözött Csanád-
megyébe. Előbb Püspökielére, később pedig 
Földeákra vonult, ahol tovább folytatta előb- • 
bi működését. Most is a jóvá nem hagyott 
alapszabályok alapján működött és sok .föl-
deáki kisgazdával bérleti blankettác Íratott I 
alá s fölszedve ezektől is a közvetitési di- -
jat, eltűnt a láthatárról. 

A kisgazdák várták a püspöki uradalom 
értesítését, hogy imikor léphetnek be a bér-
letbe. Vártak, vártak, de természetesen sem-
mi értesítést sem kaptak. Végre is elunták a 
sok várakozást, gyanús i's volt a dolog és a ; 
hatósághoz fordultak panaszukkal. j 

Először a püspökléleiek tették följelen'- • 
tést a makói rendőrkapitányságon.. Alig- . 
hogy a nyomozás .megindult, jelentkeztek a 
többi károsultak is, sok-sok szegény 'mun-
kásember. A rendőrség megállapitotta, hogy 
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a csaló több ezer koronával károsította meg 
a szegény embereket és igen erélyesen nyo-
mozni kezdett Sinka után. 

Sinkát köröztették, azonban rátalálni 
nem lehetett, medt hol egyik, hol a másik kór-
házba vétette föl magát s igy bujt el a figyelő 
rendőrség elől. Utoljára Budapesten volt, a 
hol azonban imár nyomában- voltak s ezért 
hirtelen eltávozott a fővárosból s Mákóra 
ment. 

Tegnap délután a rendőrség elfogta a 
veszedelmes s/zéliháimost s: kihallgatásia iaH-
kalmával tett beismerő vallomások és a .pa-
naszok valódiságának Leigazolása után le-
tartóztatta. 

Makóról ma átkísérték a szegedi ügyész-
ség fogházába Sinka Endrét, aki itt várja 
bt, mig ügye tárgyalás alá kerül.. 
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•Szegedi kalendárium. 
IDŐJÁRÁS: A meteoro-
lógiai intézet jelentése sze-
rint: Hösülyedés várható, 
elvétve csapadékhal. — Sür 
gönyprognózis: Hűvösebb, 
elvétve csapadék. — Déli 
hőmérséklet: 9.8 C volt. 

A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal 
hc*i délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A 
polgármester betegsége miatt nem fogad; a 
akapitány 11—1 óráig fogmd. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzleévezetőségnél és a munkdsbiztosité-péne-
tárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: m beteglátogatás 
idő délután 1—3 óráig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Est" nyolc árakor 
Bölcs Náthán, szinmü. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 ómtól 
este 11 óráig: Napóleon, 3 felvonásban. 190 
színesen vetített és 16 mozgófénykép. Irta Pé-
kár Gyula. 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig: fekete álarc". Bűnügyi drá-
ma 3 felvonásban. 

KORZÓ MOZI: A* előadások tartanak 
délután 5 órától kmdve este 11 órdia: 
In hoc signo vinces. E jelben győzni fogsz. 
Klasszikus filmtragédai 5 felvonásban. 

Szocialista temetés 
(Saját tudósítónktól.) Nem egyszer lát-

tunk már az utcán temetési menetet, mely-
nek élén hossziu hajíonatu, kérges tenyerű 
munká&lányok piirosszalagos koszorút vittek 
és sem a menet előtt, sem utána egyházi sze-
mély nem mutatkozott. Az ember csodálkozva 
áll -meg és nem tudja hamarjában megérteni, 
hogy az idők változtalk-e, vagy az embereik 
lettek mások? Talán minid a kettő? . . 

lEgy.ik-iinásiLk esetnél aztán némi nyom ia 
j mutatkozik. Szegény munkáscsalád tagja 

fekszik a Szentmiihály lován, az asztalifia 
üres, az egész ,háznál nem lehet összeszedni, 
egyetlen ezüst koronát. Ennyiért padig .a 

pap meg sem mozdul. Le k e l előtte szundi a 
stólát csengő érőben, mert .másféle esdeklő 
szót meg nem ért. A kárhozatna szánt holtait 
tehát eltemeti valami .másféle .felekeziet pap-
ja: református, vagy unitárius tiszteletes, a 
kiben töibb az iidíeiáliizmus és a szegénység 
iránt való könyőriilet. De .megesik az is, 

1 hogy papot egyáltalán neim hivmiak. Szociá-


