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tel a vasárnapra — csak kelletlen telje-eltel-
te a kötckiSÉéigét. A jegyzőnek i:«m mert el-
lenitnior (Inni, de liogy egy kicsit megragn-
lázza, az amúgy i.s tüzes lovakat annyira 
hajszolta, ho>gy elragadták rés Kis Jánosné 
királyihalmi lakrst elgázolták. Az as-zony 
Milycs sérüléseket szenvedett, nuost is csak 
l otra 'táimaszkodivá tud járni. Pénteken von-
ta felelősségre a szege di tői-vényszék He-
vesi^/-tanácsa a kocsist, gondatlanságból 
oközott sfilyos testifértés miatt. Miután h 
kiilv'allgaltott tanuk a vádbeli cselekményt 
nem igazolták, a biróság Farkast felmen-
tette a vád alól. Sztachó Lajos ügyész feleb-
brzést jelentett be a zitélet ellen. 

— A mégvádolt ószeres. A szegedi tör-
vényszék /Lwssy-tanácsa pénteken foglal-
kozott Hesszer Vilmos ószeres ügyével, aki 
— állítólag -— bíróilag lefoglalt ingókait vá-
sárolt. A vádlott- azzal védekezett, hogv a 
bútort még akkor vásárolta, amikor még nem 
voltak lefoglalva, de egyelőre ott hagyta a 
bútorokat az eladónál. Á biróság elfogadta 
az ószeres védekeziését és felmentette a vád 
alól. 

— Egy battonyai üzlet epilógusa. Schőn-
feld Dezső, munkácsi kereskedősegéd uck 
1912-ibm Battonyán fűszer- és vasfceráskrdé-
m volt, de kilenc hónapi fennállás után esőd-
be került. A csődeljárás kapcsán kiderült, 
liogy Seböii'fehl nem vezetett üzlelti könyve-
ket, cégét nem jegyeztette be és amikor már 
kétségtelenül tudta, hogy íiaehésképtelen, ezii 
nem jelentette be, amiáltal több hitelezője 
megkárosodott. Pénteken tárgyalta ezt .az 
ügyet a szegedi törvényszék. Sdbönfeld elő-
ad tay ihogy nem érzi magát bűnösnek, mert 
ő a 1 attonyai üzletben minden vagyonát el-
vesatelrie. Tagadta, hogy nem vezetett iizlett 
könyveket és kérte dr. Török István csőd-
töméggendnok kihallgatását, akinél, -f- .sze-
rinte. — az üzleti könyve van. Heressij Kál-
mán tanácselnök megálla.pit.ia, hogy a csM-
tömeggondnok a harctéren van, rövid útion 
teli iát ile nem idézhető. iELmondta Séhönfehl 
azt is, liogy akitől az üzletet megvette, mi-
lyen módon forgatta ki őt minden vagyoná-
ból, hogy kergette esődbe. Állításainak iga-
zolására üzleti levelezéseit és számláit kí-
vánja a biróság elé terjeszteni. A törvény-
szék ugy határozott, hegy a csődtömeg gond-
noknál levő üzleti könyvből, a számláikból, 
levelekből és a bűnügyi iratokból vizsgálat 
utján állapittassék meg a való tényállás. A 
vizsgálat befejezése után az iratok az 
ügyészségre kerülnek, indítványtétel cél-
jától. 

— Hangverseny. A cs. és kir. 28. gyalog-
ezred zenekara február 27-én. délután 5 óra-
kor i Tisza-szálloda nagytermében hadseg'é-
lyezési célokra hangversenyt rendez Wagner 
Richárd miiveiből. Előjáték a Nürnbergi mes-
terdalnokokból. Harang é.s Grál-jelenet a 
Uarsiíalból.. Istenek bevonulása a Walhallá-
ba, a Rajna kincseiből. Gyászzene Siegfried 
halálához Az Istenek alkonyából. Részletek a 

Tannhauserbőil. Nyitány a Bolygó hollandi-
ból. 

— Hat hónapi fogházra ítélték, mert 
kínozta a gyermekeit. Budapestről jelentik: 
Papp Ferenc vasmunkást a rendőrség febru-
ár 17-én letartóztatta, inert a Nagyfuvaros-
utca 6. szám alatt levő lakásán 9 éves Ferenc 
nevű fiát és 11 éves Erzsébet nevű leányát 
ütötte, verte, kínozta. Az orvosi látlelet sze-
rint legutóbb a fiún nyolc naptól husz napig 
gyógyuló, a leány,on pedig nyolc napon be-
lül gyógyuló sérüléseket ejtett. A bestiális 
apa ellen súlyos testisértés vétsége miatt in-
dult meg az eljárás. Letartóztatása után átkí-
sérték a budapesti büntető járásbírósághoz, a 
melv az ügyet a budapesti büntető törvény-
széken Ítélkező fiatalkorúak gÍrósághoz tette 
át. Pénteken tárgyalta ezt a bűnügyet Baráth 
Zsigmond táblabíró, a fiatalkorúak bírája. A 
gyermekkinzó apát a biróság hat hónapi fog-
házra itélte. 

— A háboru története. Dicséretet érdemel 
a Korzó-mtai Igazgatóságának az az áldozat-
krázsrégc, hogy a. vidéki mozik közül elsőnek 
.mulatja be a mai véres háborúról készült 
iilniífölvételeket. A kép nemcsak érdekes ha-
nem elsősorban tanulságos. L:pörög előt-
tünk a tizen kifenő hónapos h áheru majdnem 
minden nevezetese])!) eseménye, melyeket az 
akkori .jelentések ismertettek ugyan, de a 
harcok ilyen hatalmas arányaira gondolni 
som mertünk, elképzelni még ugy rém;. A 
rilápháborv története cinrü filmsorozat kro-
nológikits sorrendben tárja elénk az esemé-
nyeket rés ennek a sorozatnak két első foio* 
ötét : Európa urait és Európa hadsereget 
mutatja be hét-főn, kedden, szerdán és csü-
törtökön a Korzó-mozi. Ugyanezen a napo-
kra ikerül la mutatóra A 2000 ér embere ci-
mü filmszenzáció, mely a maga. imponáló 
nagyszerűségével ihat a nézőre. Jegyet min-
den előadásra l-elhet már .váltani a Korzó-
mozi irodájában. 

— A szezon egyik legnagyobb szenzációját, 
legizgalmasabb filmdrámáját vetítik Ima 
és vasárnap az Urániában. A főszereplő a 
világhírű .Zelnicli Frigyes és Egedé Nissen. 
Még több kedves kép van a műsoron. 

— T a n u l j u n k idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

(volt Konrád) Róka-
utca 6. sz., Szeged-
pályaudvarral szemben 
Gyönyörűen átalakítva 

tiszta szobák 2 koronától kezdve. — K á v é h á z 
egész éjfél nipiva. 
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Február 26-án és 27-én, • • • szombaton és vasárnap \m 

Az idény legszenzációsabb biinügyí drámája ® 

A sensenheimi rejtély. Bűnügyi dráma 
5 felvonásban. 

Főszerepet: ZELINCK FRIGYES a kiváló berlini színész játsza. 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, vasárnap d. u. 2 órától kezdve. 
Gyermekjegyek csak az első előadásokon érvényesek. 
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Kiss József: 

Háborús versek 
Ára 3 korona. 

ft háboru íj az iskola 
Háborús előadások Ára 4 korona. 

Szabolcska Mihály 

pborus VerseH Hö«yVe 
Ára 3 korona. 

Varga Jenő: 

cüá. ' z c ha wlrf 
Ara 60 fillér. 

fi világháború okiratai 
A francia sárgakönyv Ara 1 K 50 fill. 

Lakatos László: 

A bécsi táncosnő 
Ára 30 fillér. 

Maupassant: 

K porosz tiszt (sWánsiga 
Ára 40 fillér. 

Hanns Heinz Ewers: 

Borzalmak könyve 
Ára 60 fillér. 

August Slrindberg : 

kapocs 
Ára 40 fillér, 

Pásztor Árpád : 

Ara 4 korona. 

Lengyel Menyhért: 

Ára 3 korona. 

Herczeg Ferenc: 

Magdalba W élete 
Ára 2 K 50 fill. 

Ernőd Tamas: 

Dicséret, dicsőség 
Ara 3 korona. 

Szabó István: 

A kárpáti hó 
Ára 2 K 50 fill. 

Szádeczky Kardoss Lajos d r . : 

I 
Ara 3 korona. 

Káinoki Izidor (Vulpes): 

Ujságiró-iskola 
Ára 80 fillér. 
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Kaphatók: Várnay L. 
könyvkereskedésében SZEGED, Kárász-utca 9. 


