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ár volt. A tanács az ítéletet megváltoztatta, 

amennyiben az Ítélet végrehajtásának' felfüg-

gesztését mellőzték. 

— A furfangos rendőr bűne. Kádár Jó-
zsfné csong-rá-dd asszonytól Pap József ottani 
községi rendőr hatvan koronát kért kölcsön. 
Ugyanennek az asszonynak Kalmár Antiras-
né is tartozott harminckét koronával. Egy 
i-zben Kádárné mágiához hivatta a rendőrt és 
kérte, adjon néki a tartozásról kötelezvényt. 
A rendőr tudta, hegy a 'hitelezője nem tud ol-
vasni és ezért az irást harminckét koronáról 
állította ki és a Kalmár András né nevét irta 
alá. Kádárné rájött a turpisságra és felje-
lentette a furfangos rendőrt. Csütörtökön 
vonta felelősségre Pap Józsefet a szegedi tör-
vényszék iHevessy Kálmán elnöklésével mű-
ködő .büntető tanácsa. A biróság dr. Horváth 
Jenő ügyész indítványára a főtárgy a lást 
több tanu be-idézése céljából elhalasztotta. 

— A gazdász kezeli továbbra is a városi 
szegényházat A mult év végén Scultéty Sándor 
városi főszámvevő előterjesztést tett, begy a 
szegényház kezelése vonassák el a gazdásztól, 
mert a városi szegényház és az ezzél kap-
csolatos népkonyha számadásait kilenc havi 
késéssel mutatta be. VÖlgyessy János most 
beadványban fordult a tanácshoz és kérte, 
liogy miután a szegényház kezelésért évi 
négyszáz korona pótdíjat kap. hagyják meg 
ebben az állásában annál is inkább, mert sok 
olyan teendővel van megbízva amelyekért 
külön fizetésben nem részesül. Beadványában 
előadja még, hogy nem hanyagságból szá-
molt el késedelmesen, hanem egyéb hivatalos 
teendői akadályozták abban, liogy a termi-
nust betartsa. A tanács tudomásul vette a 
gazdász jelentését, de utasította, hogy a sze-
gényház fel-ügyeletét megfelelő módon és idő-
ben pontosan lássa el. 

— A Zsidő Nőegylet csecsemővédelmi 
értekezlete. A Zsidó Nőegylet csecsemővédelmi 

bizottsága csütörtökön délután özvegy tiol-

tzer Jakabné elnöklésével ülést tartott, ame-
lyen megállapították, hogv a bizottság tag-
jai melyik kerületben vállalják -magukra a 
csecsemővédelmi ellenőrzést. Csütörtökön a 
csecsemővédelmi bizottság ujabb értekezle-
tet tart, amelven a tagok beszámolnak eddigi 
tevékenységükről. 

— Az Izgága munkás halála. A mező-
hegyesi állami m-énlelepen a mult év szep-
temberében Satka János béresgazda kapa-
nyéllel agyonverte Buzgó József munkást. 
Buzgó kötekedő, izgága ember volt, ekkor is 
ő támadt Sutkára, akitől tizennégy koronát 
követeit vissza és azt állította, hogy Sutka 
hamisan kártyázott vele és igy nyerte e-! a 
pénzét. Sutka ismerte Buzgó rossz természe-
tét, nem akart vele vitába bocsátkozni, ha-
liéin hazafelé indult. Útközben Buzgó rátá-
madt, egy furkós bottal fejbe akarta verni, 

f mire Sut-ka is kijött a béketűrésből és a ke-
zében levő kapanyéllel háromszor a m;g-
támadójára vágott. (Buzgó pár nap m-u-lva 
belehalt a szenvedett sérülésekbe. A szegedi 
törvényszék megállapította, hogy a vádlott 
a tettet jogos önvédelemből követte el és föl-
mentette a halált okozó súlyos testisértés 
vádja alól. Az Ítélőtábla csütörtökön foglal-
kozott a felebbezésse!; a törvényszék ítéle-
tét helybenhagyta és Sutkát szabadlábra he-
lyezte. 

— Arculütötte a rendőrt. Tavaly október-
ben Burkus Pál végrehajtó foglalni akart 
Lajtár Jánosné szegedi órás feleségénél. Az 
asszony nem tudott semmiféle tartozásról, 
dühbe jött, kikapta a végrehajtó kezéből a 
jegyzőkönyvet és összetépte. A végrehajtó 
rendőrt hívott, akit Lajtámé izgatottságában 
arcL-liitött. A szegedi törvényszék csütörtö-
kön két rendbeli hatóság elleni erőszak vét-
ségében mondta ki bűnösnek és két hónapi 
fogházra ítélte. Az itélet -jogerős. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

KORZÓ MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. Telefon 11-85. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

A kinematographia csodája 

A BESTIA . 
Társadalmi dráma 4 felvonásban. 

Bernáték nyaralni mennek. 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Pali fél a Zeppelintől 
bohózat. 

E l ő a d á s o k pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, 

vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

— Amerika lánya. Ma kezdődött meg a 
jegyelővétel az Amerika lá-nya cimü film-re-
mek előadásaira a Korzó-mo-zi irodájában és 
oly tömegesen jelentkezik a közönség a je-
gyekért, hogy ajánlatos ideje/korám gondos-
kodni a jegyekről. A közönség hírből ismeri 
már ezt a páratlan hatású képet és igy ért-
hető a megnyilvánult nagy érdeklődés. Ber-
lin, Bécs és Budapest közönsége nem tud be-
telni a kép szépségeivel és a -mozik állandóan 
műsoron tartják, A Korzó-mozi sok szép kép-
pel gyönyörködtette már a -közönséget, de 
ilyen remekmű-vet még nem mutatót be, mint 
az Amerika lánya. Jegyeik reggel kilenc órá-
tól válthatók a Korzó-mozi irodájában. Is-
mételten közöljük, hogy a mozi igazgatósága 
a reitJkivül drága film előadását is a rendes 
hely-árakkal játsza, árnmelé.s nem lesz, ellen-
ben a kedvezményes füzetes jegyek ezekre az 
előadásokra é-t vényt sjenek. 

Glattfelder megyéspüspök fő-
pásztori szózata a hívekhez. 

(Saját tudósítónktól.) Dr. Glattfelder 
Gyula: csanádi megyéspüspök böjti pásztor-
levelet intézett a iiivökhöz. Pásztörteveiében 
ékesszólóan igyekszik vigaszt nyújtani azok-
ra a sebekre, amelyeket hivei lelkén a világ-
háború zivatara ütött. Különösen figyelemre-
méltó az egyházfő pásztorlevelében az egy-
ke ellen szóló passzus. A püspök kötelessé-
gévé teszi egyházmegyéje papjainak, hogy 
főpásztori szózatát a nagyböjt első vasár-
napján kihirdessék a szószékről a népnek. 

A megyéspüspök -pásztorleveléből közöl-
jük a következőket: 

— A világháború esztendőibein, mikor 
„nemzet tánnad nemzet ellen és ország ország 
ellen és leszen -dÖgvé z, éhség és földindulás 
belyenkint, újból hallatja szavát az Ur. 
Puska ropogással és ágyu-dörgéss-el, -szegény-
séggel és szo-ro,ugatással, piros vérnek hullá-
sával ós halállal', özvegyek panaszával és há-
borús árvák sírásával ékikép szól az Ur: iRa 
bűnbánatot nem tartotok, mindnyájan el vesz-
tek." 

Kedves Híveim! So-kan, nagyon sokan 
letértek az evangélium útjáról. Többre be-
csülték a föld javai-t a mennyei kincseknél. 
Hogy futkostak, liogy taszigálták és tipor-
ták egymást a világ kincseiért való hajszá-
ban é-s nem törődték azzal az országgal, me-
lyet a világ kezdetétől fogva .nekünk készí-
tett! 

Fájó s z í vve l vallom a jó Isten előtt: Mi-
nél bőségesebb kézzel áldod a T-e népedet, an-
nl haimaraibl) feledkezik meg Rólad. Pedig li 
•nagy jólét még szegénységre is fordulhat, a 
büszke házak gazdái földönfutókká is lehet-
nék, a földi jav-alkk-a helyezett 'biztonsági ér-
zés ímeg is inoghat. lEz a háború sok minden-
re megtanít bennünket. 

A nagy mód, araélylyel Isten megáldotta 
vidékünket, az Isten parancsaitól és tilalmai-
tól n légcsőkként félelmi elbizakodottá tette 
a mi népünket: a férj, vagy a feleség, vagy 
mindaikettő vakmerő -kézzel beleavatkozik 
Isten terveibe, amelyeik szerint a családnak 
szaporodnia kellene. Sok háznál a gyermek-
áldás nem Isten áhlás.: többé. Sok iháznál 

n-eim szeretik a gyenneksirást. Az asszony 
minél tovább megőrizni kívánja az ifjúság 
bájait, a gazda pedig azt akarja, liogy a va-
gyon csorbítatlanul egykézben ma-rdjon. 

Ámde a háborúban vérrel és vassal dol-
goznak. -A gyilkos golyónak nincsen szive és 
-nem válogat áldozatai között. Nem törődik 
azzal, hogy a halálra szánt katona szülőinek 
egyetlen -fia, egykéje. Nem tartozik rá, hogy 
erre az egyetlenre dus örök-ég vr, halálával 
pedig nincsen, kire hagyni a büszke házat, 
a nagy földet és gazdaságot. Nem vet ügye" 
arra. hogy ez a halál nemcsak az egyke ha-
llá, hanem az egyetlen fiúért remegő apá-
nak és anyának életkedvét, életfáját derék-
ban ketté töri. 

Nem szükséges, liogy én korholjalak ben-


