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— A magyarcsanádi gyilkosok a szegedi 

ügyészségen. Jesity Milutinné magyarcsanádi 

asszony vasárnap reggel az ottani község-

házán jelentést tett arról, hogy anyósát, öz-

vegy Jesity 'Mlademnét felakasztva találta 

a tanyán. A jegyző -hívására megijefep-t a 

helyszínén a községi orvos, aki a hullát meg 

vizsgálva megállapította, hogy a holttesten 

küleirőszak nyomai észlelhetők. Az apátfalvai 

csendőrség "nyomozást indított és a csend-

őrök a pincében és a bullán vércseppeket 

fédeztek -fel. A nyomozás megállalpitotta, 

hogy az öregasszonyt megfojtották. A gyil-

kos előbb a pincében akarta a hullát elrej-

teni, de megváltoztatta tervét és a holttestet 

az éléskamrában felakasztotta. Azt is nieg-

•állapitottáki a /csendőrök, Ihogy az a szög, 

amelyen özvegy Jesityné lógott, olyan ma-

gasan van a falban, Ihoigy azt az öregasz-

s-zony el sem érhette volna. A csendőrök még 

be sem fejezték a nyomozást, amikor az őr-

mesternél Rudas iMiklós, magyarcsanádi bog-

nármester jelentkezett és ötszáz koronát 

"ígért, ba a hullát miinél előbb eltemetik. Az 

őrmester Rudast 'letartóztatta. Kihallgatása-

kor előadta, liogy az ötszáz Ikoronát Jesity 

-M'ilutinnétöl -kapta. Jesityné tagadta, hogy 

pénzt adott Rudasnak. A szomszédok vallo-

másaiból aztán megállapították, a csendőrök, 

hogy a gyilkosságot vagy a (fiatal asszony, 

vagy egyik kedvese követte el. Jesityné nem 

jó viszonyban élt az anyósával. Férje orosz 

hadifogságban van. Az anyósa megtudta, 

hogy az asszony szeretőt -tart, égy Ízben azzal 

fenyegette, hogy megírja a fiának az asszi-ny 

hűtlenségét. A csendőrök Jesity (Milutinnét 

és Rudas Miklóst pénteken a szegedi ügyész-

ség fogházába szállították. 

— ítélet a verseci katonaszabadltók btín-

perében. Kilenc napig tartó zárt tárgyalás után 

pénteken délután hirdette ki a szegedi hon-

véd ha-dosztá 1-ybiróság. az Ítéletet ia verseci 

katonaszaba-ditók bűnügyében. A tárgyalá-

sikon Lippmartn Lajos ezredes -elnökölt, a 

tárgyalásokat dr. Szerdahelyi László a fezre-

d'es-hadbiró vezette. A vádhatóságot dr. 

Kiss Dezső tohadn-agy-hadbíró Ikléípviselte. 

Délután három órakor Szerdahelyi,alezredes 

hadbíró a következő Ítéletet hirdette ki: A 

hado'sztálybiróság bűnösnek találta dr. 

Kende Józsefet éis Ananiev Jánost a -katonai 

btlkv. 327. §-á!ba ütköző, az állam hadereje-

ellen elkövetett bűntettben -mint tettestársa-

kat. Dr Kende Józsefet kilenc évi, Ananie-
vet négyévi súlyos börtönre itélte a bíróság. 
Dr. Prosteán Oktaviánt felmentették. A tár-

gyaláson megállapítást nyert, hogy dr. Ken-

de a -hiáboru alatt vagyont- gyűjtött. A had-

bíróság elrendelte, hogy az itélet jogerőre 

emelkedése után -dr. Kende készpénze ,é;s 

értéktárgyai a szegedi ho-nv-édkerüfeti pa-

rancsnokságihoz szállíttassanak. Dr. Kendéről 

a tárgyalás folyamán kiderült ,h-o-gy pénzért 

felülvizsgálatra juttatott és alkalmatlansági 

osztályozással a -hadsereg kötelékéből elbo-

csátbtt oly egyéneiket, akiket későbbi felül-

vizsgál aiton hadi-szolgálatra alkalmasoknak 

találtak. Ananiev segítőtársa volt a bűncse-

lekmények eliköve tésében. 

— Háromszor szökött meg az ezredétől 
Pénteken reggel a dorozsmai csendőrök -el-
fogták Kukorica• János ötödik honvéd p-őt-
zászlóaljbeM katonát, aki néhány nap előtt 
megszökött a kaszárnyáiból és a; tanyákon 
bujkált. A deze'ntor már harmadszor szökött, 
meg a katonaságból. A Csendőrök a szegedi 

KORZÓ MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. 4 4 4 4 Teleion 11-85. 

Húsvét szombaton és vasárnap 

Csoda műsor! 

A főszerepbenr, / V ^ a H a C a i * m Í 

Az őröl; homály. 
Nagy dráma 5 felvonásban. 

Harctéri felvételek. 

Előadások szombaton 5, 7 és 9 órakor. 

Vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

honvéd' pótzásZl-óalj parancsnokságnak ad-
ták át. 

— Forradalom a halpiacon. Nagypénteken 

'nagy volt a kereslet a- halpiacon. A haláru-

sok ennek a kihasználásával olyan magas 

árakat szabtak, hogy a vevők dr. Temesváry 
Qéza főkapitány-helyetteshez fordultak vé-

delemért. Dr. Temesváry aztán a vágott 

halnak -kiló-ját nyolc koronáiban állapitot-t-a 

meg, mig a kisebb haliak kilóját 5—6 koroná-

ban makszimálta. Csakis ezzel az erélyes in-

tézkedéssel .sikerült elejét venni a botrány-

nak. 

— A bajai rendőrkapitányság pénteken 
reggel -telefonon értesítette a szegedi rendőr-
séget, hogy Plo.hu Mór 25 esztendős elme-
beteg onnan megszökött és áll'litólaig Szegeden 
bujkál. P-ldlin 'Mór távozásakor kórházi ka-
bátot és nadrágot viselt. Személy leírása a 
következő: termete alacsony, haja, szeme és 
bajusza- fekete. A rendőrség keresi. 

— Megszökteti a foglalkoztatóból. A fiatal-
korúak foglalkoztató műhelyéből két tíz-
esztendős gyerek megszökött. Az egyik Htit-
kai Gálbor nagybecskereki születésű, a másik 
Nógrádi Mátyás alsótanyai születésű. A fia-
talkornak valószínűleg a városban- bujkál-
nak. 

— Az örök homály. Csodás erejű drámát 

játszik -szombaton és vasárnap a Korzó-mozi 

A darab főszerepét Mária Carmi alakítja és 

ez biztositéka annak, hogy kitűnő élvezetben 

lesz része a közönségnek. IMária Carmi isten-

áldott tehetsége nnáir sok feledhetetlen órát 

szerzett a közönségnek és ebben a darabkán 

i-s tudásának '.legjavát fogja produkálni. 'A 

műsornak néhány vígjáték és a legu-jalbb 

harctéri fölvételek a kiegészítői. Igazán i'uv % 

nepi -műsort állított össze a Korzó-mozi Ügaz-

gia t ó sá g a hus vét r a. 

— Az Uránia szinházban szombaton és 
vasárnap A pokolkastély, iStuart; Welibs leg-
híresebb detek táv-kalandja, mindvégig izgal-
mas, pompás és gazdag kiállítású dráma van 
műsoron. ,Hétfőn a-z amerikai de tekt iv-drámák 
legsikerültebbikét: Ki a tettes vetítik, telve 
különös és eredeti ötletekkel. 'Mindkét napi 
műsort pompás bohózatok egészítik ki. 

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

Café Restaurant 
NEUHOLD 

Feketesas-utca 11. sz. Hétválasztó. 

A 

Naponta 
frissen csapolt 

sör. Kitűnő borok. 
Állandóan ízletes Zóna-

reggelik. Minden időben 
étkezés. Naponta zene. 

Tiszteieltei Neuhold Dezső. 
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