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vizsgálat gyakorlati alkalmazása. 7. Dr. Edel-

marm Menyhért: Gyermek védelem és gyermek-

tanulmányozás, 8. A háboru hatása .a gyerme-

kek értelmi fejlődésére. 9. Dr. Angyal Dávid: 

A gyermeki tanúvallomások értékesítése. 10. 

Fülöp József: A mai nevelési és oktiaitás.i rend-

szer hibái. Ezeken kivül fölkéri előadások tar-

tására a választmány dr. Ortkonyi Ede kúriai 

birőt és dir. Márton Józsefet, u fiatalkornak 

bíráját is. Viidacs Pál -segéd-tan feliiigyeilőnek azt 

az indítványát, liogy a gyermektanulmányi ér-

tekezleteken az előadások -szabad vita tárgyá-

vá tétessenek, a választmány megfontolandó-

nak tartja. Uj tagokul Rerger Vilma és Fi-sehof 

Ági vétettek -fel. 

— Huszár a békekötésről. B. J. szőlő-
munkás, konvédini.szái' tábori levelező-lapot 
irt egyik ismerősének, amelyen a békekötés-
ről igy emlékezik meg: Bold-og húsvéti ün-
nepeket kívánok a messze távolból, onnét, 
ahol az ágyú bömböl, ahonnét sok százezer 
ember sóhajt haza. . . Jó lenne odahaza a kö-
télgyártókat figyelmeztetni, ho-gy minél -előli) 
gyártsanak sok-sok, jó erős 'kötelet és küklijék 
el mihozzánk, hogy megköthessük a hókét. 
Én megkötném ugy, hogy nem ódzana el, mig' 
a viliág világ lesz. Más különös újságot nem 
tudóik. Isten önnel, B. J. huszár. 

— A kárpáti küzdelmek emlékünnepe. 

A gorlicei áttörés, a csodás és dicsőséges kár-

páti harcok hálás emlékezete tér vissza hoz-

zánk. A május a nagyszerű győzeffimelk hónapja 

volt.. A szénit Kárpátokat ostromló orosz -sereg 

megtorpanva, véresen ,menekült legendás •vi-

tézségit hadser egeink elől és a 'hazának drága 

földjéről -futott az /elbizakodott -ellenség. A ta-

nulóifjúság lelkében a hálta és kegyelet érzel-

meit kell elhinteni -és óbrentartani a hősökkel, 

szemben, alk.i.k a kárpáti küzdelmeiket végig-

harcolták. Ez a -hazafias szém-pon-t 'Vezette a 

közo'ktátá-siV-gyi minisztert, amikor elrendelte, 

hogy május elsején az összes iskolákban isko-

lai ünnepség keretében megemlékezzenek a 

kárpáti harcokról. A szegedi iskoláikban má-

jus elsején ünnepélyeket tartanak, Áz -állami 

felsőkereskedelmi iskola és a vele ka-pesolatos 

női kereskedelmi szaktan,folyam, valamint a 

II. iker. állami polgári iskola növendékei dél 

előtt -tizenegy órakor a Korzó-mozi helyiségé-

ben tartják meg a kár-páti emlék ünnepet a kö-

vetkező műsorral: 1. Himnusz, énekli ,á polgári 

iskola énekkara. 2. Szent Kárpátok. Irta Me-

zey "Ernő, -szavalja.: Szűcs Imre felső keresik, 

iskolai -flb. aszt. kan. 3. Kárpáti őrszem. Énekli 

a f. Iker. iskola és nőj ker. -szak. tanfolyam ve-

gyes-kara, 4. Ünnepi beszéd. Elmondja Ken-

gyel János -polg isk. -tanár. 5. Da-llegyvelcg, 

énekli a polg! iskola énekkara, fi. Gyóni -és Ban-

ga iversek. -Szavalja Gazdi Aranka színmű-

vésznő. 7. Nyitány a Hunyadi László operából. 

Zongorán előadja Kert-ész Erzsike női szaikt. 

nüv .8. Hada felvétel a Kárpátokból. Mozi k é-

pek. 9. Szózat, énekli a -polg. isk. énekkara. 

Az uj zsinagógában -május elsején délután 
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M e g é r k e z t e k a l e g ú j a b b divatú tavaszi és 
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igazgató: VAS SÁNDOR. Teleion 11-85. 

Április 30-án, vasárnap 

G cs. és kir. Fenségei Zífta és Izabella 
főhercegasszongok védnöksége alatt a 
magyar és osztrák főúri világ közre-

működésével készült felvétel. 

h a d 1 á r v ». 
Korrajz a nagy háborúból 4 felvonásban. 

Színhely: Budapest, Bécs, a harctér és a Skoda-gyár. 

Színre kerül még: 

Ha majd bé 
Amerikai film 2 felvonásban. 

Számozott helyek. 

Előadások szombaton 5, 7 és 9 órakor. 

Vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

3 óra-or ünnepi istenti-szt-elet lesz, -amelyen Löm 
limmánne ,1 főrabbi prédikációban méltatja a 

májusi kárpáti küzdelmeket, 

— Szegedi művész Francia fogsága. 
Csákg József szegedi származású szobrász-
művész-, -akii. (innak idején a város ösztöndíjá-
val Parisban tanult, csakhamar komoly fi-
gyelmet- keltett művészkörökben. Műtermét 
előkelő müvész-ek és kritikusok látogatták. 
Néhány évvel ezelőtt a kiváló művész karri-
erje megszakadt, -Kalandvágya besodorta a 
francia idegen légióba. Solkidei-g családija sem 
kapott hirt a -szobrászművész sorsáról. Most 
egyik budapesti lapet arról értesítették Bar-
celonából, hogy Osáky József francia fogság-
ban/ sínylődik. 

— Kártérítési pör az elitélt szegedi had-

seregszállítók ellen. Megírtuk, hogy a királyi 

jog ügyek igazgatósága bizto-sitáls-i végrehajtást 

foganatosított- a szegedi hadseregszáfllilbáisi büh-

pörökben az elit-élt vádlottak vagyonára. A-sze-

gedi királyi törvényszék előtt -a kincstár kép-

viselete több -miillli-ót kitevő kártérítési pört in-

. ditott. A -perfelvóteXi tárgyalást a törvényszék 

máju-s 20-ána -tűzte ki. A főtárgyalás idejében 

v-aló megtartása azonban akadályokba ütkö-

zik, mert májusiban a temesvári-katonai bi-

ró-ság tart olyan -főtárgyaiást, amelyen szük-

ség lesz a szegedi biinpör irataira. A büntető-

bíróság tehát n-am bocsáthatja -az iratokat a 

polgári törvényszék rendelkezésére. 

— Kapitány és önkéntes afférja. Tavaly 

•október -29rán -kinos botrány történt a Deák 

Feren-c-uteai kabaréban. Dudrqrszk y Du-sán 

közös -gyal-ogiezredbelii 'kapitány mulatott az 

egyik asztalnál. lEgy másik -asztalnál dr. 

Komlóssg Imr'e -debreceni ügyvéd, harmadik 

honvéd pótzás-zlóaljbe'li önkéntes tizedes pezs-

gőzött. A kapitány vala-míi miatt rászólt az 

önkéntesre, aki -vitatkozni kez-dett vele. -Szót-

szó követett, ma-.i-d a. ilíftipitány tettleg inzul-

tálta az önkéntest, aki székkel támadt fel-

jebbvalójára. Ak -apitáuy kardot; rántott d-e a 

kabaré vendégeli- megakadályozták abban, 

hagy az önkéntest összeik asz ahol j a. A honvéd-

ügyészség függelemsértés miatt vádat emelt 

az ön'kétes ellen. A kapitány ellen a temesvári 

hadbiróságon folyik az eljárás. A szegedi dan 

dárbiróság nébány hét előtt tiz-ennégynapix 

fogházra itélte az önkéntest, A .szegedii hon-

véd hadosztály biróság -fölebbviteli tanácsa 

szomibatc-n foglalkozott a felebbazés-sel. A 

tárgyalást Szerdahelyi László alezredes-had'-

biró vezette, e'lőadó dr. Szentgyörgyi Elemér 

századosihadb-iró volt. A vádhatóságot dr. 

Diószilágyi József főlliadnagylha-dbiró képvi-

selte, a vádlottat dr. Vajda Mihály v-édt-e. A 

hadbíróság -dr. Komlósy -Imre önkéntes-t.ize-

des büntetését helybenhagyta. 

— A pozsonyi hadseregszáltitási bünpör 

tárgyalása. Szombaton folytatták az lvánka-

Tvuduay bün-pör tárgyalását. A vádlottak ki-

hiallgiatása -során Schvarc Oszkár becskői 

földbérlőt -ós Stangel Dávid föld-birtokost -hall-

gatta ,ki -a- bíróság, ,a!kiik ,alszálli.tók voltak. A 

vád szerint a Inad-seregnek -szálHitott marhákat 

sóval é,s -paprikával megetették, azután meg-

itatták. Mindkét vádlott tagadta a vádat. 

— Hősök arcképei. A polgármester már 
rég-ebben ,felhívta a k-öz-önsé-giet, ihogy a hatc-
ténen 'hősi ihaláilt ihalt szegediek arcképeit és 
életrajzi adatait szolgáltassáK -be. Eddig 
cs-aik tizenöt arckép érkezett a polgármester-
hez. A ,hősök arcképeit diszies albumban a 
szegedi városi tmuzeumban fogják /megőrizni. 

— A felsőianyai földek viz alatt. A fehér-
tói lakosok küldöttségileg keresitek fel á 
dorozsmai főszolga-birót és előadták, ihogy a 
sövénytháziak négy uj /töltést építettek lés ez-


