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Bútorszállításokat hely- ^ g f r g ^ f l 
ben és vidékre, berak-
ározást száraz raktár 
helyiségben eszközöl 

szállító 
Szeged, Jókai-utca 1. sz 

Telefon 34. 

jtityttlásra 
ördögök 
nagy választékban! 
S a j á t gyártmányú 

cukorkák, 
naponta frissen sült 
tea -sütemények 

Arvay Sándor és fia 
c u k r á s z n á l 

Klauzá l - té r 1. szám. 
Telefon: 251. sz. Telefon: 251. sz. 

o Kabaré-meccs Zomborban. A SzAK-
nalk vasárnap utolsó hajmdki anéiMzésiét kel-
lett vcJima tejátszamíia Zomiborlbain, Azianíhaui 
a pályáinak lehetetlen állapota miaitt ia ZlSE 
]©nicm;diotta a bajincfci meccsel a SzAK javá-
ra, miinieik elM-euébcín la SzAK az összegyűlt 
szépszámú uni (közönségre via;!ó tekintettel ba-
rátságos meccset játszott. Végtelen fölény 
mellett, játszi • könnyedséggel érte el a SzAK 
góljait, moli,a a sártengerben épéin meim tör-
te magát 'gólok után, Ehelyett kereste a csa-
pat a szárazabb pályarészt és valóságos ka-
barét, nendleziett a labdának idte-odia passzoilá-
sá-vall, az ellenfélnelk körben való kiidriblizé-
séviel, uleim ©sekély mulat ta tására a szagieidli 
kísérőknek és a pályát körülvevő zomberá 
puiMiiknmmak. Végül is 7:1 ilett a gólarány 
a SziAK javára. Egyeitlein .góljukat is esiak 
ugy érhették ©1 a Zomiboriak, hogy a SzAK 
védelmének lábai mellől a pocsolyában ra-
gadt labdát a kapuba emelheittek. A SzAK 
által szállított góiMkicu osiztosizikodtak: Majkó 
ós Fürs t 2—2, Blum, Csizik és Szüios 1—1 gól-
lá,!. Jó biiró (vtcilt Steinhübal (Kinizsi). (Megem-
lí t jük végül, hogy csak kétszer 30 percig tar -
tott a játék. 

o Vivóverseny Szegeden. A Szeged 
Vivó Egyesület a vivó szezon megnyíl ta óta 
nem mulasztott el egyetlen a lkalmat sem, 
hogy a vívást kul t ivál ja a város sportfér- ! 
fiaival megkedveltesse. Felfrissí teni k íván ja 
a vidéki vivó életet is e célból a kllubközi 
mérkőzések rendezését i s megkezdette, hogy 
a nagy közönség körében is némileg hozzáér-
tő lelkes híveket szemezzen. A megértő, ra-
jongó közönség az, .amely egyes sportokat el-
terjediehté tesz és hihetetlen mértékben (fej-
leszt. Az Aradi Viíjvó Club elismert kiváló 
klasszisra kard- és tonvávó 'Csapatával mérd 
össze pengéit a Szegedi Vivé Egyesület csa-
pata. A versenyt idécember 7-én, vasárnap 
délután féllöt 'órakor t a r t j á k meg a Kasis-
vigaidó Otthon termében. A versenyre á t jön-
nek Hám.ory 'László dir., aradi virvóegyesüle-
ti elnök, Avarffy (Géza, Pet rán Iván vezeté-
se alatt Arad vámosának legkiválóbb vivói, 
akiknek kiváló mestere lovag Majona Vin-
cenzó vijvámester is ellátogat hozzánk. A (Sze-
gedi Vivó Egyesültet a jó formában levő, rend 
szemesen trenírozott vivó gárdájából: a leg-
ki váló hibákat fogja az aradiakkal, szembe ál-
litami, hogy a győzelem pá lmájá t váresrank-
ból el nei viigyék. A vemsienyire lázasan f olynak 
az előkészületek s az előjelekből kellemes 
sportszenzáteióra lesz kilátása a szegedi sport 
közönségnek. A verseny zsűri és a résztvevő 
csapatok névsorát, ilegközeilebb közölni fog-
juk. 

TÖRVÉNYKEZÉS. 
Gyermekgyilkosság 

a z A r p á d - O t t h o n b a n . 

— A kis gyilkos büntetését leszállította 
a tábla. -

(Saját tudósítónktól.) Emlékezetes rnlég 
az a gyilkosság, amelly nyáron, julius 4-én, 
az Újszegeden levő Árpád-Otthonban történt. 
Varga István tizen,ötéves és Kornacsevics 
István tizenhatéves fiuk együtt dolgoztak a 
cipész mühelylben. A két vásott gyerek kö-
zött verekedés támadt egy tréfából kifolyó-
lag. Amikor ugyanis Varga elhaladt Korna-
csevics 'mellett, ez hirtelen elébe 'tette a lá-
bát, ugy, hogy Varga majdnem elesett. Er-
re szidni kezdte társát, m-ire Kornacsevics 
egy kaptafát vágott feléje. Vargának sem 
kellett tölbb; fölkapta á hegyes dikicset, a 
mellyel dolgozott és Kornaesev-icshez vág-
ta. A dikics a kezén találta a szerencsétlen 
fiút; ihat centiméternyi mélyen hatolt be a 
húsába és a viszeret átszúrta. Mire orvost 
hivattak, addigra Kornacsevics elvérzett. 

A tizenöt éves kis gyilkos ellen halált 
okozó súlyos testisértés büntette miatt indí-
totta meg az eljárást a szegedi királyi 
ügyészség és -vizsgálati fogságba is helyez-
ték. Ügyét szeptemberben tárgyalta .először 
a szegedi' törvényszék első tanácsa és Rózsa 
Andor dr. kitűnő védelme dacára bűnösnek 
is mondották ki a vádlottat az inkriminált 
cselekményben és egy évi fogházra Ítélték. 
A Védő természetesen nem nyugodott meg 
az ítéletben, hanem bejelentette ifelefcíbte 
zését. 

A felébbezlés folytán került az -ügy m a 
délelőtt a szegedi Ítélőtábla feiebbviteli ta-
nácsa elé. A tárgyalást tiz órakor nyitotta 
meg Biró Vilmos tanácselnök. A védő etlö-
ször ás a bizonyítás kiegészítését kérte abban 
az esetiben, ha a törvényszéki, ítéletét a vád-
lott javára meg nem változtatják, mert sze-
rinte a halál nem a szúrás következtében ál-
lóit be, hanem azért, m e r a gyerekhez ide-
jében nem, hívtak orvost : pedig az elvérzés 
nem 15 perc alatt történt, mint ezt- a jelentés 
mondja, ihanem épen egy óra aluti. Ennek bi-
zonyítására kéri kiihalllgatní Berger Mór dir. 
és Thurcsányi Imre- dr. orvosokat. Ezen 'elő-
terjesztésen kívül a tényállásra vonatkozó-
lag előadta a védő, hogv Varga legfeljebb 
csak erős fölindulásban elkövetett testisértés-
ben lelhet bűnös, amely majdnem. ímegközelliiiti 
az önvédelem (határát. 

A tábla a védő beszéde után tanácsko-
zásra vonult vissza és hosszú tanácskozás 
után meghozta az Ítéletet, amely szerint á 
törvényszék ítéletét megsemmisít ette, Varga 
tettét erős föl indulásban elkövetett cselek-
ménnyé minősítette és büntetését leszállli,tót-
tá kilenc hónapi fogházra és beszámította a z 
öt hónap? vizsgálati fogságot 'is. Az ítéletben 
a védő megnyugodott. 

§ Az 1914. évi esküdtek. A szegedi 
törvényszékein ma állították össze a; jövő év:i 
esküdtek névsorát, A névsor iitt következik: 

Rendes esküdték: Gregoir Gábor, Nagy 
Károly (Balt,anya), Fékete József, Forgó S. 
László, •Roseniberg Edie (Csongrádi), Balázs 
István, Czékus István, Fodor Márton, Jer-
mey Zoltán, Varga János Balázs (Kiskun,do-
roztsmu), Csáki Ferenc, Hajd'u József, Hege-
dűs György, Hunyadi Imre, Juhász N. Pál. 
Kis Bálint, Lencse Ernő. Nagy István, Söl-tá 
Vilmtos, Szabó Mihály, Tóth Antal, Török 
Péter (Hódmezővásárhely), Bar ta l János, 
Beraeze Sándor, Boros István, Dániel Ignác, 
Fazekas János, Fodor István, Glüek Lajos, 
Havas Miksa, -Horváth Mihály, Igaiz Ferenz, 
Irata Gyula, Nacsa György, Poklák Sándor, 
PuMtze-r Sámuel, Szekere1 Péter, Török La-
jos (iMaikö), Biró József, Buzi József, Csúcs 
Károly, Molnár Imre, Piti Péter, Szeder Fe-
a'enc dr., Lópe Kálmán, Tabajdy .Józseif 
(Szentes), Aiigner József, Aigner Károly dir., 
Abonyi J . Jenő, Antali! Antal, Arany Ká-
roly, Auer György, Agócsi László, i f jabb 

Antalfl Járao®, AntaM János, if jabb Arnold 
József, Abonyi Rezső, Apor Gyula, Ambrus 
Mihály, Albert István, Bózsó Imre, Berta 
István, Baraar Zoltán, Barikóczy Gmszitáv, 
Bródy Mihály, ,Barabás Géza, Bach Jenő, 
Balassa Ármin dir., Berkes József. Berényi 
Károly, Bobra József, Blara Ignác, Czövek 
Gyula, Gserzy Mihály, Gsier.niaváeis Agien-or, 
Dalló® Mór dir., Dan.gl Gyula, Farkas Gás-
pár, Forayó József, Fehér János, Gál Mi-
hály, Gerő Ármin, Halassy Edle, iHacker Ká-
roly, Berezel, István, Horváth Pál, Iván 
László, Kátiaá, István, Körösi Mór, Kiss- Já-
nos, Kardlos Jakab, Kroó Sándor, Kratoch-
will Péter, Lipp.ai György dir., Lóvay Ferenc 
dr., iMairtin Károly, Magyari Pál , MiskolHray 
iGyuiIa, Mezei József, IMárton István, Mayer 
József, Nátly József, Nyáry György, ördögii 
Sándor, Paipp Mihály, Piciitek Manó, Piistor 
Egon dr., P á l f y Dániel, Pozsgay Károly, 
PilJdioh Lajos, Pilisi Géza, Pazár Béla, Róth 
Antál, Rózsa Izidor, Sárii István, Simíts; Fa-
renic, Sánta Pál , Sziües Lajos, SzéllI Gyula dr., 
Szarvas József, Szivessy Lehel dr., Szamek 
Adolf, Szántó Sándor, Tóbiás László, Ter-
hes József, Vas Jánosi, Varga Mihály, Wó-
her Ferenc (Szegeti.) 

!Helyettes esküdtek: Albert Péter Bokor 
Imre, Csiszár Imre, Doanáth Jakab, Földes 
Izsó, Fontols1 Imre, Groisz Henriik, Jakiobovits 
Mór, Kálmán Mártom, Kulinyi Edie, Kaláníka 
György, Kuip Gyrall'a, Lakos Sornia, Márka 
Ferenc,, - Nováiki István, ördög ,Ferenc, Ráez 
József, Somló Mór, Szécsi Márton, Szalma 
József, Szögi József, Tarasisig Rezső, Tasisy 
Gyula, Varga János, Vörös Gyula, Vékes 
Bertalan, Vas János, Wieisz iMór, Zsótér Fe-
rón, Wintor Eimil (Szeged). 

§ Megrágalmazott falusi jegyző. Bu-
rányi Ferenc dá'vodi tanító rágai'mazási 
ügy-ét tárgyalta ma délelőtt a szegedi tör-
vényszék esküdtbirósága. Buránvi több cik-
kei irt Bereczkó Dén-es -dávodi községi jegy-
zőről. A cikkekben :a jegyzőt azzal vádolta 
meg, Ihogy csal, cselédjeive! a Község fáját 
lopatja, a pénztári naplókat meghamisítja és 
hogy a fogyasztási adókból 1150 koronát el-
felejtett elkönyvelni. Egy röpirata pedig ez-
zel a lakonikus és lesújtó megállapítással ért 
véget: „Jegyző ur! önnek becsülete míncs." 
A jegyző ellen a -cikkek következtében fe-
gyelmi vizsgálat indult meg. anrcly teljesen 
rehabilitálta. Ezután a jegyző rágalmazásért 
följelentést tett Burányi ellen. A bíróság a 
mai tárgyalást elnapolta a bizonyítás kiegé-
szítése végett. 

Royal nagy kávéházban 
minden vasárnap 

NAGY TOMBOLA 
értékes nyereménytárjgakkal. • 
Naponta ezigányzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 
Saját termésű kitűnő hegyiborok. 
Különlegesség:„Royal Zöldike." 

Tulajdonosok : Matejka és Filegel. 

F O C r á S ' 
MtájjtadláK 

n é í k f t l . 

Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
fel non ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készítek továboá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek tódégitva. Bár-

milyen javítást 4 óra alatt készítek. 

i A R T A ÁGOSTON fogtecbaikaia* 
Kígyó-idea 1. sz. SZEŰED. 


