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o Hírek a SzAKból. A SzAK összes
csapatai vasárnap déitotámi féli 3 óraikor teljes
tréninget lartianakl melyem az első csapat
tagjai kivételi 'nélkül meg fognak jdienni. —
A 'tréninget Horváth Pál szövetségi ibiró vezeti és az tréningjegigyel tekinthető meg. —
Vér János, a kiváló futballista — mint halijuk — ismét 'tréninigbe ált't és a SzAKiban fog
szerepeilini. — Dénes Károly, a szegedi származású kiváló vivó 'lett a győztese a vasárnapi bécsi nemzetközi vivó versenynek. Dénes az első dijat nyerte, egy gyönyörű arany
plakettet.
o A magyar-angol mérkőzést, a pünkösd attrakcióját, komoly veszedelem fenyegeti, ha az Eoening News nevű angol újság
hire igaz. Az Eveniing News beszámolt az
angol válogatott csapat tervezett túrájáról s
ebben a cikkében megírta, hogy az angol szö-t
vétség 750 fontot, vagyis 18.000 koronát kér
a magyar földön lejátszandó
mérkőzésért.
Bármilyen vagyonos különben a MLSz, 'lehetnek jövedelmezők az angol meccsek, ilyen
nagy árt még sem fizethet értük. Az AFA.
ugy látszik, minden porcikájában proíeszszáonótus, még Anglia reprezentatív csapatával is kereskedik, iinég abból is hasznot
akar húzni. Megírta az Eveniug News azt is.
hogy az angolinorvég meccs máris elmarad,
mert a .norvégek sokalták az angol csapat
borsos árát. Nem lehetetlenség tehát, hogy az
AFA a csapat áráuak a fölverésével akar a
kötelezettsége alól kibújni. Nem tudjuk, mii
és mennyi igaz az angol újság híréből. iEgy
bizonyos azonban. Elvben megállapodás történt már az angol-magyar mérkőzésre vonatkozóan, de az AFA követelését még a mai
(napig sem ismeri a magyar szövetség, mely
pedig már berendezkedett a pünkösdi attrakcióra.

Royal nagy kávéházban
minden vasárnap

NAGY TOMBOLA
értékes n y e r e m é n y f á r j g a k k a l . n
Naponta czigányzene.

SZÍNHÁZI VACSORA!
Saját termésű kitünö hegyiborok.
Különlegesség: „ R o y a l Zöldike."

Tulajdonosok: Mafejkaés Fliegel.
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Egy férfi és egy asszony harca,

1914. február 20.
folytatását holnap délelőtt 9 órára halasztotta.
Holnap folytatják a tanúkihallgatásokat, azután
a perbeszédekre kerül a sor. ítélet valószínűleg
csak este lesz.

§ Az orgyilkos tisztiszolga. Annak ide(Saját tudósítónktól.) A szegedi törvényszék esküdtbirósága nagyon érdekes ügyet kez- jén jelentettük, hogy Jankovlievics Rajkó tisztidett tárgyalni ma délelőtt 9 órakor. Két sza- szolgát, aki augusztus 18-án gazdáját, Eisenbadkai baromfikereskedő került a vádlottak kolb Vilmos bécsi gárdakapitányt és Bolza
padjára halált okozó súlyos testisértés bűntet- Mária grófnőt agyonlőtte, a katonai törvénytével vádolva. A két, épen nem lovagias ér- szék orgyilkosság miatt halálra itélte és hogy
zelmű bácskai atyafi egy asszonyt ütött agyon ezt az Ítéletet kegyelem utján tizenöt évi nehéz
a szabadkai országúton. Tekintve, hogy a tár- börtönre változtatták át. A hadbíróság ezt a
gyalásra körülbelül negyven tanút idéztek be, megkegyel mezést megfölebbezte és a felebbviteli törvényszék uj tárgyalást rendelt el Az uj
két napot vesz igénybe a bizonyítási eljárás.
tárgyalást néhány nappal ezelőtt megtartották
A mai tárgyalást délelőtt kilenc órakor és a tisztiszolgát tizenhat évi súlyos börtönre
nyitotta meg Pókai Elek táblabiró, a főtárgya- ítélték. Jakovlievicset azonnal átvitték a möilerlási elnök. A vádat Horváth Jenő dr. királyi dorfi katonai fegyházba, ahol két nappal ezelőtt
ügyész képviselte, a vádlottakat Grün Béla dr. veszedelmesen megbetegedett.
szegedi és Bólits József dr. szabadkai ügyvéd
védte. A vádirat szerint a bűncselekmény harmadfélévvel ezelőtt történt. Öttömösön országos
vásár volt 1911. december 16-án. A vásáron
többek közt részt vett Mészáros Istvánné szabadkai baromfikereskedő és Patai János is,
x Szeged is jegyez a félmilliárdos
aki szintén baromfikereskedő Szabadkán. Patai
államkölcsönbőL
Ismertettük már az ötszáz
már régóta ismerte Mészárosnét és ahányszor
összekerültek egy vásáron, mindég udvarolga- millió korona névértékű állami járadékkölcsön
tott neki. Nem is annyira udvarolgatott, mint prospektusát, amely két nappal ezelőtt került
inkább incselkedett az asszonnyal, aki ezt nem nyilvánosságra. Publikálták a Magyar Altalános
valami szivesen vette és emiatt többször öszHitelbank vezetése alatt levő ismert konzorszeszólalkozás történt is köztük.
zium fölszólitását is, amelyben a kölcsönből
Legutóbb Patai megint Mészárosné körül
legyeskedett és az udvarlás nagyon drasztikus 400 millió koronára e hónap 21-én, szombaton
módjához folyamodott. Először föl akarta haj- tartandó nyilvános aláirásra vonatkozóan alátani Mészárosné szoknyáját és amikor ez ala- írási fölhívást tett közzé. A tanács ma délelőtt
posan leszidta, akkor Patai még nagyobb tartót/ ülésében Balogh Károly jelentette, hogy
gusztust kapott rá és fogdosni kezdte. Erre a fölhivás Szeged törvényhatósági bizottságámár Mészárosné se maradt adósa, előrántott
egy csomag paprikát és Patainak a szemébe hoz is megérkezett és azt javasolta, hogy Sze•
szórta. Patai majd megvakult az erős papriká- ged is jegyezzen a kibocsátandó kötvényekből
tól, elhagyta a vásárt és boszut esküdött Mé- és pedig a városnak azokat a tökéit fordítsák
szárosné ellen.
erre a célra, amelyek nem hoznak négy és fő'
Vásár után Mészáros Istvánné hazafelé százalék fiksz jövedelmet. Ilyen tőkék az alaigyekezett a rokonával, Kiskukoricza József 45 pítványok, amelyek egészen szép jövedelmet
éves szabadkai tyukkereskedő, ennek felesége,
Rideg Ágnes és a 19 éves Kiskukoricza István hoznának a négy és fél százalékos kamatovoltak vele. Patai János együtt ment kocsiján zással. A tanács elfogadta Balogh Károly preSzarapka János 25 éves baromfikereskedővel pozícióját s egyben kiadta az ügyet megés gyorsan hajtott, hogy Mészárosékat utolérje. tárgyalás céljából a pénzügyi bizottságnak.
Az országúton sikerült is neki elérni Mészárosné kocsiját, mire aztán elkezdődött a haddelA budapesti gabonatőzsde.
hadd. Patai és Szarapka leugrottak a kocsiról
és nekitámadtak Mészárosnénak Akácfa karókA batáridő piacon a tegnapi g y e n g ü l j
kal és sodronybottal verték agyba-föbe a sze- •nia ismét szilárdság váltotta föl. Az itt®11
rencsétlen asszonyt, akinek hasztalan sietett se- spekulánsok ugyanis rájöttek arra, bogy 95
gítségére Kiskukoricza József. A cifra nevü enyihe időjárás sem tudja megélénkíteni a
magyar fejbe vágta ugyan Patait, de ekkor kínálatot, amely napról-napra kisebbe®!,'
már ugy megverték Mészárosnét, hogy az há- ugy, bogy a malmok .kevés szükségletüket
rom nap múlva sérüléseibe belehalt. Patai pe- vad drágább árakon 'kénytelenek beszer®0!;
dig négy hétig feküt a verekedés után.
Ezért a fedezések, de leginkább a vásárlás
A mai tárgyaláson az egész társaság meg- újult erővel törtek ki, amelyek lényeg®
jelent az elhunyt Mészárosné kivételével. Patai megjavították ugy a buza, mint a rozs
és Szarapka voltak a vádlottak, a többieket zusát. ,A .forgalom igen élénk maradt. u
pedig mint tanút idézték be még egy csomó árfolyamok a következők:
emberrel együtt, akik szemtanúi voltak a vereBuza áprilisra 12.20—12.21, májusra
kedésnek. Először a vádlottakat hallgatta ki a —12.08, októberre 11.04-11.05. Rozs ápriÉ ?r
bíróság. Patai és Szarapka, mindketten egy- 9.21—9.22, októberre 8.65-8.66. Tengeri a r .
másra akarták tolni az inkriminált cselekményt. jusra 6.72-6.74, juliusra 6.86—6.88. Zaib »Pr
Patai azt mondta, hogy ő egyébként sem em- lisra 7.73—74, októberre 7.76-77. A késza®1
lékezik részletekre, mert részeg volt. Szarapka vásáron 5 fillérrel drágább áron 10.000
ebben a védekezésben sem maradt el a vád- buza került forgalomba.
lott társától. Ő is azt mondta, hogy ittas
A budapesti értéktőzsde.
volt.
A szilárd külföldi jelentést a
A tanúkihallgatás során érdekeseket monspekulál;
dott a tizenkilenc éves Kiskukoricza István.
sok
a
mai
előtözsdón
figyelmen
kivül
haTj.
Mindjárt az elevenjébe vágott:
— Nem is volt kérem egyik sem részeg, fák. A nagy üzlettelemség miatt a határ®
— mondotta a tizenkilenc éves Kiskukoricza pia© értékeinek az ára l e m o r z s o l ó d o t t
István. — Én ösmerem a részeg embert, annak meuetileg az áLlamvasutrészvény volt 3
A
zavaros a tekintete. A vádlottak"pedig rendesen sett. A készárupiaeou kötés alig volt. 080,11
dókpiac
változatlan.
A
zárlat
igen
néztek ki.
Kötöttek: Magyar lűtel 846.50-^íjj?
— Ilyen nagy emberismerő vagy te fiam,
— szólott az elnök. — Ugy látszik, kitanítottak Osztrák h i t e l 640.25—641. J e l z á l o g b a n k
450.50. Magyar bank 529—530. Gázizzó
téged, hogy mit mondjál.
» Kukoriczáné vallomásából sem maradtak 576. Ma gyar villamossági 545.50—54<.
el az érdekes részletek. A jóképű, tipikus ko- zalókos korona járadék 83.15—83.25.
faasszony ugyancsak szaporán tálalta azokat a rányi 670-670.25. Államvasút 719—
káromkodásokat, amelyekkel Patait illette, mi- Esztergomi 420. Salgó 751.
kor összevesztek. A hallgatóság nem győzött
pirulni.
Felelős szerkesztő : Pásztor J ó z s e f *
Egész estig tartottak a tanúkihallgatások,
Kiadótulajdonos: VArnay L.
amikor az elnök berekesztette a tárgyalást és h n i h i i i i i i h i i i i u i i i m i i i h h i
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