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jesit&e 'hiteles okiratokkal esetleg ® mu n k akönyvvel, • vagy annak hiteles máisioilátával
bizonyitandók. A keilőan felszerelt ajánlásokat legkésőbb október l-ig kell beküldeni a haiuaráhoe.
— Miért drága a tojás? Frankfurtból
jelentik: A német tojásimportőrök szövetsége gyűlést tartott itt, amelyen arról
tanácsikozitaik, mikéípen könnyitjhetnélki meg
az Austtría-Magyar-országból valió tojásbevitieilt. A gyűlésből kérvényt küldötteik a
beiüigyminisziternelki, a melyben arra kérik,
hogy engedje meg az Ausztria-Magyarországon llevő cégeknek iá tojás korlátlan exportját,
— A szegedi színtársulat tagjainak
vendégfeUépése a Vigszinpadon. Pénteken
este búcsúzik el a Vigszinpad kabaré nagy
kedveltséginek örvendő társulata. Elbből az
alkaloimból a három néniét tag Guszti
Edelmann, Harry és Weleton egy szellemes
német bclióaaJtot adnak eilő. Szombaton teljesen uj műsor a. szegedi szín társulat elsőrendű tagjainak fellépésével. Vasárnap délután félhelyárak mellett tartanak előadást
a színészek fényes műsorral.
— Az ember tragédiája. Hat felvonásos,
nagystílű dráma, mely mindenkit érdekeli.
Az ember tragédiáját adja, a küzdő, szenvedő embert. A sátán, — -ez a munka eredeti eime mely első sikert aratott, ugy
hogy alz egyes országdk (fővárosaiba® hasábos cikkeket irtaik! ugy a darabról, min:
annak főszereplőjéről, Mario
Bonnardról.
•Ez ,a színész ugy megjelenéséiben, mint
drámái játékával rendkívülit nyujtctt, felejthetetlen alaki tó művész. A szegedi Korzómozi nyári, díszes helyiségében pénteken,
szoiinbaton és vasárnap adják a nagy müvet.
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Öncsonkító katona
a statáriáüs bíróság előtt.
(Saját tudósítónktól.) A szegedi honvédhadosztály statáriális; bírósága csütörtökön
délután négy órakor összeült, hogy Labonacz
Flórián romád nemzetiségű, 7. hüinvédgyatogezrt'dboii népfelkelő közkatona és felesége
bűnügyében Ítélkezzék. Labonác^öncsonki tás
bűntettével, felesége pedig bűnrészességgel
van vádolva. A statáriális bíróság a következőképein; alakult meg: Elnök: Németh Kálmán
ezredes. Tárgyalásvezető Szerdahelyi László
hadbiró-alezredes. Tagok: Annán Ádám és
Korda Sándor századosok, Dömök István tüzérifőhadnagy. Ügyész: d,r. Szende Vilmos
főhadnagy-hadbiró. Védők: dir. Kőhegyi Andor-százados-hadbiró és dr. Papp Tivadar
népífölkelö főhadnagy, Labonaczot dr. Kőhegyi, feleségét dr. Papp védi. Jegyző: dr.
Ballá Emil főhadnagy hadbíró. Tolmács: Radin Milivoj.
A tárgyalást négy óra után néhány perccel nyitotta meg az elnök. A vádlottat szuronyos honvéd-önkéntes vezette elő. Ki volt
rendelve a szegedi 5. honvéd gyalogezrednek
•egy önkéntes készültsége1 is, mivel a vádlottat, ha bűnösnek találja a statáriális bíróság,
golyó általi halálra Ítélik, amely Ítéletet az
önkéntes készültségnek keli végrehajtani, az
Ítélkezés után két órán belüli A vádlott felesége szabadlábon volt, a vádlottak mindketten rornánnyelvüek és egy szót sem tudnak
magyarul.
A tárgyalási megnyitása után dr. Léderer
Dezső és dr. Zimmer Pál mépföíke'lő főorvosok terjesztették be szakvéleményüket, amely
szerint a vádlottak mindketten szubimitelligenselk, mégis teljesen beszámíthatók. Ezután
az asszonyt kiküldték és tolmács utján megkezdődött Labonacz Flórián kihallgatása,
A vádlott alacsony termetű, szőke, kék
' szemű ember. Kék katomazubboiny vain rajta.
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Pénteken, szombaton és vasárnap julius hó 23-án, 24-én és 25-én.

A kinemafographia szenzációja!
Egész estét betöltő film!

Az ember tragedi

M

»

A Sátán.
Tragédia 6 felvonásban.

Valamint az uj kisérő műsor.
Előadás este 9 órakor a nyári helyiségben.
Délutáni előadások nincsek. Rendes helyárak.

Szegerl, 1015. julius, 23.
Hosszú, szőke, csavarln-tott gajuszt é® kis olLdalszakálit visel; első 'tekintetre megállapítható, hogy teljesen analfabéta. \ A /tolmács
kérdésiéire folyékonyan felel és sokszor magyarázó hangon, gesztikulálva teszi meg vallomását.
Bűnösnek érzi magát, mert ö maga tett
zsirszódát a lábára, mivel a mostani menetszázadból ki akart jutni. Az ©lmok kérdésére
kijelenti, hogy bocsánatot kér, ő nem akart a
katonaságtól szabadulni és ha mindén testvére a harctéren van; akkor szívesem megy
el, csak most egyelőre akart szabadulni. A
további kérdések során elmondta, hogy január 16-ánrvonuHt be katonának és 3—4 évvel
ezélőtt hallotta egy vásáron a. cigányoktól,
hogy a zsirszódáY&L sebet lelhet előidézni. —
Neki már azelőtt is sebes volt a lába ® kiképzés után kórházba került, ahonnan májusban
bocsátották ki gyógyultan'. Ezután beosztották a menetszázadba, de ő azzal a 'Századdal
nem akart elmenni, miivel amúgy is 'gyengélkedett: még és nem bírta völlna ki a> nyári
nagy meleget.
Május 25-én meglátogatta a felesége, kit,
megkért, hogy szerezzen neki zsirszódát. Azt
is megmondta, hogy a lábát akarja azzal bekenni, hogy visszajuthasson a kórházba. A
felesége egy hónappal később, junius vége
felé meglátogatta és, akkor el is vitte a zsirszódát. Julius ©lején bekente vei© lábán a begyógyult sebeket amelyeket a zsirszóda ismét kimart. Beteget jelentett és ekkor kitudódott az öncsonkítás.
A tárgyalásvezető elnök ezután arra vonatkozólag tett kérdéseket, hogy nem azért
használta-e a feloldott zsirszódát, hogy végleg megmeneküljön a katonaságtól. Hisz a
nyár folyamán több mentetszázad indul, nem
állhat meg tehát az a vallomás, hogy csak éppen abból akart szabadulni, amelybe, julius
elején osztották be, Labonacz Flórián fentarr
totta vallomását.
m
Ezután a statáriális bíróság Labonacz Flóriánnét hallgatta ki.
Az asszony kihallgatása során dr. Papp
Tivadar védő azt az indítványt tette, hogy
mivel a vádlott vallomásából éís Labonacz
vallomásából is világosan kitűnik, hogy Labonaezné a férje utasítására hozta a zsirszódát és nem volt felbujtó, az ő ügyét rendes bíróságra tereljék és ne statáriális uton Ítélkezzenek felette. A biróság tanácskozás után
helyt adott a védő indítványának és Labonaczné ellen megszüntették a statáriális eljárást.
• Ezután a .tanuk kihallgatására került -a
sor. Nyolc tanú volt beidézve a rerseei1 7-ik
gyalogezredből, ahol a vádlott szolgált.. Korschin századosj dr. Sepsey főorvos , Sállár
János törzsőrmester, Miüler Ferenic tizedes és;
Kraus Mihály közkatona tetteik fontosabb vallomást, amelyekből kiderült, hogy Labonacz
tényleg azért használta a zsirszódát, hogy a
memetszázadból kimeneküljön. Azt a kérdést
azonban, hogy már m á s alkalommal is folyamodott-e ehhez az eszközhöz s hogy nem
csak abból az egy menetszádból, hanem a katonáskodás alól isi szabadulni akart-e a vádlag pozitív állítást senki sem mondott.
A bizonyítási eljárás leifolytatása után
dr.Kőhegyi, Laboniacz védője a bizonyítás; kiegészítését kérte, amit; az. ügyész ellenzett.
A biróság hosszas tanácskozás utáni nem rendelte el a bizonyítás kiegészítését.
Végűit a vád'- és védőbeszédekre került a
sor. Az üfyész azt hangoztatta, hegy a vádlott is bevallotta bűnösségét és kétségtelen,
hogy a harctérről menekülni akart, azért folyamodott a veszedelmes szerhez. A védő
rámutatott arra a körülményre, hogy a vádlott nem akarta nyomorékká tenni magát,
csaik abból az egy meinetszázadból akart menekülni, mert még gyengének érezte m a g á t _ ,
A perbeszédek elhangzása után a statáriális biróság ítélet hozatalra vonult vissza.
Késő éjjel hirdette ki az Ítéletet az elnök, a
mely szerint a statáriális biróság leszállítja
hatáskörét és az ügyet rendes bírósági eljárás elé utalja.

