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A szezon legnagyszerűbb 

műsora lesz 

pénteken, szombaton és vasárnap 

a Korzó-Mozinak 

A rezervista Kadett 

folytatása 

mi 
nmMÉ. 
Háborús történet napjainkból 4 felv. 

hazafias film ének kísérettel. 

A szövegét irta: Pásztor Árpád. 

Számozott helyek. 

Jegyek előre válthatok. 

Felségsértéssel vádolt nagy-
kikindaiak a szegeditörvény-

szék előtt. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi tör-

vényszék Hevessy Kálmán elnöklése alatt 

működő ötös tanácsa hétfőn kezdte meg a 

nagykikindai ihazaárulási pör főtárgyalását. 

Az iigyészlég felségsértés elkövetésére létre-

jött szövetség büntette -miatt emelt vádat a 

következő vádlottak elten: 

Arsziri Lyiubomir volt mokrini tanitó, 

Gyukamv Péter bádogos, Jaksity Sztoján 

görög-keleti diakónus, dr. Putriik Száva ügy-

véd, Jaksity iMilutin nyugalmazott tanár, 

Lákovics Sztávkó tanitó, dr. Mihajlovics 

Szvetiszláv ügyvéd, fírandity Kamenkó gö-

rög-keleti lelkész, Radivojevics Mihály kocs-

máros, Jovmovics Simon nyomdatulajdonos, 

Vászity István tanitöképezdei hallgató, Gold-

stein Mór varrógépkereskedő, Knezsevity 

itó-rgy tanitó, Sevity Szilárd városi mér-

nök, Mility Miklós Ihentes, Rajkov Miklós 

földitnives, Novákovics Uros korcsmáros, 

Roller Branlkó jogihallgató, dr. Jaksity Zsarkó 

ügyvéd, Lolity Milivoj kereskedő, Pezsity 

Milán pénztárnok lés Neducsin György ke-

reskedő. 

A vádlottak egy része 1914 jutius végé-

től december közepéig a szegedi Csillag-

börtönben: előzetes letartóztatásban volt. 

Amikor a tháboru kitört, a kormány az 

országban levő összes „SzokoP'-eayesiilete-

ket feloszlatta és miután kiderült, 'hogy az 

egyesületek a szerbiai. Narodna Obranával 

összeköttetésben állottak, a vezetők és tagok 

közül többet letartóztattak. A nagykikindai 

Szoköl-egyesütetről, amelyet tulaj donképen 

különböző sportok üzése céljából létesítettek, 

ímegtudta a (hatóság, hogy Budiszavlevics 

Szoglyán képviselővel összeköttetést tart 

fenn. Budiszavlevics ellen, akikor már folyt 

az eljárás hazaárulás miatt. A vádlottak 

közül tizennégyen tagjai voltak a Szokol-

nak, a többiek pedig ezeknek a megbízásából 

(követték el — a vád szerint — a hazaáru-

lást. A vádiratban fel1 vannak sorolva a 'vád-

lottak bűnei. így azzal is vádolják őket, hogy 

azon igyekeztek, hogy az osztrák-magyar 

monarchia területéből egy rész lázadás ál-

tal, tehát erőszakos módon elszakittassék és 

Szerbiához csatoltassék. A vádlottak állitő-

lag a szerb vöröskereszt részére is gyűjtöt-

tek pénzt. Az egyik vádlott: dr. Mihájlovics 

Szvetiszláv egy izben például így nyilatko-

zott Boros Gyula törvényszéki bi-ró előtt: 

Nemsokára .más területi viszonyok lesznek 

az országban. 

A ihétfői tárgyaláson Hevessy Kálmán 

elnöklése alatt résztvettek a tanácsban mint 

szavazóbirák: dr. László Adolf, Nagy Zol-

tán, dr. Korpássy Gyula és dr. Elemy Sán-

dor. A vádihatóságot dr. Horánszky Miklós 

ügyész, képviseli, a vádlottakat dr. Kösző Ist 

ván és dr. Zsíros Lajosi (Nagytkikinda) védik. 

(Hétfőn a vádlottak nacionáléjét állapí-

tották meg, majd a terjedelmes vádiratot ol-

vasták fel. Délfelé vette kezdetét a vádlottak 

kihallgatása. Az eddig kihallgatott vádlot-

tak tagadják a terhükre rótt bűncselekmény 

elkövetését. A tárgyalás előreláthatólag két-

három napig fog tartani. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

SZÍNHÁZI MŰSOR: 

íSZlEÍRDA: Kallósaié Erzsi operaénekesnő, 
Tarnay (Alajos dalszerző zongoraművész és 
Konicz János hegedűművész (hang-versenye. 
Bérletszünet. 

CSÜTÖRTÖKÖN: Gtótliék felléptével Cik-
lámen. Szinrnű 

PBNTEK1EN: Tolvaj. 
(SZOMBATON: Baocara t. 
ViA'SRÁiNAiP d. u.: Cigányszerielem, ope-

rett. 

Hangverseny a színházban. A szii ház 
iroda jelenti: Rendkívüli érdeklődés előzi 
meg máris a ma esti hangversenyt, mely két-
ségkívül az idei évad egy kimagasló művé-
szi eseménye lesz. Ritkán van, akalma. közön-
ségünknek egy ilyen művészi triász csodás 
együttesében gyönyörködni, mlint amilyen-
nek a ma esti (hangverseny három művész 
embere iclassziikus és előkelő műsorával ígér-
kezik. 

Góthék vendégjátéka. A színházi iroda 
jelenti: Csütörtökön, kezdi meg a Gótih pár 
három etetőre terjedő -vendégjátékát. Első es-
tén iGáibor Andor (kitűnő színmüve a iOikla-
men-íben lépnek fel, pénteken és szombaton. 
Bernsteini két kiváló nagysikerű darabjában 
a Tolvaj és IBaocarátban. 

Café Restaurant 
NEUHOLD 

Feketesas-utca 11. sz. Hétválasztó. 

Naponta 
frissen csapolt 

sör. Kitűnő borok. 
Állandóan ízletes Zóna-

reggelik. Minden időben 
étkezés. Naponta zene. 

Tisztelettel Neuhold Dezső. 
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Fonott utazó és ruhako-
sarak, valamint fonott 
virágtartó-állványok ju-
tányos áron bessepeshBtSh 

| Horn Ede cégnél 
Károly-utca 4., Feketesas épület. 

Telefon 1 4 - 9 5 . 
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Nyári férfi- és gyermekruhák a l e g j o b b a n beszerezhetők 

o I d e s I 
Kárász-utcai ruha-áruházában. 

ó 


