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nek és kérje meg őket, hogy (hagyják abba 
a nyomozást és a meggyilkoltat boncolás 
mlkül temessék el. Ugyanezzel a kéréssel a 
boncoló orvoshoz is száz koronát juttattak 
el. Ludas átadta a pénzt a csendőröknek, ami 
által bűnpártolást követett el, ami miatt a 
jövő havi főtárgyaláson fogja a törVényszék 
felelősségre vonni. A vesztegetési ügyet a 
szegedi törvényszék Hevessy Kálmán elnök-
lése alatt működő ötös tanácsa tárgyalta a 
gyorsított bűnvádi eljárás szabályai szerint. 
A védő a tárgyalás elnapolását indítványoz-
ta és kérte ezt az ügyet a gyilkossági tárgya -
lással együttesen tárgyalni. A törvényszék 
nem adóit helyt a védő indítványának és el-
rendelte a tárgyalás megtartását. A vádlot-
tak egyöntetűen tagadták, hogy Ludasnak 
pénzt adtak a csendőrök részére és azt állí-
tották, Ihogy Ludas kölcsön kérte tőlük a 
pénzt. A tanuk kihallgatása, a vád- és vé-
delem meghallgatása után a bíróság az ítélet 
kihirdetését szombat reggel kilenc órára tűz-
te ki. 

— Merénylet a villamoskocsi ellen. Te-
mesvárról jelentik: Tegnap reggel az egyik 
villamoskocsi vezetőjére a Belvárosban va-
laki követ dobott, amely Stopon kócsivezetőt 
a hálántékán találta. A dobás folytán a ko-
csivezető eszméletet vesakette és összeesett. 
A kocsi vezető nélkül .robogott tovább és a 
már lezárt háziak vágány sorompója *«]••§ 
száguldott, amikor az utolsó, percben « lí-'-
laustnő észrevette a bojt, kiéiétatt a fékhez 
és megállította a kocsit. Néhány pillanat 
múlva már a józs-dfvárosi, állomás felől egy 
tehervonat 'közeledett, ugy, Ihogy a kalauz-
mi közbelépése nélkül a legnagyobb szeren-
csétlenség történhetett volna. Az ismeretlen 
merénylőt keresi a rendőrség. 

— A tűzoltók népünnepélye. Az önkéntes 
tűzoltók népünnepélyén 2500 k-oroua bevétel 
és 300 korona kiadás volt. A tiszta jövedelem 
tehát 2200 korona. 

- Zsirszódát ivott. Ács Juliska huszonkét 
esztendős kendergyári mnnkásnó péntekén 
délelőtt öngyilkossági szándékból zsvrszodat 
ivott. Az életuntat a mentőik 'a városi koz-
kórházba szállították. 

- Lopás az alsóvárosi parókián. A rendő -
kapitányság közli: Folyó hó G-an a deli 
órákban az alsóvárosi parókia egyik zart 
szobájából bezárt •Wertbeinn-kasszából, an-
nak kulcsával történt felnyitása után, a köz-
adakozásból összegyűlt pénzből mintegy 2200 
2400 korona körüli összeget ismeretlen tél-
ies ellopott. Az ellopott pénz 100, 50, 20 és 
10 koronás bankjegyeikből állott. A lopással 
egy 28—30 év körüli középtermetű, barna-
hajú és kis barna bajuszú; uras kinézésű férfi 
gyanusittatik, ki sötétkék lüs.zter kabátot-, 
barnás nadrágot és fekete kemény kalapot 
visel. Felkérem a szegedi üzletek tulajdono-
sait, hogy a fent leirt szernélyleirá-u egyén-
nek üzletükben történő esetleges megjelené-
sét megfigyelni és azt a legközelebbi rendőr-
laktanyának esetleg telefon utján bejelen-
teni szíveskedjenek. 

— A legjobb bűnügyi drámák egyike A 
Hulálklub lesz az Uránia szombati és vasár-
napi műsorán. (Ezen minden izében izgalmas, 
újszerű és érdekfeszítő dráma telve van 
pompás bonyodalmakkal és ötletekkel. 

— Egy szenzációs kinemaszkeccs A 
milliomos néger, a budapesti iNemzeti Orfe-
mn állandó müsorda.ralija. kerül szombaton 
bemutatásira á Korzó-moziban. A főszerepet 
Viirágli Jenő, a kiváló komikus játsza. A 
szkeccs után a Nemzeti Orfeum műsora ke-
retében Virágb Jenő, Sándor Stefi és Szent-
ír may "Béla lépnek fel. — (Hétfőn Rózsa S. 
Lajos, a Operaház vilúgliirü baritonistájia 
vendégszerepel Serák IMÍárta operáén,ekesuő-
vel és Kuruez János dalszerzővel. lErre az 
előadásra jegyek már csak mérsékelt szám-
ban kaphatók. 

írógépszalag—szénpapir és az összes 
irógép kellékek állandóan raktáron tart es díj-
mentesen felszereli Keiler Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363, 

Előleges jelentés 

zsa S. Lajos 
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a magy. kir. Operaház kiváló művészei és 

Kuruez János 
zongora művész. 

Egyetlen hangversenyük 

Julius 10-én hétfőn este 
9 órakor. 
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Jegyek előre válthatók a 
pénztárnál. 

Helyárak: Páholy vagy zsölye 3 kor 
I. hely 2-40 korona, II. hely 160 korona, 

III. hely 1 kor. 
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— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában, 
német, francia, angol nyelvekből kezdők és 
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön. 

A törökök ujabb sikerei 
a Kaukázusban. 

— Török hivatalos jelentés. — 
A M. T. I. jelenti Konstantinápolyból: 

A főhadiszállás közli julius 6-án: 
Irak-front és Itan-front: Semmi ujság. 
Kaukázus-front: A jobbszárnyon járőr-

csatározásoktól eltekintve, semmi különös. 
'A centrumban helyi tüzérhurc és járőr-összr 
ütközések. A Csorok-szakaszon csajHitaink 
ellentámadással elfoglaltak egy, nyugat felé 
húzódó magaslatot, amelyet az ellenség 
megszállott. Az ellenséget régi állásaiba űz-
tük és állásainak egy. részét elfoglaltuk. A 
Csóróktól északra levő szakaszon ellensé-
ges rájtaüfési kísérleteket könnyén vissza-
vertünk és az ellenségtől gépfegyvereket 
zsákmányoltunk. A balszárnyon az ellenség 
megújította meglepetésre számító szokásos 
támadásait. Az ebből fejlődő harcok folya-
mán egy ellenséges ágyút és municiós kész-
leteket felrobbantottunk. 

A szmirnai vizeken néhány ellenséges 
hajó hatástalanul lövöldözte a partot és az-
után visszavonult. 

Egy francia repülőgép-anyaghajó meg-
jelent Ilaifa előtt és két hidroplánt küldött ki. 
Ezeknek egyike a tengerbe esett. A repülőt 
és vezetőjét a másik repülőgép megmentette, 
inig a tengerbe zuhant készüléket sértetlen 
állapotban ixirtrja vonszoltuk. Eközben a 
bomba- és a gépfegyverkészlet, amelyet a 
repülőgép mugávul vitt, szintén a mi kezünk-
be esett. 

A nyári szezon legizgalmasabb 
bünüyyi attrakciója 

Bűnügyi dráma 4 felvonásban. 

És a fényes kisérő műsor. 

! Előadások d. u. 5, 7 é s 9 órakor, 
I vasárnap d. u. 3 órától kezdve. 

A londoni deklaráció 
megsemmisítése után. 

Bem, julius 7. Az Echo írja, hogy a 
londoni deklaráció helyébe az antant más 
dokumentumot akar állítani. Már Róbert 
Cecil és Denys Cochin párisi tanácskozásai 
idején megállapították azokat a módozato-
kat, uielyekkel a londoni deklaráció meg-
semmisítése után a semlegesek jogait biz-
tosithatják. 

Venizelosz kudarca esetén . . . 
Genf. julius 7. Az Embrosz írja, hogy 

a szövetségesek flottái, ha Venizelosz vá-
lasztási hadjárata kudarccal jár, azonnal 
megkezdik Pireusz bombázását. 

16 millió draehma előleg 
Görögországnak. 

Konstantinápoly, julius 7. A Lloyd Ottó-
mán jelenti Athénből, hogy az antant-hatal-
mak tizenhat iflillió drachma előleget folyó-
sítottak a legsürgősebb szükségletek fede-
zésére. A Görögországnak fölajánlott száz-

Gyermekjegyei1 csak az el-
ső előadásokra érvényesek. 

KALODONT-

z a i r 
Fetfáretonhö. 
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