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— Erre nein volt megfelelő emberem. 
Megbizlható, intelligens emberek kellettek 
volna, akiket nem lehet ötven 'koronával 
megvesztegetni . . 

— Mennyit .iüveddmezíett a marhaszál-
litás? 

— Nemi tudom. Azt a RothmiiUer tudná 
megmondani. Sok pénz elment Baross Já-
n o s n a k é s ReithofferMkmk. 

— Az ilyen kiadásokról nem vezetett 
könyvet? 

— Nem. Baross Jánossal baráti alapon 
csináltuk az ügyet. Megbíztunk egymásban, 
nem ugy voltunk, mint két kereskedő. Mérle-
get sem készítettem, ezt nem tartottam szük-
ségesnek, de erre nemi is volt időm'. 

Az elnök ismertette ezután Ivánka előtt 
a többi vádlottak valoimásait. Ivánka kijelen-
tette, hogy a megtörtént visszaélésekkel nem 
vállal közösséget . Az összes alvállalkozók is 
merték a szerződés feltételeit, kötelességük 
let volna betartani azokat. Az átadásnál pa-
nasz ne mmerült fel. Az ellene emelt vádak-
ról csak két héttel ezelőtt értesült a vádirat-
ból. Mikor ismertették előtte Rudnay pré-
post valolmását a bepirczi istállók benépesí-
tésére vonatkozólag, amelyre Ivánka becsü-
letszavát adta, a vádlott igy felelt: 

— Amire Ivánka becsületszavát adja, 
azt m e g is tartja. 

Rudnay kijelentette, hogy vallomása 
során erre a dologra rosszul emlékezett. Az 
elnök ezután a tárgyalást berekesztette és 
folytatását csütörtökre halasztotta. 

— Halálozás. Garai Gáspár, dr. Kompolti 
Ábrahám ügyvéd volt irodavezetője 48 éves 
korábam hosszas szenvedés után ellliunyt. A 
szorgalmas és becsült tisztviselőt özvegyén 
és családján kivül kiterjedt rokonság gyá-
szolja. Temetése csütörtökön délelőtt 1Ö óra-
kor lesz a Petőfi Sámlor-sugárut 9. számú 
gyászháaból. 

— A központi bizottság ülése. A hadba-
vonult katonák családtagjainak segélyezé-
sére alakult központi bizottság julius 18-án, 
csütörtökön déli 12 órakor a városháza bi-
zottsági termében ülést tart, .amelyre ez uton 
is meghívja a tagókat Bokor Pál polgármes-
ter-helyettes, ügyvezető alelnök. 

— Értesitö-kiosztás. A kegyesrendi városi 
főgimnázium 1915—16. tanévi Értesítője 
megjelent. Fe lhívom intézetünk helybeli ta-
nulóifjúságát, liogy az Érteisitőt holnapután, 
pénteken d. e. 9—11 óráig az igazgatósági 
irodában vegye át. iSzeged, 1916. julius hó 
12, —Prelogg József főgimn. igazg. 

— Sajtópör egy levil miatt. Tamás Rezső, 
a Délmagyarország munkatársa lapunk ja-
nuár ötödiki számában e g y járás bírósági 
tárgyálálsról közölt tudósítást. A tárgyalás-
sal kapcsolatosan néhány levelet is nyilvá-
nosságra hozott, amelyek a főmagánvádló 
igazált bizonyították. Az egyik levélben 
Szendrő Mőrné neve is előfordult, áki az 
egyik kitételt miagáTa nézve sértőnek találta 
és sajtó utján elkövetett becsületsértés vét-
sége miaitt sajtójpört indított a oikk szerzője 
éljen. Szerdán tárgyalta az ügyet a szegedi 
törvényszék HévessyAaináosa. A törvény-
szék dr. Lugosi Döme védő indítványéra az 
iratokat kiegészítés céljából visszaadta a 
vádtanácsnak. 

— Gyilkos katona. Április ötödikén kegyet-
len gyi lkosság történt Temesvárott, a polgári 
lövölde kertjében. Nagyandrás András ötö-
dik honvédpótzászlóaljbeli népfölkelői agyon-
lőtte a kedvesét, Bogyó Beatrixot. A katona 
a leánnyal, aki Temesvárott szolgált, régóta 
jóbarátságban élt. A honvédügyészség gyil-
kosság büntette möatt emelt vádat, Nagy-
andrás ellen, akit szerdán vont felelősségre 
a szegedi honvéd hadosztálybiróság, Gödi 
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Ma csütörtökön 

A legnagyobb szenzáció! 

Óriási detektív dráma! 

Az 
Nagy detektív dráma 6 felvonásban. 

Berlinben, Bécsben és Buda-

pesten hónapokon keresztül 

műsoron volt és óriási szem 

zációt keltett. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Rendes helyárak. 

Pál őrnagy elnöklése alatt, A vádlott kihall-
gatása sorén előadta, hogy április negyedi-
kén a leánnyal közösen határozták el, hogy 
megválnak az élettől, ötödikén, amikor a lö-
völdében sétáltak, a leány sürgette, hogy vé-
gezzen. Ekkor a nála levő revolverrel a leány 
balha'lánté'kába lőtt. Bogyó Beatrix nyomban 
Meghalt. A tanuk azt vallották, hogy a meg-
gyilkolt vigkedélyü leány volt, akiin nem lát-
szott, liogy] öngyilkossági gondolatokkal fog-
lalkozik. A hadbiróság a tárgyalást több 
tanú beidézéise céljából elnapolta. 

— A gyermekrontó főszolgabíró. Rusa 
Béla kőszegi főszolgabíró bűnügyében a 
szombathelyi rendőrség kiküldöttei, Sántavi 
Ágoston rendőrfelügyelő és Szíjgyártó Géza 
detektív Budapesten nyomoznak. Azt igye-
keznék megállapítani, hogy Rnsa Béla a fő-
városban kikkel állott összeköttetésben. Rusa 
kőszegi lakásán tartott házkutatás alkalmá-
v a l m i n t e g y kétszáz levelet találtak, k ö z t ü k 
sok olyan volt, amely egy Bergerné nevü 
asszonyhoz volt intézve. Ezekből kitűnik, 
bogy Bergerné állandóan magzatelhajtással 
foglalkozott és valószínű, bogy hosszabb idő 
óta segítőtársa volt a kőszegi főszolgabiró 
bűnös üzelmeinek, R u s a , a m i k o r é s z r e v e t t e , 
bogy vizsgálat folyik ellene, azonnal eluta-
zott a fővárosból, bogy eltüntesse a bűnjele-
ket. Megállapították, bogy Rusa vasárnap a 
fővárosban járt és itt többekkel érintkezett. 

— Sherlock Holmes, a detektívek királya 
a főszereplő Az üldöző c imü hiatfelvonésos 
detektivdrániéhan, amely csütörtökön kerül 
utoljára b'emutatéisra a Korzó-moziban. Ezt 
az izgalmlas f i lmet Berlinben és Bécsben hó-
napokig játszották, a közönség óriási érdek-
lődése mellett. Az esti kilenc órai előadáson 
Solymostsy Sándor is fellép. — Szombaton és 
•vasárnap pesti művészek vendégszerepelnek 
a moziban. Gózon Gyulát, a széphangu dal-
énekest és társulatát szerződtette le két es-
tére terjedő vendégjátékra a iKorzó-mozi 
igazgatósága. 

írógépszalag—szénpapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irőgépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

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

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. Széchenyi-tér 17. 
Telefon 854. Telefon 855. 

Keresek megvételre egy 

motoros fahasitó-baltát 
^ egy körfiirészt. 
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Szeged, (Honvéd-tér 1.) Telefon 13 16. 


