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DÉLMIAGYARORSZIÖ

kitevő készpénzének általános örökösévé
négy kiskorú gyermekét tette. Városi alapítványokra nyolcvanöté zer koronát hagyományozott, mig üzletét, és házait nejére hagyta.
Áz egész vagyon értéke mintegy négy és fél
millió korona.
— Az Ivánka-pör tárgyalása. Pozsonyból

jelentik: Kedden délelőtt háromnegyed 10
órakor nyitotta tmeg az elnök a tárgyalást.
Folytatták Weisz Ábrahám kihallgatását. A
tar.u elmondotta az ügyész kérdésére, hogy
a Nagyszombaton február 28-ikán visszautasított marhákat, március 2-ikáji Szereden
adták el. Golilner Fülöp, az egyik vádlott izgatott hangon intézett kérdéseket a tanúhoz, majd hangosan vitatkozni 'kezdett vele,
ugy hogy az elnök kénytelen volt rendreutasítani. Az elnök ezután felszólította Ivánka
Imrét, hogy tegye meg észrevételeit Weisz
vallomására vonatkozólag. Ivánka azt mondja, hogy a tanú vallomása nem fedi a valóságot és később be fogja bizonyítani, hogy
március 2-ikán nem lehetett Szereden. —
Krausz Géza vádlott is megjegyzi, hogy ő
sem volt Szereden. Babits Antal napszámost
hallgatták ki, aki azt vallotta, hogy látta,
amikor sót és paprikát adtak a marháknak,
de hogy mennyit é s kinek a parancsára, azt
nem tudja. Diamant Lipót lényegtelen vallomása után a tárgyalás folytatását szerdára
halasztották. .
— Minden jelentkező egy liter babot kap
i n g y e n . Dr. Somogyi Szilveszter polgármeste.
a polgármesteri gyorssegély-alapból a hatósági közélelmezési üzem utján nagyobb
mennyiségű babot vásároltatott, amelyet a
kerületi .rendŐrlakt anyákban teljesen ingyen
szétosztanak. (Minden egyes .jelentkező egy
liter babot kap. Az ingyen, babot a bejelentő
lapok alapján adják ki a. jelentkezőknek. A
kiosztok a polgármester utasításához lliiven
minden megjegyzés nélkül .kötelesek a babot
kiadni. A kiosztás szerdán reggel veszi kezdetét.

— N e m akart katona lenni. Hóra János

negyedik bonvéd gyalogezredbeli népfölkelő
a mult év márciusában Nagyváradon testét
maró folyadékkal öntötte le, hogy ilyen módon bújjon ki a katonai szolgálat alól. A
szegedi (honvéd hadosztálybiróság kedden
foglalkozott .az 'üggyel és az ömcsonikitó bonvédet nyolc havi szigorított közös szobafogságra itélte.

— A d e z e n i o r büntetése. A honvédüg/észség a katonai büntető törvénykönyv 183.
szakaszába ütköző folytatólagosan elkövetett
szökés büntette miatt emelt vádat Eichler
Izrael, 8. honvéd pótzászlóalibeli népfelkelő
ellen, akit kedden vont felelősségre a szegei honvéd hadosztálybiróság. Eichler 1915
decemberében 'megszökött Lúgosról és csak
1916 nyarán tért vissza, de pár hónap múlva
ismét megszökött. Szökése közben három
rendbeli lopást is követett el, lópokrócokat
é s e g y szűrt lopott. A vádlott beismerte bűnét. A h a d b í r ó s á g egy évi és hat havi

súlyos

börtönre itélte Eichlert.
— Szerdán este teljesen uj műsorral szerepelnek a budapesti vendégművészek a Korzó-moziban. Az a meleg fogadtatás, amelybe
a közönség részesítette iSarkadi Aladárt,

— Nyári tanfolyamok a
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A temesvári rendőrség vizsgálatot indit Wittenberger
öngyilkossági ügyében.
(Saját tudósítónktól.)

M a szerdán

iarkadi Aladár
a vígszínház miivésze és

a vígszínház művésznője.

Néhány

nappal

ezelőtt részletes tudósítást közöltünk Wittenberger Antal temesvári kanonok öngyilkosságáról. 'A közszeretetnek örvendő kanonok
végzetes tettével kapcsolatban többféle verzióról suttognak Tevnesvárott.
A kanonok barátai megdöbbenéssel fogadták az öngyilkosság hírét, és nem tudták
maguknak megmagyarázni, mi oka lehetett
Wittenbergnek az öngyilkosságra. Az okok
aztán lassan bontakozni kezdtek. Városszerte
tudtak egy szerencsétlen birtokügyről, amely
a megboldogultnak nagy gondot okozott. A
t&messági bérlet ügyében sokszor nyilatkozott infinmsai előtt és ezek a nyilatkozatok
leverték és gondolkozóvá tették. Ennek a.
birtoknak az ügye és az .alapítványi pénztárból kiutalt nagyobb összegek között egyesek
erős összefüggéseket láttak és kerestek, an.ynyival inkább, mert a pénztárhoz közelállók
között voltak olyanok, akik a jelenlegi bérlet
megszüntetését forszírozták.

Mások ellenben összeköttetést kerestek >
kidtuszm in isztériu mból kik üldöil
vizsgálóbizottság és a kanonok öngyilkossága
között.
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lát, arra késztette a művészeket, hogy valóban elsőrangú műsorral hálálják meg a publikum szeretetét. Kedvező idő esetén a kilenc
órai előadást a. Korzó-mozi nyára helyiségében tartják meg.
írógépszalag—szénpapir és az összes
i r ó g é p kellékek állandóan raktáron tart és díjmentesen felszereli Keller Irógépvállalat Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363.

nyelviskolában

német, francia, angol nyelvekből kezdők és
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön.

Előadások este 9 ó r a k o r .

Helyárak: Zsölye 2 kor., I. hely 1 -50,
II. 1 kor., III. hely 60 fillér.

Bármiként áll i s a dolog, sajnálatos, hogy ,a
véletlen e két dolgot egymás mellé tette. Az
való, hogy a. főpap aznap lett öngyilkos, a
melyik nap a miniszteri számvizsgálók megérkeztek. A híreket ilyenikor elnémítani lehetetlen. Akár van ok rá, akár nincs, lavinaszerűen indul meg ilyenkor a találgatás, amint
ez itt is történt.
Első nap körülbelül 160.000 korona alapítványi pénztári hiányról beszéltek, d e a
második nap már felszökött ez a szám egy
millió koronára. Ebhez járult és a hir igazságát megerősíteni látszott az az elterjedt
szóbeszéd, bogy a csanádi kanonoki státus
minden tagjának jövedelmét letiltották és
további intézkedésig beszünteték, illetőleg a
minimumra, redukálták.
Azt is híresztelik, hogy az elhunyt kanonok édes testvérbátyja, aki temesvári népiskolai igazgató és jelenleg katonai szolgálatot
teljesít, feljelentést ad be az ügyészségen
ismeretlen tettes ellen. A testvér ugyanis
nem nyugszik meg az öngyilkosság gondolatában .ós miután állítólag támaszpontjai vaunak másnemű hiedelemre; az ismeretlen tettes ellen, fosztogatás cimén is vádat emel.
Megállapítást nyert, bogy a revolvergolyó a főpap balhalántékán mient be az agyba.
Balhalántékon pedig csak balkezes ember
löketi . magát, jobb kézzel ez a dolog szinte
elképzelhetetlen. A bolttestet az asztal fölé
kajoltan találták, a revolvert pedig — állítólag — a könyökhajlásban. Bárhogy képzeljük is az esetet: az az egy dolog lehetetlen,
bogy a revolver a könyökhajláeba essék; súlyánál fogva v a g y hamarabb kellett esnie,
mint ak ézfejnek ós ebben az esetben csakis
a. földre, vagy az ölbe hulhatott, vagy a kézfejben kellett szorosan maradnia.
A főpap sok életbiztosító társaságnál
biztosította magát és kötvényeinek nagy ré*

