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— Az Ivánka-pör tárgyalása. Pozsonyból 
jelentik: Az Ivánka-.pör csütörtöki tárgyalá-
sán, mindjárt az ülés elején dr. Gál Jenő, a 
StangUpár védője indítványt terjesztett be, 
hogy a törvényszék rendelje el, ihogy a mar-
hákkal a sózás és paprikázás tekintetében 
kísérleteket végezzenek. Sózzák, és papri-
kázzák a marihát ugy, ahogy a tárgyalás 
eddigi során bebizonyult és az eredményt 
állapítsák meg, mert ezen farául meg a kér-
dés. A védelem ki akarja mutatni, hogy sem 
visszaélés, sem bűntény nem történt. A köz-
tudatba átment ugyanis, ihogy Ivánka és 
vádlott társai a hadsereg érdekeit megkáro-
sították és ezt akarja a védelem megcáfolni. 
Lichtner ügyvéd csatlakozik dr. Gál indít-
ványához és még egy gazdasági szakértő 
bevonását kéri. Dr. Schaeffer ügyész a vé-
dők által beterjesztett indítványt ellenzi, a 
mire a törvényszék tanácskozásra vonult 
vissza. Néhány perc múlva az elnök az ülést 
újra megnyitotta és bejelentette, ihogy as 

törvényszék Gál és védőtársainak indítvá-
nyát elveti, dr. Lichtner. védő indítványát 
azonban elfogadja és kirendel egy gazda-
sági szakértőt. Amikor az elnök ezt a hatá-
rozatot kihirdette, ihirtölen felállt dr. Gál 
Jentő védő és semlmiségi panaszt jelentett 
be, majd kijelentette, Ihogy miután a tör-
vényszék mellőzte az általa kért fdntos bi-
zonyítást, ilyen körülményék között tovább 
a védelmet nem láthatja el. Erre dr. Gál Je-
nő és több védőtársa, dr. Kozma, dr. Batt-
lay, dr. Farkas és dr. Heeht ügyvédek kivo-
nultak a teremből. Edvi-Illés, dr. Gyuris, 
Lichtner, Fejér és dr. Halmi ügyvédek azon-

ban továbbra is a teremben maradtak. A 
védők kivonulása után az elnök a vádlottak-
hoz egyenkint feltette a kérdést, hogy fel-
mentik-e védőjüket a védelem alól? Az el-
nök először Ivánkát kérdezte meg, aki kije-
lentette, hogy roppant feszélyezett helyzet-
ben van, de azért mégsem menti fél védőjét. 
A többi vádlott szintén hasonlóan felelt. 

— Szétrobbant francia negyvenegy és 
feles ágyu. Amstetdámból jelentik: július 17-én 
Pár is közelében a viucennesi tüzérségi gya-
korló téren kísérleteket végeztek a legújabb 
óriási ágyukkal, amelyeknek állítólag negy-
venegy és féli centiméteres a kaliberük. 
Egyik ágyú a második lövés közben szét-
robbant. A szilánkok hárem, katonát meg-
öltek, ötvenet pedig sídydftan megsebesítet-
tek, Az u j óriási ágyat egy francia tenge-
részeti mérnök tervei alapján a Hahneider-
Cieusot-féle ágyúgyár készítette. 

— Kitiltott sajtótermékek. A kereskedelem-
ügyi miniszter az alább felsorolt külföldi 
sajtótermékektől, úgymint: 1. a Die katholi-
sche Moml ah Grundinge fiir die vom Hl. 
Vater gewünsöhten Priedemaktimen bi'mii, 
dr. P . v. Mathies által szerkesztett és Fnei-
burgihan (Svájcban) Marienlheim íCanisius 
nyomdában megjelent sajtóterméktől, 2. a 
Srpska Omladhm cimiii, Pejanovic szerkesz-
tésében ós a Gemalovic \Smailaga kiadásában 
a Narod-cég nyomdájában, iSarajevó'ban 
megjelent folyóirat ,1910. évfolyamától, 3. a 
Srbija pred trgovinskim ugovorima cimü, 
dr. Niksic Momcilo A. által szerkesztett, s 
Belgrádban, az 1902. évben a Stojanovic Aca 
könyvnyomdájában megjelent szerb nyelvi: 
cyrill hetükkel nyomtatott sajtóterméktől, 4. 
a Pitanje o uregjenyu srpskih skola u Bosnl 
i Hercegovim cimü, Sarajevóban 1910. élv-
ben a „szerb könyvnyomdában" szerb nyel-
ven megjelent és a szerb tanítóegyesület. ál-
tal kiadott sajtóterméktől, valamint 5. a Pro-

grom narodne (uacionale) stmnke cimü, Bel-
grádban 1904. évben a „Talet" nevü nyom 
dában megjelent, szerb nyelvű cyrill betűk-
kel nyomtatott sajtóterméktől a postaszálli-
tás jogát, a magyar szent korona országai-
nak területére nézve megvonta. 

— A 46-os rokkantak javára augusztus hete-
dikén nagyszabású mlüvészestély lesz a Kor-
zó-moziban. Az estély műsora a következő: 
Nyitány, játssza a honvédzenekar Fichlner 
Sándor karnagy vezetése alatt. Kérek cuk-
rot! Kabaré-tréfa, előadják Szeghő Endre és 
Ferenczy Frigyes. Helbai J enő karplékat ml 
elő. Pintér Böske és Bende László tánic- és 
énekduettje. Hé0i\a dominóznánk! tréfa, ját-
szák: Szeghő, Körmendy, Bende, Ferenczy. 
Jászai Mari szaval, Déry Rózsi huiplékat éne-
kel. Sárga vagy görög kabarétréfa, előadják 
Déry Rózsi ós Körmendy Kálmán. 0. Hil-
berth J anka operaáriákat énekel, zongorán 
kiséri Fleischer Antal zongoraművész,, az 
Operaház tagja. A miii vészestél yen Tamás 
Rezső hirlapiró, a Délmagyamrszág munka 
társa konferál. 

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

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

(olajos, petróleumos) 

eladók 

Várnay L Szeged, 
Kárász-utca 9. 

Fényképészeti gépek. 

10—500 koronáig Görz és Zeiss 
lencsékkel. Nagy raktár minden-
nemű fényképészeti cikkekben, 
— eredeti gyári árakban — 

Sandberg Henrik ffif 
Szeged, Széchenyi-tér 16. 

T. vevőimnek jól berendezett sötét 
kamrát díjtalanul rendelkezésére 

bocsájtok. 

A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81, 

i g a z g a t ó : VAS SÁNDOR. Teleion 1 1 - 8 5 . 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

A Nordisk filmgyár ez 
évi első szenzációja! 

Tankréd gróf. 
Dráma 3 felvonásban. 

• • • 

Szenzációs aktuálitás! 

V n u i e r ő d . 
Felvételek az erődről az elfoglalás után. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor. 
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 


