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— Izgatással vádolt lelkész. Nemzetiség 
elleni gyűlöletre való izgatással és hűtlen-
séggel vádolva állott pénteken Szekulity Ist-
ván Ifelsőittebei görög-keleti lelkész a szegedi 
törvényszék Pókay-tanác&a előtt. A vádható-
ságot Sztachó Lajos ügyész képviselte, a 
vádlottat dr. Balassa Ármin védte. A lelkész 
191i6. junius tizedike óta van előzetes letar-
tóztatásba!]. A lelkésznek — a vádirat sze-
rint — az a bűne, hogy 19ill5. nyarán az it-
tebei olvasókörben egy társaság előtt a kö-
vetkező kijelentést tette: — Sokan vannak 
orosz fogságban tőlünk, ezek legalább meg-
mentették az életüket. Minden görög-keleti 
testvérnek igy kellene cselekedni, bogy az 
életét megmentse. A harctéren sem szabadna 
a görög-keletieknek az ellenségre lőni, hnncm 
el kell dobni a (fegyvert, hiszen Magyaror-
szág már ngy semí létezik sokáig. Egy má-
sik alkalommal egy besorozott katonának a 
következőket mondta: 

— ,Ne búsulj azon, hogy katona vagy, 
nem baj az, csak ne lőjj az ellenségre hanem 
szökj át az ellenséghez. A vádlott tagadta, 
a terhére rótt bűncselekmény elkövetését és 
azt igyekezett bizonyitani, hogy az ellene tett 
följelentés busszumiive. A tanuk kihallga-
tása során-• Raity István földbirtokos azt val-
lotta, bogy a vádlott az olvasókörben a kö-
vetkező kijelentést tette: Magyarország tönk-
re fog menni, a. szerbeké lesz minden. Raity 
kihallgatása után a biróság a többi tanukat 
hallgatta ki. A tanúkihallgatásokat szomba-
ton is ifolytatják. ítélet szombaton délben 
lesz. 

— A szegedi vizmizéria tengeri-kigyója 
megint felütötte a liftjét. Napok óta vízhiány 
van a városban, hiába nyitjuk ki a csapot, 
bogy friss ós hideg vizet zúdítsunk magunk-
ra, a viz ugy látszik megunta a rendes szol-
gáltatást és visszatért régi elvéhez: sztráj-
kol. Milyen naiv emberek vagyunk mi. Mert 

egy pár hónapig rendesen kaptunk vizet, már 
azt hittük, hogy örökké igy fog tartani. An-
nál keserűbb volt a csalódás, amikor néhány-
nap előtt rájöttünk, hogy a vízvezeték nem 
viccel, hanem a legkomolyabban nem ad vi-
zet. A maii rendeletes világban az is megle-
het, bogy felsőbb parancsra tagadta meg a 
vízvezeték a vízszolgáltatást. Ebben az eset-
ben azzal az alázatos kérelemmel fordulunk 
a tekintetes felsőbbkatalomhoz, vonja vissza 
ezt. a sérelmes rendeletet és tegye lehetővé, 
hogy nagynéka,— ugy mint valamikor ré-
gesrégen — friss vízhez juthassunk. 

— Nem lesz gyufaskaíulya. Agyujtógyárak 
a gyuij tót, mint meghízható helyről értesü-
lünk ezentúl nem skatulyákban, hanem ugy, 
mint a fogpiszkálókat szokás, apró kötegek-
ben fogják forgalomba bocsájtani. Egy-egy 
kétfilléres kötegekben 25-410 szál gyújtó 
lesz. A gyujtógyárak ezt az újítást- azzal okol-
ják meg, hogy a gyujtóskatulyák regeteg 
sok faanyagot emésztettek fel. 

— Rablással és sikkasztással vádolt nép-
felkelő. Koncz István 3. honvéd pótzászlóaljbeli 
népfölkelő bűnügyében Ítélkezett pénteken a 
szegedi honvéd hadosztálybiróság. Koncz el-
len az volt a vád, hogy ez év februárjában 
Debrecenben egy gazdálkodótól elrabolt ezer 
koronát és ugyancsak februárban egy isme-
rősétől 19 koronát sikkasztott. A hadbíróság 
ugy a rablás, mint a sikkasztás vádja alól 
fölmentette a népfölkelőt. 

— Egy katona halálos balesete. Szabad-
káról jelentik: A szabadkai pályaudvar fű-
tőházában szerdán délután halálos szeren-
csétlenség történt. Király János 33 éves 86-ik 
gyalogezredben katona a fűtőházba vezé-
nyelt társainak ebéd utáni pihenő közben 
megmutatta és magyarázgatta a fűtőház bo-
nyolult technikai berendezését. Amikor Ki-

rály a szénelevátor villamos vezetékéhez ért, 
hozzányúlt a villamos vezetékhez és a 240 
volt-feszültségű áram a szerencsétlen katonát 
megragadta és azonnal megölte. Holttestét 
a hullaházba szállították, ahol ifelbonicolták. 
A katonai és polgári hatóság a vizsgálatot 
megindította. 

— Életunt özvegyasszony. Jelentettük, hogy 
özvegy iSzéli Jánosné Borbásmtca 26. szám 
alatti lakos szerdán délután lugkőoldatot 
ivott. Az életuntat a városi közkórházba 
szállították, ahol pénteken reggel a szenve-
dett belső sérülésekbe belehalt. 

— Beíratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Igazgató: Jakab Dávid. 

írógépszalag—szénpapir és az összes 
irógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 
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Rózsa Lajos a Korzó-moziban. Művészi 
esemény színhelye lesz ma, szombaton a Kor-
zó-imozi helyisége. Ekkor tar t ja ugyanis 
hangversenyét Rózsa Lajos, az Operaház mél-
tán ünnepelt és a közönség, a sajtó által ok-
kal magasztalt kiváló baritonistája. Emléke-
zetes még a siker, amit -Rózsa Lajos a mult 
hónapban aratott a Korzó-moziban tartott 
hangversenye alkalmával. A közönség alig 
tudott letelni páratlan hangja szépségével és 
művészi előadásával. A tüneményes lliangn 
baritonista teljesen uj számokkal szerepel 
mai hangversenyén. Kívüle szerepelni fog 
Komlósi Emma, a Jóneviii és széphangu éne-
kesnő, nemkülönben Kurucz János, a jeles 
dalszerző, akinek szívből sarjadt nótáit ör-
szágszerte éneklik. Kurucz János kiiséri zon-
gorán az énekszámokat, ezenkívül önálló zon-
goraszó mnnnl is szerepel a gazdag műsor-
ban. 

Fényképészeti gépek. 

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

Sandberg Henrik f 
Szeged, Széchenyi-fér 16. 

T. vevőimnek jól berendezett sötét 
kamrát díjtalanul rendelkezésére 

bocsájtok. 

Igazgató: VAS SÁNDOR. Teleion 11-85. 
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Augusztus 19-én, szombaton. 

JVagy operai hangverseny tnSsor 
I. Kurucz János: 

II. Komlóssy Emma: 

III. Rózsa S. Lajos: 

IV. Komlóssy Emma: 

V. Rózsa S. Lajos: 

Zongora játéka. 
a) Dalocska szálj tovább, Kurucz János. 
b) Keringő az Éva c. operettből. 
c) Sirassatok engem, Simkó Gusztáv. 
a) „Ária" Trobadur c. operából. 
b) Valentin búcsúja: Faust c. operából. 
c) Oh csak még egyszer össze jönnénk Kurucz J. 
a) Ária: Tatárjárás c. operettből 
b) Kacagtató kupié: Bőregér c. operettből 
c) Katona dalok. 
a) Bordal: Hamlet c. operából. 
b) Hervadó rózsák közt, Kurucz János. 
c) Magyar dalok. 

Az előadás pont 9 órakor kezdődik. Helyárak: Zsölye 3 
kor. I. hely 2 40 kor. II. hely 1.60 kor. III. hely 1 kor. 


