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Stangl DáviLdot- öt évi fegyházra és négyezer 
korona pénzbüjitetésre, <Stangl Dávidn-ét egy 
évi fogházra, Csorba Mórt egy évi fogházra 
és ötezer korona pénzbüntetésre, Fueks Gyu-
lát másfél cvi börtönre és kétezer korona 
pénzbüntetésre, Sidon Henriket két évi bör-
tönre és báromezer korona pénzbüntetésre, 
Krausz Viktort fiz hónapi börtönre és három-
száz korona pénzbüntetésre, Spitz Márkust 
nyolc hónapi börtönre és száz korona pénz-
büntetésre, Shrebek Károlyt hat' hónapi fog-
házra és száz korona pénzbüntetésre, Roseu-
feld Józsefet tiz hónain fogházra és ötszáy 
korona pénzbüntetésre Ítélték. Krausz Viktort 
az országból való kiutasításra is •Ítélték. Iván-
ka Imre büntetésébe* a két hónapi vizsgálati 
fogságot beszámították. Az elitélteket a kFmos-
tari szállításokból kizárták. Krausz Gézát, 
RothmiiUer Sándort, Skiesák Jenőt, Buuer 
Jakabot, Schivarcz Oszkárt és Bosenberg 
Zsigmondot, a (bíróság felmentette. 

— Sághy Gyula temetése. Budapestről 
jelentik': Hétfőn temették el Sághy Gyulát 
általános részvét mellett azi egyetem aulájá-
ból. A függetlenségi pár t nevében króf Ap-
nanyi Albert, a Károlyi-párt megbízásából 
Ábrahám Dezső mondott búcsúztatót. 

— Változások az Acsev menetrendjében 
AzAcsev menetrendjében szeptember 1-én 
a kővetkező változások léptek é l e t b e A z 
összes motorvonatok elmaradnak, vagyis az 
Aradról Szegedre menő 1-56-os gyorsmotor 
és a Szegedről Aradra induló P27-es gyors-
motor további intézkedésig nem közlekedik. 

— Megszűnik az ujszegedi hadikórház 
Á Vörös-Kereszt szegedi választmánya a 
vakok ujszegedi intézetében feltartott hadi-
kórházát' szeptember 8-án feloszlatja. A meg-
szüntetés alkalmából e napon délelőtt 10 
órakor ünnepi mise lesz. 

— Ujabb rendelet a szállítási igazolvá-
nyokról. A hivatalos lap vasárnapi számában 
kormányrendelet jelent meg, amely szerint a 
kereskedelemügyi miniszter a hadiesemények 
által indokolt esetben elrendelheti, hogy az 
általa megjelölt törvényhatóságok területén 
feladásra kerülő oly terményeket és cikke-
ket, amelyeknek vasúton, hajón, vagy gép-
kocsin való szállításához szállítási igazolvány 
szükséges, szállítási igazolvány nélkül is le-
hessen szállítani, ha a küldemény valamely 
törvényhatósági város, község vagy más 
közhatóság, miniszteri kirendeltség vagy a 
Haditermény Részvénytársaság cimére szól. 

— Értesítés a nagyszebeni cs. é s kir. 
gyalogsági hadapródiskolába pályázók ré-
szére. A honvédelmi minisztérium értesiti azo-
kat, akik fiuknak a nagyszebeni hadapród-
iskolába állami alapítványi díjmentes helyre 
leendő felvételét közvetlenül a honvédelmi 
minisztériumnál benyújtott kérvényben ké-
relmezték, hogy az emlitettt ingyenes helyek-
re a következők jelöltettek ki a nagyszebeni 
hadapródiskolába való beosztásai: ugy mint : 
Kovanda Tibor, Veress Mihály, Schuff Fri-
gyes. Schőnwetter Henrik, Sclinell János, 
Lakatos János, Sombory András, Boér 
József, Vitán Zoltán, kaáli Nagy László, 
Biró János, Storia Üktavián, Hoffmaiin 
Hellmuth, Suciu János, Tition Győző, Geor-
gescu Kornél, Kaiss Ernő, Salzer Vilmos, 
Ároné Adorján, Bajcu Pompilius, Móricz 
Sándor, Récsoi Sándor, Flórián Ovidius, 
Csegery Dénes, György Adolf, Popovics 
János, Nicola Trajáh, Galaezi Sándor, Varga 
Dániel, Hán Miklós, Szilágyi Sándor, 
Brantsch János. Nagy Péter, Köchner 
György, Schmidt Elemér, ilasenmayor Us-
wald, Papp Ágoston, Müller Jó sef, 'Marsai-
ké Károly, Zikeli Károly cs Burgya József. 
Ezen itt megnevezett ifjak a felvételi vizsga 
letétele végett szept. 10-ikén reggel 8 óra-
kor jelentkezzenek a budapesti cs. és kir. 
hadapródiskolában. (II. Hidegkuti-ut 23.) 

Az itt fel nem sorolt többi pályázó kérelme 
nem volt figyelembe vehető. Ez utóbbiak, 
— amennyiben pályázati okmányaik pósta 
ut ján kézbesíthetők nem volnának, — azokat 
a honvédelmi minisztérium 14. osztályában 
a hivatalos órák alatt átvehetik. 

— Háromszor szökött meg az ezredétől. 
Steiner Dezső tüzér állott hétfőn a szegedi 
honvédhadosztálvbiróság előtt. Steinert azzal 
vádolta a honvédügyészség, hogy még béké-
ben, amikor katonai szolgálatát teljesítette, 
két izben megszökött az ezredétől. Ezért a 
bűnéért. 2 és fél évi fegyházbüntetést állott 
ki. Steiner a mult évben, — most már há-
borús időben — harmadszor szökött meg. 
Szökés, lopás, sikkasztás és fegyelemsértés 
miatt vonta felelősségre a hadbíróság. Steiner 
azzal védekezett, hogy azért szökött, hogy 
az édesanyját meglátogathassa. A hadbíróság 
a tárgyalást bizonyítékok beszerzése céljából 
elnapolta. 

— A munkaközvetítő Bizottság értesiti a 
közönséget, hogy irodájában (Kereskedelmi 
és Iparkamara telefon 7—85) nagyszámban 
vannak előjegyzésben irodai és üzleti alkal-
mazottak, magyar-német nevelőnők, gyermek-
leányok, háztartásbeli alkalmazottak stb. 
Munkaadók jelentkezzenek. A közvetítés díj-
mentes. 

— A bécsi modell kiállításról hazaér-
kezve, értesrtem a n. é. hölgyközönséget, hogy 
a legújabb modelokat, ugy inint az őszi és téli 
szövetujdonságokat beszerezve, szalonom műkö-
dését újból megkezdettem, b. látogatásukat kérve 
Braun Mihályné. 

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

— Beiratások 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. Az igazgatóság. 

A dorozsmai csendőrőrs jelentést tett a 
szegedi csendőrségnek. Szerintük a betörése-
ket szegedi suhancok követték el. 

Betörők garázdálkodása 
Dorozsmán. 

— Nyolc betörés egy éjszakán. — 

(Saját tudósítónktól.) A^asárnap éjjel ed-
dig ismeretlen lettesek nyolc helyen'követ-
tek el betöréses lopást Dorozsmán. A betö-
rők munkáját négy dorozsmai fiatal legény 
vette észre, akik jelentették az esetet a do-
rozsmai csendőrőrsnok. Mire a csendőrök a 
tettesek kézrekeritésére indultak, a betörők-
nek nyomuk veszett. 

A betörésekről részletes tudósításunk ez: 
Vasárnap este betörők jártak Dorozs-

mán. Tizenegy órától éjfélután egy óráig za-
vartalanul végezték munkájukat, mig végre 
a dorozsmai csendőrőrsnok jelentést tettek az 
esetről, mire a betörők elmenekültek. 

Az cdd gi nyomozás adatai szerint Balog 
János ékszerésznél, Brunner István kereske-
dőnél, Fehér gyógyszerésznél, Lajku Menyhért 
és Simon Balázs földmivesek nél és Undi 
László kereskedőnél követtek cl kisebb-na-
gyobb betöréses lopásokat. Legnagyobb a 
kára Balog János ékszerésznek, akinek üzle-
tébe a betörők a rollót feltörve behatoltak és 
több értékes tárgyat vittek el- A gyógysze-
résznél a betörők vállalkozása nem sikerült, 
mert a tulajdonos a zajra felébredt, rákiáltott 
a betörőkre, mire azok kiszaladtak a helyi-
ségből. Érdekes, hogy Lajku és Simon föld 
mívesek a betörések alkalmával otthon alud-
tak, de a vakmerő betörők oly ügyesen dol-
goztak, hogy a házbelick semmit sem vettek 
észre. 

Négy fiatal legény, akik a gyanús za-
jokra figyemessé lettek, a csendőrőrsre siet-
lek. A csendőrök azonnal kisiettek a betörők 
kézrekeritésére, de ekkora azok elinaltak. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 
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MŰSOR: 

KEDDEN: Gomba-szögi Fr ida vendégfellép-
tével: A kisasszony férje, bohózat. 

SZERDÁN: Leányvásár, operett. 
CSÜTÖRTÖKÖN: Urasági inas kerestetik. 

énekes bohózat. (Bemutató.) 
PÉNTEKEN délután: Vén bakancsos és fia 

huszár, népszínmű. 
PÉNTEKEN este: Urasági inas kerestetik. 

énekes bohózat. 
SZOMBATON: Urasági inas kerestetik, éne-

kes bohózat. 

Somló Sándor. 
— Emlékezés szegedi működéséről. — 

Megírtuk, hogy a magyar színészetnek 
ismét gyásza van, hogy nagy veszteség érte 
Somló /Sándor halálával. Az elhunyt gyö-
nyörű kar r ie r t futott meg. /Szegeden kezdte 
a színészi pályát, innen kerül j az ország első 
színházába-: a Nemzeti Színházba, amelynek 
igazgatója is lett, majd hogy elvonult a Nem-
zeti Szibliáz éléről, az Országos Szinészaka-
dén fának lett az igazgatója. 

'Az árvíz után épült u j színháznak, amely-
nek Nagy Vince volt az igazgatója, Somló 
Sándor — a szerepkör! osztályozás szerint — 
a szerelmes színésze volt. Nemcsak külsejé-
vel hódított, de színészi talentumával is. Már 
i kezdés időszakában is képzett, lelkes, a pá-
yáért hevülő színész volt és azo'k közé tarto-

zott, akik tisztult ízlést árultak el minden 
megnyilatkozásukban és akik hajadon fővel, 
ihletetten léptek a színpadra. A nagy és fe-
lejthetetlen gárdában az elsők sorában /állott 
és mindem szerepében értékes sikernek volt 
az osztályosa. A király jelenlétében történt 
szinház-a-vató előadás alkalmával , Dóczi La-
jos költői szliujálékálban: Az utolsó szerclew-
wn a: vezető szerepet játszotta, nemcsak a 

közönség, hanem a király tapsai kíséretében 
is. Faust-ja, Ádámja (Az ember tragédiájá-
ban), T ímár IMibálya (Az arany eniber-benl 
felejthetetlenül szép és tar talmas alakításai 
voltak. 

Ittc mi szinészkedése idején nemcsak a 
színpadnak élt, hanem a. költészetnek is. Itt 
ir ta a Szerzetes emui egyfelvonásosát, az Első 
szerelem és Ovidius című verses vígjátékait, 
amelyekkel a Teleki-díj száz aranyát nyerte 
el.* Az Akadémia 1884-ben, március 14-én hir-
dette ki a Telekk-dij pályázat eredményét, a 
melynek Somló .Sándor lett a koszorúsa. Ezen 
az estén Szigeti Józsöf vendégszerepelt a sze-
gedi színházban. Falstatffot játszotta a nagy 
magyar művész. Negyed/kilenc is elmúlt már 
és az előadást még sem kezdték. A közönség 
•csakhamar megtudta a késedelem okát. A 
színtársulat a szinpad'on ünnepelte Szigeti 
Józsefet névnapja alkalmából. A köszöntő 
beszédet. Somló Sándor tartotta. A beszéd vé-
geztével iSzigeti Józso/f megölelte Somlót. 

Jól vau, szivből beszéltél •lllafki f iam 
(ez volt Somló Sándornak a születési neve), 
büszke vagyok rád, mint tanítványomra. És 
miután auifyi sok szépet és jót. mondtál ró-
lam, valami jót én is tartogatok a számodra, 
illát tudd meg Sándor f iam, hogy a te dara-
bod, az Első szerelem nyerte el a Telek1-dij 
száz aranyát. 

Somló megcsókolta a mester kezét, majd 
egymás nyakába borulva zokogott mester és 
tanítvány, akiket az est folyamán tüntető 


