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leten kukofícát akart vásárolni, llgy állapod-
tak meg, hogy Böhm elutazik egy millió ko-
ronával és a belgrádi közélelmezési minisz-
tériumtól szállítási engedélyt is szerez. A 
mult hét szombatján Böhm a belgrádi expresz-
szel elutazott és magával vitt 1000 darab le-
bélyegzett ézérkoronás bankjegyet. A háló-
kocsiban Utazött három angol tábornok adju-
tánsaikkal és megfelelő ázolgaszeméljfzettel. 
Az egyik szolga kávét főzött gyorsforralón. 
Vinkövce és India állomások között a spiri-
tusz felrobbant a főzőben és a kocsi azonnal 
lángba boiult. Az utasok leugrottak a vagon-
ból. Böhm Sándor nem tartózkodott akkor a 
hálókocsiban, amikor a tüz kiütött, de a 
pénze a kocsiban volt. A hálókocsi kalauza 
helyezte fel, akinek Böhm megőrzés végett 
átadta. A kocsiba nem mert senkisem be-
menni. Böhm 100.000 koronát igért annak, 
aki pénzét megmenti. Két vasutas csákánnyal 
kiütötte a kocsi oldalát, lerántotta Böhm égő 
táskáját, amelyben a pénz volt A pénz 10 
kisebb csomagban volt és egyenként 100— 
100 darab ezresből állott. Két csomag telje-
sen porrá égett, a nyolc csomag is^elégett, de 
a bankjegyek sarka megmaradt, ugy hogy 
megállapítható volt a bankjegyek minősége 
és mennyiségé; Böhm azután Belgrádban 
egy vaskazettát szerzett, amelyben a pénz 
hamumaradványát elhelyezte, elutazott Zi-
mo.iyba és ott elmondotta a tőrtériteket az 
Osztrák-Magyar Bank ottani fiókja főnökének. 
Böhm Zimonyból a bankfőnökkel Bécsbe 
utazott, hogy az Osztrák-Magyar Bank főinté-
zeténél megpróbálja az elégett pénzt becse-
rélni. 

— A törvényszék szerb tolmácsa. Bakor 
K. Drágorttír postatiszt volt eddig a szegedi 
törvényszék szerb tolmácsa, akit a szerb bel-
ügyminiszter kinevezett Zímönybh, magyar ok-
mányok fordítására és hitelesítésére. Búkor 
ezenkívül a ziiflonyi postán is alkalmazást 
pott, amelyét, hogy mielőbb elfoglalhasson, már 
el is irtózott Szegedről. 

— Apáthy Istvánt kegyelemre fogják 
ajánlani. Tudvalevő, hogy Apáthy István egye-
temi tanárt 5 évi kényszérmunkára ítélte 
„árulás" büntette címén a nagyszebeni román 
haditörvényszék. Apáthy István, aki szívbajban 
szerived s most a nagyszebeni kórházban fek-
szik, fölebbezeít az iíéfet ellen. A fölebbezés 
tárgyalását most újból elhalasztották. A román 
sajtó véleménye szerint valószínű, hogy meg-
kegyelmeznek neki. 

— Ólasz fogságból hazaérkezett szerdán dr. 
Báééh Ferérfc szegedi ismert Ügyvéd, aki évekig 
volt táVól családiáról. Sok szegedi bajtársa ma-' 
radt még fogságban, akik móst már remélhe-
tően válamenriyien hamarosan hazatérnek. 

- - A budapesti kereskedelmi akad íraiá-
ban hétfőn megkezdik az előadásokat. Ha azon- > 
bah a botrányok iölujülnának, akkor az egész 
félévre bezárják az előadásokat, ami főkép 
azokát a hallgatókat fogja sújtani,? akik kato-
náskodásuk miatt évekig nem folytathatták ta-
nulmányaikat.' 

— Nem bocsátják el a katonai szolgála-
tot teljesítő tisztviselőket. A tanács átírt a 
katonai kérííleti parancsnoksághoz és kérte a 
bevdnuí Városi tisztviselők mielőbbi leszerelését. 
A parancsnokság azt válaszolta, hogy a tiszt-
viselők hat hónapra vortülták bé, azt áz időt 
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ki is kell tölteniük, ők a hadsereg legmeg-
bízhatóbb éleméi s így most nem nélkülözhe-
tők. A tanács á választ tudomásai Vette. 

— Éremkiállitás a városi muzeumbán. 
Móra Ferenc, a városi muzeum igazgatója arra 
kérte a tanácsot, hogy a muzeum a saját céljai 
javára időről-időre kiállításokat rendezhessen. 
Október 12-ére érem-kiállitást rendezne a mu-
zeum. A tanács erre csütörtöki ülésén hozzá-
járulását adta olyan föltétellei, hogy a kiállítás-
ból a városra semmiféle költség terhe né hárul-
jon. Az éremkiállitás belépődíja személyenkint 
3 korpna lesz. 

— Menetrend-változás. A szegedi üzletve-
zetőség jelentése szerint az a személyvonat, 
amélv eddig Temesvárról re&gel 4 óra 58 perc-
kor 'érkezett Szegedre, csütörtöktől kezdve este 
11 óra 09 perckor fog érkezni. ' 

— Szüreti mulatság. Szombaton 8 órai 
kezdettél nagyszabású szüreti mulatságot ren-
dez az Ujszegedi Torna Club a vigadó nagy-
termében Újszegeden. Hatalmas érdeklődés 
előzi meg a fehér-feketék mulatságát, mely 
bizonnyal az idei bálák legsikerültebbje lesz. 
Akik meghívót tévedésből nem kaptak, azok 
forduljanak a vigalmibizottság elnökéhez, 
Sántha Lászlóhoz (városháza, földszint 14.), 
ahol belépő-jegyek is kaphatók. A báli jegyek 
igazolványul szolgálnak a hidon való éjjeli 
szabad közlekedésre. 

—. Kinai lap Szegeden. Csütörtökön a 
szegedi posta egy kinai lapot kézbesített 
Thurzó Péter áilamvasuti ellenőrnek, az 
esperaníó-nyelv jeles tanárának. A lap egy 
oldaia az esperantisták nyelvén latin betűkkel, 
a többi, miriíegy 30 oldal, kinai betűkkel van 
nyomva. A lap címe magyarra fordítva „Nép-
szava" és a közlemények után ítélve mérsékelt 
szocialista irányú. Több fényképfelvétel van 
benne, amelyek egyik kiváló kínai szocialista 
vfizér temetését, szarkophagát és fényképét 
örökítik meg. A lapáak csak egyéves múltja 
lehet, mivel Szegedre érkezett száma a negye-
dik és az utat idáig több hónapon át tehette 
niag. 

— Megkerül a Budapesten eltűnt 130.000 
korona. Megírtuk csütörtökön, hogy HoffmOnn 
JáAos szegedi nagykereskedővel együtt több 
szágödi iparos és kereskedő utazott fel Buda-
pestre árut vásárolni és a szállítás céljaira át-
adtak Szarvas Istvánnak, Hóffmann egyik alkal-
mazottjának 154.000 koronát. Szárvas azzal jött 
haza Szegedre, hogy zsebéből a villamoson 
127.000 koronát kiloptak. A rendőrség nem 
hjitte el a Szarvas mondókáját, hanem őrizetbe 
vbtte és vallatni kezdte az eltűnt pénz felől. 
Tegnap reggel azután Szarvas be is vallotta, 
hogy a pénzt nem lopták- el tőle, hanem ő 
tüntette el. Ötezer koronát elmulatott, a többit 
padig egy erzsébetfalvai barátnőjénél rejtette él. 
Posztós deiektiv Szarvassal együtt felutazott 
Budapestre, hogy a pénzt előkerítse. Velük tar-
tott Singer Ármin is, aki ez ügyben 95.000 
korona erejéig van érdekelve. 

— A közalkalmazottak háborús pótléká-
nak beszüntetésé. Nem kis meglepetést fog 
okozni a köztisztviselők körében az a hír, 
amely szerint a Friedrich-kormány a havi 400 
koíona háborús pótlékot a pénzhiányra való 
tekintettel beakarja szüntetni. Ez ügyben a 
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minisztertanács ugy határozott, hogy a háborús 
pótlékot csak a meg nem szállott területen 
szüntetik be. A rendelet legközelebb fog meg-
jelenni. Ennek a rendeletnek — ha tényleg 
megjelenik — a tisztviselők igen fognak öttllní, 
köztudomásu lévén, hogy eddig is éheztek. 
Ezután legalább meg is fagyhatnak. Ha ugyan 
£z a humánus rendelet halva nem születik. 

— Helyreigazítás. Az árvizsgáló-bizottság-
nak a mai lapokban megjelent hirdetfflényében 
az egységes rozsliszt ára tévesen állíttatott be, 
miheztartás végett közli az árvizsgáló-bizottság, 
hogy az egységes rozsliszt ára a meghirdetett 
árakkal szemben nagybani eladásnál 350'— K, 
zsákonkinti eladásnál 4 0 0 ' - K, détail eladás-
nál pedig kilogramónkint 4'50 fillér. Szeged, 
1919 október 9-én. Kasza, az árvizsgáló-
bizottság helyettes vezétője. 

— Göndör és a nomániai asszony. Gön-
dör Miklós hétfői és keddi müvészestéi lesznek 
a jövő hét legnagyobb szenzációi. Városszerte 
beszélnek ennek a kivételes tehetségű telepátiái 
fenoménnak nagyszerű kísérleteiről. Különösen 
a nomán asszonnyal való hipnotikus kísérletét 
kapta szárnyára a hir, amikor kigyógyított egy 
helybeli asszonyt beteges fixa-ideájából. Ez az 
asszony azt beszélte magáról, hogy ő egy no-
mán asszony, nomán nyelven beszél, sőt No-
mánia térképét is megrajzolta. Schenk sikertelen 
kísérletei után Göndör mester vette kezelés alá 
a beteg asszonyt. Néhány perc alatt hipnotikus 
áíomba ineritette és azt szuggerálta neki, hogy 
felejtse el rögeszméjét. Mikor az asszony fel-
ébredt, nem ismert rá saját rajzaira és abomartia 
fogalma teljesen kiment a fejéből. Ilyen és ha-
sónló kísérletek tették híressé Göndör nagy 
művészetét. Ilyen kísérletet fog bemutatni Gön-
dör hétfőn és kedden a Korzó-moziban. Mű-
során meglepi telepátikus, spiritisztikai hipno-
tikus és suggestiós kísérletek, lélektani rejtélyek 
megoldása, és bűvészmutatványok szerepelnek. 
Jégyek a Korzó-mozi elővételi pénztáránál kap-
hatók. 

j r Megbüntetett bérkocsisok. Árvay Fe-
renc kihágási bíró csütörtökön tizenöt szegedi 
bérkocsist vont felelősségre, mert nem függesz-
tették ki az uj tarifát. Á biró a bérkocsisokat 
féjenként 20 korona pénzbüntetésre ítélte. 

— A közönség figyelmébe. Miután 2 hét 
óta az idegen valuta annyira emelkedik és 
a mi "korónánk ennek ellenében csökkent, 
az ingatlanok tulajdonosai nagyban jelent-
keznek és dupla árért akarnak túladni tu-
lajdonukon. Aki venni akar, forduljon biza-
lommal irodámba, mivel régebbi megbízá-
saikat megmásítani nem lehel és igy régi 
áron vehetnek ingatlanokat. Lazarowitz H. 
Lázár mező- és erdőgazdasági ingatlanok, 
gabonanemiiek, magvak, gépék, minden 
gazdasági szükségletek és egyéb ingatla-
nok ügynökségi i rodája : Szeged, Deák 
Ferenc-utca 23., Temesvár, Szl. GyÖrgy-Iér 
4. szám. 

C f Briliánsokat, 
használt ékszereket, 
arany és ezüst régiségeket igen M A G A S 
ÁR B A N megvételre keresünk. 264 
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^ R T É S I T E M nagyérdemű páciensei* 
| h mei, hogy fogászati működésemet, 
L amelyet anyaghiány miatt kénytelen 
voltam szüneteltetni, újból megkezdtem. 
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