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— C i o n t v i z a t találtak Zuglón. Budapesttői jelentik: Az Egreisy-ut 2044/5. számú báz
előtt Zuglón, a Vezér ucca folytatásánál az ut
mentén húzódó bolgár kettészek földjén, amelyet
Csonyo Gergely bolgár kertész bérel, tegnjp
éjjel az úttól 8—10 lépésnyire egy emberi
csontvázra
bukkanlak.
A kiszállott rendőri
bizottság megállapította, hogy a csontváz egy
30—40 év körüli férfi holdestéből származik és
2 0 - 3 0 év éta feküdhet a fö'dben. A csontvázat
a törvényszéki orvostani intézetbe szállították.
Az első perc?kben, a kertész előadásából, gyilkosságra gondoltak, azonban a szakérlök véleménye szeiint a ctontváz igen régen feküdt
már a föld alatt. A rendőrség azonban folytatja
a nyomozást.
— Megtagadták a katonai esküt a csentai
nazarénus újoncok. Bccskerekről jelentik: A
Bánságban most tart az 1925-iki évfolyan sorozása. A sorozások folytán a bánsápi Csenta
köiségben a többi között besoroztak 32 nazarinus vallású újoncot Is, akik azonban a sorozóbizottság
előtt megtagadták
a szokásos eskü
letételét.
Az esetet a bizottság azonnal táviratban közölte a hadügyminisztériummal, amelynek ugyancsak távirati rendeletére valamennyiüket letartóztatták és bevitték a becskereki ügyészség fogházába. Lázadás
és hűtlenség
elmén
indul meg ellenük az eljárás. A letartóztatottak
most azt kérik ügyvedjeik utján, engedjék őket
haza, mert földjeik megmfltelés nélkül maradnak, családjuk éhen pusziul. Megfogadják, hogy
a pontos időben bevonutmk csipatlesteikhez
és fegyvert fognak, de esküt nem tehetnek, mert
ezt vallást
meggyőződésük
tiltja. A kérvény
soria iránt egész Bánságban igen nagy az
érdeklődés.
— Halálos katasztrófa — kirándulás közben. Salzburgból jelentik: Wallner Adolf bécsi
reálgimnáziumi tanár felet égével együtt Móserbódenra rándult ki. A nagy esőzések következtében egy legalább három mázsa
sulyu darab
levált a hegy oldaláról és alázuhant. Dr. Wcllner, aki néhány lépéssel a felesége előtt haladt, nem tudott kiiérni és a zuhinó szikla teljesen összezúzta.
— Meglát a kövér nők jönnek divatba, Kik lesznek és kik nem lesznek ott a Molnár—Fedák-pör tárgyalásán, Mikor a végrehajtó fizeti ki az adósságot,
Ruszki, az uj tánc és még sok aktuális riport, cikk a
Színházi Élet uj számában, Szép Ernő, Szenes Béla,
Földi Mihály Schöpflin Aladár, Kármán Janó, Krúdy
Gyula, Kemény Simon írásai, három folytatásos regény,
egy illusztrált novella, két teljes vicclap, A vén cigány
kottamelléklete és Földes Imre három felvonásos .Hivatalnok urak* cimti színmüve mint darabmelléklet, kitűnő és tartalmas vidék, mozi, sport, autó, divat, képzőművészet rovatok nélkü özhetetlen olvasmánnyá teszik
Incze Sándor kitűnő hetilapját, amelynek ára 8CÜÜ
korona.

—
Bigámir,
rendőrség,
öngyilkosság.
Győrből jelentik: Virágh Márkus volt budapesti ügynök elhagyta a feleségét és Gyöt ben
telepedett Ir, ahol Szalay jenö név alatt élt és
újra megnősült.
Az első törvényes feleségének
a családja felfedezte hollétét és feljelentést tett
ellene, mire megidézték a rendörségre. Amikor
Virágb Márkus a rendörségen meglátta törvényes feleségének nővérét, azonnal
bevallotta
bűneit. Amikor azután jegyzökönyvet akarlak
felvenni, előrántotta
zsebkéséi
és sztvenszurta
magát. A kés átütötte szivét és pár perc múlva
meghalt.

1925 szeptember 10.

— Töz a róknai állomás mögött. A rókusi
állomás mögötti köztisztasági telepen szerda
hajnalban kigyulladt az egyik istálló teteje. Az
azonnal előhívott tűzoltók vízhiányában
sokáig
tehetetlenül nézték a tűz pusztítását,
míg a telep alkalmazottai 12 lajt vizet nem kerítettek,
amelynek segítségével azonnal lokalizálták a
tüzet s sikerült is az istálló tetőiének felerészét
megmenteni. A tüzvizsgálat megállapította, bogy
a tüz gondatlanságból
támadt, amelyet a telep
egyik alkalmazottja ugy követett el, hogy kőolaj lámpája felboruli és az felgyújtotta az állatok etetésére szolgáló szalmát.
— Székesfehérváron
ititárlális eljárás
folyik egy gyújtogató ellen. Székesfehérvárról
jelentik: Varga Iitvánné kálori lakos a napokban felgyújtotta szomszédjának, Muss Jánosnak
egész éri terményét s ezzel neki sokmillióra
tugó kárt okozott. A csendőrség letartóztatta és
bekiiérte Székesfehérvárra az ügyészségre, ahol
Rhuz Gyula vizsgálóbitó hallgatta ki. Varga
Istvánné beismerérben van. így azonnal átadták a királyi ügyészi éghez, amely a fennálló
rendelkezések szerint megindította ellene a
siatárlális eljárási. Az ügyet dr. Mathey királyi
ügyésznek osztották ki, aki Varga Istvánnét kihallgatta és hozzáfogott a vádirat elkészítéséhez.
Ma délelőtt tiz órakor a vádtolt gyanúsan viselkedett s ezért az ügyész elmeállapotának
megvizsgálását kérte. Ha kiderül, ami valtsziuü, hogy tzimulál, holnap ítélkezik feletfe a
statáriális bíróság.
100 m i l l i ó t nyerhet 40.000 koronával októbtr 15-én, ha előfizet Az Est lapok egyikére
Szalaynál, Kölcsey u. 5.
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— öngyilkos lett » bankhivatalnok, mert
nem tudott megélni. Budapestről jelentik:Ma
délelölt a Pongrácz-ut 14. számú házban levő
lakásán holtan talál ák Noszlopy Gyula 34 éves
bankhivatalnokot. Az előhivott mentők már nem
segíthettek rajta. Halála már órákkal előbb bekövetkezett. Megállapították, hogy az életunt
bankhivatalnok nagymennyiségű vtrónáit >e;t
be és ez okozta halálát. Noszlopy Gyula élőké ő családból származott, a háború alatt magasabb rangban katonai szolgála ot lejesilel'.
Amikor leszerelt, banklisztviselő lett, de olyan
csekély \olt a fizetése,
hogy állandóan
anyagi
bojokkal küzdött, sőt az utóbbi Időben valósággal nélkülöznie kellett. Valószínűleg ez kerget e
a halálba. Holttestét a törvényszéki orvostani
intézetbe vitték.
Belvárosi
Illatszertárban
legjobb
vásárolni.
— Útközben meggyilkoltak és kiraboltak
egy jómódú gazdát. Kassáról jelentik: Komjátna
és Dubova árvamegyei községek közt az országút
árkában a járókelők egy megcsonkított férfihullára
akadtak. A vizsgálat megállapította, hogy a holttest Babics István jómódú gazdáé, aki éjszaka
szekerén Rózsahegyről Komjátnára sietett, miközben ismeretlen tettesek megtámadták, kés- és
bajonettszurásokkal meggyilkolták és 3000 cseh
korona készpénzét elrabolták. A nyomozás a rablógyilkosok földerítésére megindult.
Kékkúti ásványvíz borral keverve felséges üdítőital. Kapható minden jobbfüsxer és csemegeüzletben.

P o l o a k á ' , svából, molyt kiirtani házilag csakis
a Löcherer Cirexinnel lehet, mert nemcsak
az é>ö rovarokat, de azok petéit is nyomban
elpusztítja. Gyógyszertarakban és drogériákban kApható.

K o v á c s H e n r i k a maga és a kiterjedt rokonság nevében fájdalomtól mélyen lesújtva tudatja, hogy szeretett neje, élete küzdelmeinek
hü társa

KOVÁCS HENRIKNÉ
ssül. Ransburg Janka
f. hó 8-án este rövid, de súlyos szenvedés után megszűnt élni.
A drága halott földi maradványait f. hó 10-én délután 4 órakor
temetjük a szegedi zsidó temető cinterméből.
Szeged, 1925 szeptember 9-én.

Áldásos emléke felejthetetlen maradI
Villamos t ü ö t k i c s i k a Dugonics térről induioak délután féi 4 ór kor.
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— Berlinben az oraziánok széttéptek egy
magyar artista fiut. Berlinből jelenük: A berlini Busch- cirkuszban
tegnapelőtt Fekete Béla
19 éves magyar artista flut az oroszlánok összetépték. A fiu 24 órai kínlódás után tegnap egy
berlir< kórhítban meghalt.
— öngyilkosság. Szerda délután arról értesítették a mentőket, hogy Szilágyi Lajosné 36 éves
Polgár uccai lakos feketekávéba zstrszódát kevert
és azt öngyilkossági szándékkal megitta. A közkórházba szállították. Állapota életveszélye?.
— O h s z repülőraj keleteurópsl körúton.
Torinoból jelentik: A mirafiorii repülőtértől ma
reggel 7 óra 20 perckor egy 3 repülőgépből és
egy tertaiékgépből álló repűlőraj indult el keleteurópai körútra. A körrepülés Udine—BécsBudapest— Lemberg—Jassi—Bukarest- -Stambul
Siófia—Belgrád és Rómán keiesztűl repül. A
repülőraj Bologneii ezredes parancsnoksága
alatt áll.
— Katonai vonat katasztrófája Augsburg
mellett. Augsburgból jelentik: A katonai különvonat, amely a 14. gyalogezred III. zászlóalját
szállította Treuchtaingenbe, 12 óra 55 perckor a
donauwörti állomáson belefutott egy ott álló szerelvénybe. Az összeütközés következtében a csomagkocsi és egy utána következő személykocsi
egymásba nyomult. Egy szakaszvezető és egy
katona belehaltak sérüléseikbe.
W I n t e r kárpitos Osztrovszky ucca 3. Telefonhivó
739. Bőrbutorok, pamlagok stb. elsőrendű kivitelben. 58
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* A szegidi színház mrgnyitása és ? vásárhelyi szezon. Ismeretes, hogy Andor Zsig°
mond szinigaigató a színházi szezon megnyitását t któber 2 ára tervezte. Lehetséges, fiogy
ez a terminus megváltozik és a színházi szezont megnyitják már szeptember második felében. Ennek oka, hogy az idő, különösen az
esti órákban, már is meglehetős bűvösre fordult és ha nem áll t e enyhülér, megtörténhetik, hogy most a hűvös esték fogják távoltarlani a közönséget a színháztól, ahova eddig
rendszeresen az állandó esőzés miatt nem jár.
Erre az esetre tervezi az igazgató, hogy október 2-ánál előbb jön be társulatával Szegedre*
Egyébként az uj társulat mér teljesen együtt
van és állitólag megkezdi legközelebb az előkészületet a téli szezonra. Szubrett- primsdonna
kettő is van: Kolbay
Ildikó, az uj és Kovács
Kató, a régi, aki nebezen tud megválni vagy
Vásárhelytől, vagy Szegedtől. A színház nyári
érdekességei köté tartozik még, hogy az igazgató engedélyt kért, hogy a Feketesas nagytermében is játszhasson. Ha az engedélyt megkapja, a színházban operett-, a Sasban drámaelőadásokat fog tartani. Egy este tehát két helyen fognak Vásárhelyen játszani. Sokan mé tán kíváncsiak, hogy honnan veszik a közönséget két előadásra, amikor eddig egyre se volt.
* A szegedi színtársulat Vásárhelyen. A vásárhelyi színkörben gyér érdeklődés mellett folynak az előadások. Az utóbbi néhány napon látogatott
volt a szinház és kasszasikert vár az igazgató
Zerkoviiz Béla és Bus Fekete László „A nóta
vége" cimü operettjétől, amelynek csütörtökön lesz
a bemutatója és amelyet egyelőre négyszer egymás
után játszanak.

