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nyugalmazott topolyai szolgabíró házát. A 
gyújtogató kísérlet előtt Bencsik Mátyás 
részt vett a topolyai munkapárt szerda esti 
értekezletén, amely mulatozással fejeződött 
be és éjfél után erősen italos állapotban 
együtt indult hazafelé. Nemsokára a többiek 
is elindultak a vendéglőből s már a vendéglő 
ajtajában észrevették, hogy az utca másik 
oldalán egy ember égő gyújtószálakat do-
bál Császár Péter főszolgabíró náddal fe-
dett házára. Rákiáltottak, mire az ismeret-
len alak .futva menekült és egy mellékut-
cában eltűnt. A Gőzmalom-utcához érve a 
társaság, ismét észrevette, hogy most már 
Balogh Balázs borbélymester háza előtt áll 
az előbb látott ember és égő gyújtószálakat 
egy nádszálba tűzve bedugdossa azt a ház 
fedele alá. Odafutottak és ekkor megdöbben-
ve ismerték föl ia menekülő emberben Ben-
csik Mátyás községi kataszteri hivatalno-
kot, aki vagyonos topolyai gazdának a fia, 
érettségizett és a papi pályára készült, de 
gyönge testalkata miatt nem folytathatta ta-
nulmányait és igy községi irnok lett Topo-
lyán, ihol mindenki szerette és a hivatalá-
ban is kifogástalanul végezte teendőit. Ben-
csiket csütörtökön tartóztatták le és beszál-
lították a szabadkai ügyészség fogházába. A 
vizsgálóbíró előtt azt vallotta, hogy az esetre 
nagyon (homályosan emlékszik és ellenáll-
hatatlan kényszer hatása alatt állott, amikor 
gyújtogatni akart. Sem Császár szolgabíró, 
sem pedig Balogh Balázs ellen a haragra 
nincs oka. Bencsik védője kérte a fiatalem-
ber elmebeli állapotának megvizsgálását, 
mert valószínű, hogy pirománikus. 

— Véres lakoma. Apáca községben — 
mint Szarvasról jelem,tik — nagy veöfdégBég 
volt Gulácsy Péter jómódú birtokosnál. Mu-
latozás köziben Gulácsy browning-revolverét 
mutogatta Olasz Sándor nevű barát jának. A 
fogy ver véletlenül elsült, a golyó Gulácsy 
fiatal feleségéniek szivébe fúródott s a sze-
rencsétlen. asszonyt alzounal megölte. A 
csendőrség vizsgálatot indított a katasztrófa 
dolgában. 

— Batthyány Lajos gróf pöre. Eszten-
dők óta húzódó bonyodalmas per érkezik hol-
nap ,a legifőbb ítélkező fórum, a Kúr i a elé. 
Batthyány Lajos gróf hamis tamuzási pere, 
melyet Milkovich József dr. budapesti ügy-
véd, Bőjén Romulusz dr. földbirtokos és 
Hiehisch Ernő főmérnök ellen indított. A 
bonyodalmas per Batthyány Béla grófnak 
egy százharmincezer koronás tartozásából ki-
folyólag kielptkiezeti. Milkovich József d,r. 
követelte a hatalmas summát a grófon, egy 
bérleti perből kifolyólag. A törvényszék mag 
is itólte az összeget az ügyvédnek, inert a 
tárgyaláson a felperes Milkcividh. is, két ba-
rá t j a is, Bőjén Rcmiulusz dr. és Hiefeisoh fő-
mérnök azt vallották, hogy a gróf elismerte 
ezt a tartozást s ő is, az lapja, Batthyány Gé-
za gróf is, megígérték Milkovich dr.-n.atk a 
tartozás kifizetését. Bat thyány Lajos gróf, a 
pervesztes Bat thyány Béla gróf fivére az íté-
let u tán ki is fizette az összeget, Bojónt és 
Hi,ekiiseht azonban hamis tainrazás, Milko-
violiot pedig hamis tanuzásra való rábírás 
miatt feljelent ette. A rendőrség csaknem két 
esztendeig nyomozott ebben az ügyben. Ren-
geteg tanút hallgattak ki. Mire az üigy a tör-
vényszék élé került, a vádlottak egyike, 
Hiekiseh főmérnök meghalt. A másik kettőt 
a törvényszék felmentette. Az Ítéletet a táb-
la. helybenhagyta. Bat thyány grófék megfe-
lehheztók a törvény ós tábla igazmondását s 
holnap a Kúr i a fogja felülbírálni a két Íté-
letet s utolsó fokon dönt a hosszan húzódó 
ügyben. 

— Tüz a tisza-pályaudvaron. Ma dél-
után 2 órakor a Tisza-pályaudvaron egy fá-
val megrakott wngigon ismeretlen okból ki-
gyulladt. A kivonult tűzoltóik eloltották a 
tüzet. 

— Botrányos verekedés a labdarúgás 
után. A budapesti Üllői-uti sporttelepen vasár-
nap délután 7—8000 főnyi közönség izgató-
dott a csapatok játékán. Negyedöt óra tájban 
ért véget a Magyar Atlétikai Klub és Bu-
dapesti Torna Klub bajnoki mérkőzése. Az 
atléták tábora még javában lelkesedett és 

tombolt a csapat 1:0 arányban megszerzett 
győzelmén, nem is sejtve, .hogy a csapatok 
a nagy tribün alatt, az öltözők folyosóján, 
teljes erőből tovább folytatja a küzdelmet. 
A brutális jelentekben bővelkedő mérkőzés-
ből ugyanis parázs verekedés keletkezett a 
két csapat játékosai között. Belevegyült a 
harcba a M. A. K. néhány hive is s ia szűk 
folyosóban valósággal élet-halál harc fejlő-
dött ki a játékosok között. 

A botrány abból keletifcezsett, hogy a 
meccs után a pályáról levonuló csapatok ösz-
szeszólalkoztak. Rácz, az atléták jdblbszétlső 
csatára, sértő megjegyzést tett Szendrőre, a 
BTC hát,védőjére, mire ez ráütött a nyakára. 
Beérve a földalatti folyosón a tribün alá, 
lláez szembe köpte Szendrőt, ak i erre irtó-
zatos erővel arcul ütötte támadóját. Ez vo.lt a 
jel az általános verekedésre. A MAC játéko-
sai fenyegető állást foglaltaik el s a BTC-bó! 
Ginzery kapu védő sietett Sziendrő segítségé-
re. Az atléták csoportjából kiugrott Krem-
pels Viktor a MAC center csatárjának a 
bátyja. Ginzery attól való félelmében, hagy 
a termetes fiatalember menten ráront Szen-
drőre, öklével az arcába csapott. Erre Kreim-
pelis rávetette magát Ginzeryre s olyan ütést 
mért rá, liogy menten lerogyott. Belevegyült 
m verekedésbe Rántson, a MAC angol trénere 
is, jobbra-balra osztogatva a. hamisítatlan 
angol boxokat. A következő .meccsre készülő 
FTC és 33-as játékosok ijedten vonultaik viisz-
sza öltözőjükbe, a harc azonban vezetőségeik 
közbelépésére eslakbaimar véget ért. A rossz 
nyelvek szerint a pót.mérkőzés is a MAC naigy 
arányú győzelmeivel végződött, ment a Krem-
•pelest ént ütésért ötszörösen fizettek meg. A 
verekedés kire gyorsan elterjedt a tribünö-
kön és ,mindenfelé általános megbotránko-
zást keltett. 

— A majom-ember az Edison-moziban, 
A szenzációs slágerfkiépeit Balaóot Szegeden 
egyedül előadási jogot az Edison mozgó-
izinház szerezte meg, ma és hoűlnlap látható. 
A Dalaidon Mvül Mária Lujza korrajz, Téli 
sport. Svájcban és a két órás műsor. Az elő-
adások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 

Jelzálogkölcsönt 
földbirtokra, továbbá köztiszt-
viselőknek és katonatiszteknek 
előnyös törlesztéses kölcsönt és 
részvényekre, sorsjegyekre elő-
nyös kölcsönt nyújt o-o 

Szegedi Altalános Bank 
fgudol f - téc 5. szám. 

A törökkanizsai járás főszolgabírójától. 
1611/1913. szám. 
Tárgy: a kühakházai közs. szülésznői állás 

betöltése. 

Pályázati hirdetmény. 
Kübekháza községben megüresedett köz-

ségi szülésznői állásra ezennel pályázatot 
hirdetek, mely évi 240 (Kettőszáznégyven) 
korona fizetéssel és a szabályrendeüetileg 
megállapított esetenkénti díjazás mint jöve-
delemmel jár. 

Felhívom mindazokat, klik ezen állást el-
nyerni óhaj t ják, hogy 1. képességüket iga-
zoló okmánnyal, 2. erkölcsi ós illetőségi, eset-
leg 3. eddigi működésüket igazoló bizonyít 
vánnyal felszerelt pályázati kérvényüket. 
/. évi április hó 12-ig hivatalomnál nyúj t 
sák be. 

Elkésetten vagy, fenti felszerelés nélkül 
érkező kérvényeket hivatalból fogom vissza-
utasítani. 

Törökkainizsán, 1913. március hó 25. 
Dr. Mihájlovics. 

főszolgabíró. 

Kész az iijszegedi piac, 
de nincs forgalom. 

(Saját tudósítónktól.) Az ujszegedi pol-
gárság régi kívánsága valósult meg, amikor 
március közepe táján Újszegeden piac nyilt 
meg. Addig-addig sürgették a városnál a 
piac ügyét, amig végre a .főkapitány meg-
adta az engedélyt az árusoknak, össze is 
jött egynéhány kofa és más éielmiszere-
árus, de a piac, mindjárt az első napokban is, 
csak nem akart föllendülni. És éppen az uj-
szegediek közömbössége miatt, akik elkerül-
ték a piacot s inkább átjöttek Szegedre, hogy 
itt vásárolják be házi szükségleteiket. Iga-
zán érdekes jelenség ez, hiszen az újszege-
diek akarták a piacot s most kiderül, hogy 
éppen ők nem pártolják. Pedig kár, mert ez 
is egy lépést jelentett volna Újszeged fejlő-
désében és valamennyire hozzájárult volna 
ahhoz, hogy ebben a gyönyörű jövőjii vá-
rosrészben valamelyes üzleti forgalom bon-
takozzék ki. Mert ahol nagy piac van, ott 
boltok is teremnek lassanként, házak épül-
nek, városiasság 'kezdődik és szükségképen 
eleget kell tenni a városiasság fokozatosan 
jelentkező kellékeinek is. 

Mindenesetre sajnálatos tehát, hogy az 
ujszegedi piac nem vált be. Legalább eddig 
nagyon kevéssé. Somogyi Szilveszter dr. 
főkapitány mondta ezt munkatársunknak, 
aki érdeklődött nála az ujszegedi piac for-
galma felől. 

— Bizony — mondotta <a főkapitány — ne-
hezem indult ott a forgatom. Miinidient megtet-
tem pedig az ujszegedi piac fejlesztése, .érde-
kéiben, ami megtelhető volt. Amikor kezdődött 
a piac, kidcíholtaitta.m, azonkívül birldatimé-
ínyek u t ján biivta föl rá a város ia lakosság 

, figyelmét, de mindez niem használt. Nem volt 
árusító. 

— És mi enn-ek az oka ő főkapitány ur 
szerint? — kérdezte munkatársunk. 

— Az kénem, hogy egyrészt az ujszege-
di dk, még ha ott is van 'a piiac, szívesebben 
jönnek he a városiba bevásárolni -a szokott 
helyükön, másrészt pedig koveisen vannak az 
árusítók is ahoz, lioigy Ujszeigedirie is teljem 
belőlük. Idegeneknek pedig, akik nieim itt fize-
tik .adójukat, nelm szabad a város területéin 
élelmiszereket árulni. 

—• A hatóság nem tehet viaüaimit, aoni föl-
lenditemé az ujszegedi piacot? — kérdeztük. 

— Erőltetni nem lehet a. dolgcit — vála-
szolt a főkapitány, — íamnak természetes utón 
•kell fejlődni. És bármennyire népes már Új-
szeged ahoz, liogy ott külön piaci forgalom 
fejlődjék és általában élénkebb, vánosüasiaibb 
élieit csirái haj tsanak ki, mégis a leghelyesebb 
bevárni az időt, amiig ez szinte önmagától 
alakul ki lassanként. Hiszen bent a városban 
is vannak piacok, ahol alig van élet, igy pél-
dául a Szent György-téren és a Hunyadi-tté-
r,an. Az előbbi helyen aliig két lárusiitió ütötte 
föl a sátorfáját . Az ujszegedi piac ugy fejlő-
dik ma jd lassanként, hogy jön egy kofa, aki 
azelőtt például bent a városban árult , letelep-
szik éis ha sikerül neki eladni az eladni való-
ját, ú j r a odamegy. Ekkor már a nyakában 
van a konkurreneia is egy másik kofa szemé-
lyében, aztán jön a harmadik és az is letelep-
szik. Igy fejlődik miniden, piac s csak igy, ter-
mészetes uton fejlődhet az ujszegedi piac is. 

(—) Pénzzavarban van a közkórház 
A szegedi városi közkórház nap-nap után 
ziláltab pénzügyi helyzetbe jut. Folytonosan 
apróbb kölcsönökért fordul a városhoz, hogy 
a legszükségesebb számlákat kifizethesse. A 
kórházi vezetőség azzal indokolja a pénzte-
len helyzetet, hogy a kórház pénztárának 
nincsen állandó forgótőkéje. A tanács a ba-
jok orvoslása céljából jncfst összehívta a 
kórházi bizottságot, .amely a legközelebbi na-
pokban ülésezik ebben az ügyben. 

(—) Fizetni! Nyolcszázezer koronával já-
ru l t hozzá Szegted város a felső ipariskola 
építéséhez. A költségek idáig ötsBáatizeuhét-


