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nem .szerette a 'katonáskodást, igen sok tisztséget és rangot viselt. Tulajdonosa lett harmincnégy

orosz ezrednek

— leginkább gárda-

és kozákezredeknek — ós ezenkívül igen sok
külföldi ezrednek is.

— A sándorfalvai biin^Sr. Szei dán délelőtt
folytatta a szegedi törvényszék a sándorfalvai .malom gy-uj tolatásának bűnperét.
Hegedűs László líőmolnár előadta, hogy a
malom égése napján bekiáltottak hozzá,
hogy ég a .malom, .A padlásra szaladt, hogy
áttörje a mennyezetet. Az udvaron ott volt
Dékán Mari. Megkérdezte tőle, ki gyújtotta
fel a malmot. A lány akikor igy válaszolt:
Járossy tudja, hogy kicsoda- Tud a dologról. Azért utazott Pestre.
Majd elmondta a lány, hogy a malmöi
Süli gyújtotta föl. Néhány nap .múlva jött
haza Járossy. Mikor meglátta a malmot, a
kezével hadonászott és kiabált.
— Mi .az istennyilának oltották el a tüzet;, ha már kigyuladt Égett volna le az
egész!
Elmondta még .Hegedűs, hogy Dékán
Mari bevallotta neki, hogy 5 gyújtotta föl a
malmot
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Kérte, jöjjön

el tanúnak, 1000 forintot ad Cte. Hallotta
egy vasárnap délelőtt, amikor a Mari kolbászt sütött a mérnöknek, hogy Járossy .azt
mondta Dékán Mariskának*, licgy „mégteszed
ugy-e, Mariska?" Dr. Dcbay Gyula járossy
ügyvédje a következő tanú. Mikor a vizsgálat folyt, Járossy felesége több névtelen levelet kapott,. Járossy tanácsát kiérte. Ü, mint
ügyvéd, ezekből a levelekből a zsarolás tényét ál lapította meg. Dékán Már iát, Süli
Jánost éís Hegedűs főmolnárt zsarolóknak tekinti, akik a tüzesetet alkalmasnak hitték
arra, hogy Járossyt megzsarolják. Bvs J é
zse'fué a tüz után a .malom körül járt. Együtt
látta Hegedűst és Dókán Marit. Akkor hallotta a körvetkező párbeszédet:
Maga csak
vállalja el, kérjen tőle sokat, ugy se .mer a
törvény elé menni — Mondta Hegedűs. —
Mégis megy? — kérdezte a leány. „Akikor
tanusitjuk, hogy ő gyújtotta föl a malmot"
válaszolt Hegedűs. Á tárgyalást csütörtökön
délelőtt folytatják.

teni nem tudták és igy belefúlt a Tiszába.
Holttestét még nem találták meg.
— A Cantielíini pár a Vörősketesztnek.
Bizonyára élénk emJékezetóben vannak még
a közönségnek azok az előadások, amelyeket
a boszorkányos büivészet ezerikezü csudamesterei rendeztek .szombaton és vasárnap a
színháziban. A Carmellini-pár előadásaira
gondolunk, amelyekkel egy csapásra a maguk részére hódították Oannelliniák a szegedi közönséget is, mint oly sok város közönségét eddig. Ez is bűvészet, sőt több: művészet; a szegedi közönség ilyen gyors meghódítása. Carmellimék most leszámoltak a
Vöröskereszttel. A két est jövedelmiből ö s szesen 450 koronát juttattak jotlékcnycélra
a bűvészet virtuózai.
— Egy pincér öngyilkossági kísértete.
Kovács Tóbiás pincér szerdán délután 7 óra
tátiban Kálvária-utca 11. szám alatti lakásán
öngyilkossági 'szándékból halántékon lőtte
magát. Az öngyilkos-kísérletet a házbeliek
vették észre, akik értesítették az esetről a
rendőrséget. Kováos Tóbiást a mentők a közkórházba szállították. Sérülése súlyos, de
nem életveszélyes'. Tettének oka ismeretlen.
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A húsfogyasztás Szegeden
állandóan csökken.
— Érdekes jelentések a közigazgatási
bizottság előtt. —

Szenzációs dráma 3 felvonásban.

— Egy honvédönhéntes öngyilkossága.
Kedden éjjel megrendítő öngyilkosság történt a Makkos-erdőben. Major Pál, az 5-ik
honvéd-gyalogezred önkéntes tizedese, a .Szege d-Oson gr á di Tak arák pénzt ár gy akornok a
eddig ismeretlen okokból szivén lőtte magát.
Holtan találtak rá a Makkos-erdőben. Mellette feküdt a hátlövetü forgópisztoly, iroelylyel öngyilkos lett. A holttestet a honvódesapatkórház hullaházába szállították. Major
Pált mindenki belesülte, szerette. A katonaságnál kifogástalanul teljesítette a kötelességét és fölebíbvalói a legteljesebb .mértékben meg voltak vele elégedve. Zsebében szüleihez címzett levelet találtak, de ebben sem
irja meg öngyilkossága okát. A tragikus
esetről táviratilag értesítették' Major Pál
édesatyját.
— Helybenhagyta a ksirte a sk'zma-rör
vádlottainsk büntetését. Budapestről jelentik :
A királyi Kúria .szerdán tárgyalta Kabalyuk
Sándor és harminicegv társának bűnügyét, a
kiket a rnárárnarosszigeti törvényszék, majd
a debreceni tábla itélt el különböző nagyságú
büntetésre azon a cimen, hogy a magyar állam elleni hűtlenségre akarták rábírni, vallási
jelszavakkal, az ország békés életű felvidék!
lakosságát. (iKaba'lymk Sándor fő-Vádlottat 4
és félévi államifodházra ítélték. 'Semímiségi
panasz -folvtán a Kúria elé került ez a nagyszabású bünoör. A Kurai délben hozta meg
Ítéletét'. aknelynek értelmében
valamennyi
semmiségi panaszt elutasította, csutpán Ficái
Fedornéra vonatkozólag változtatta meg az
ítéletet, akit felmentett. Voropcisuk György
egv évi és kilenc havi állanífogházbiintetését
közönséges fogházbüntetésre
változtatta.
— Belefúlt a Tiszába. Sári Laios 61 éves
,hajókormányos, aki a Magyar Kender- és
Lenipar r.-t. bajóján volt alkalmazásban,
kedden este — minden valószínűség szerint
részeg állapotban — a Tiszába esett, Kimen-

Szeged, 1915. szeptember 16.

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatási
bizottság szerdán délután 4 órakor dr. Cicatricis Lajos főispán elnöklésével ülést tartott.
Az ülésen Szeged mult havi közigazgatási
állapotával számoltak be az egyes szakelőadók. A jelentésieket a bizottság egyhangúlag
tudomásul vette.
Dr. Wolff •Ferenc tiszti főorvos a közegészségügyi állapotokról tett jelentést. Kiemelte azokat az óvói) itézkedósokét, amelyeket a ragályos betegségek ellem foganatositettak. "A mult hónapban 4 ragályos himlő
megbetegedés fordult elő és mint megállap í t o t t á k , mind

Vígjáték 2 felvonásban.

a négy

ugyanannak

a

fertő-

zésnek a. következménye.
A főorvcs pontosan 78 embert oltott be himlő ellen .olyanokat, akik a himlőben megbetegedetteknek
egy hétre visszamenőleg közeidben tartózkodtak, va.gy velük érintkeztek. Ezenkívül
három heti vesztegzárt is elrendelt rájuk.
A közegészségügyi viszonyok — ettől eltekintve •— elég jók voltak. Élve született 131
fin, .114 leány, -meghalt 137 ifin éís 117 leány.
Bagáry Kálmán gazdaság felügyelő jelentés-e szerint az időjárás a hó első feléiben
változékony, hűvös ós a legtöbb esetben túlságosan (csapadékos volt. Csak a hó második
felében állott be javulás az időjárásban.
Az esőzések
a mezei
munkák
elvégzését
nagyban
megnehezítették,
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behordásra különösen káros hatásnak voltak
az esőzések. Mindazonáltal Szeged területén
az összes gabonanemüeket behordták ós elcsépelték. A termés közepesnek mondható.
A tengerire jó hatást gyakorolt a hő második felében melegre fordult időjárás. Kukoricából jó, közepes termes várható. A burgonyatermés átlagosan 50 .métermázsára, tehető. A répa jól fejlődött. A terméskilátások
-mindenütt jók. A sarjú vágása, megkezdődött. Itt is jó termesre va.n kilátás. A legelők szépek, az állatállománynak bő táplálékot adnak.
Dr. Harsányi (Elemér kir. vezetőügyész
jelentette, hogy a törvényszéki fogház épületében rend és tisztaság uralkodik. Az élelmezés .kifogástalan, Szökés nem fordult elő.
Alexander Lajos főállatorvos az állategészségügyi viszonyokról tette meg jelentését. Megemlítette ezzel kapcsolatosan, hogy
a hus fogyasztás

I Előadások 5, 7 és 9 órakor.
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csökken, Az állategészségügyi viszonyok
augusztusban kedvezőek voltak. A közvágóhídon leöltek és a közfogyasztásra alkalmasnak találtaik: 475 marhát, 25-tel, 21 növendék
marhát, 28-cal, 336 szopós borjut, HMngyel,

