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délután istentisztelet lesz. A liideg időjárás-
ra való tekintettel az istentiszteletet, ame-
lyen Löw Immánuel főrabbi prédikál, a régi 
zsinagógában tar t juk, amely fűlik. A pén-
teki istentisztelet is a régi zsinagógáiban lesz, 
négy órakor kezdődik. A prédikációt dr. Lö-
winger Adolf tar t ja . 

— 87.C00.000 korona az állami alkalma-
zottak segélyezésére. A kormány indemnitási 
javaslatot nyúj t be, mivel az 1915—16. költ-
ségvetési év első hat hónapjában viselendő 
állami kiadásokról szóló törvény hatálya ez 
év december végén lejár és szükségessé vált 
az államháztartásnak továbbvitelére nézve 
ujabb törvényes alapról gondoskodni. A par-
lament azonban a rendkivűli (háborús idő 
folytán nem tárgyalhatná le kellő idő alatt 
a rendes évi költségvetést. Az indemnitási 
javaslat azt az elvet követi, hogy az állam-
háztartást a fönti költségvetési év második 
felében is az 1914—15. évi költségvetés hatá-
rozinányai alapján vigye tovább a kormány-
zat, amely arra nyer felhatalmazást, hogy 
az állami bevételek kezelése és kiadása te-
kintetében továbbra is az 1914—15. évi költ-
ségvetés keretében járjon el. A javaslatnak 
egyik fontos pontja az az intézkedés, amely 
a közszolgálati alkalmazottaknak a háború 
folytán szükségessé vált segélyezésére 87 mil-
lió korona rendkivűli hitelt boosájt a pénz-
tári készletekből a kormány rendelkezésére. 

— Fegyházra ítélt lovag. Ez év augusztus 
huszonharmadikán a szabadkai törvényszék 
négy évi és hat hónapi fegyházbüntetésre 
itéltc halált okozó súlyos testi sértés miatt 
Tóth Simon kelebiai napszámost. Tóth feb-
ruár végén egy este Bertók 'Katalin udvarán 
bottal agyonverte Ambrus Mihályt, akivel 
Bertók Katal in évekig vadházasságban ólt. 
Az asszony már másfél év előtt otthagyta 
Ambrust és Molnár Jánossal állott össze. 
Molnár később bevonult katonának és mi-
előtt elment, megkérte Tóthot, hogy vigyáz-
zon az asszonyra. E g y este iBertók Katalin 
elment Tóth lakására és elpanaszolta, hogy 
volt ura, Ambrus Mihály jár t nála és meg-
fenyegette, hogy megöli. Tóth késznek nyi-
latkozott az asszony megvédésére és haza-
kísérte. Útközben találkoztak egy Cseléddel, 
aki közölte velőik; hogy Ambrus az asszony 
lakásán va.n. Tóth ekkor hazaszaladt és egy 
furkósbottal tért vissza. Ambrus épen az is-
tállóból lépett ki, mikor Tóth odaért, még 
pedig Tóth állítása szerint kezében egy ge-
reblyét tartott. Mikor Tóth Ambrust meg-
látta, odaugrott és a bottal teljes erejéből 
fejbevágta. A halálosan sérült Ambrus ki 
akart vánszorogni az udvariból és azt kér-
dezte Tóthtól: 

— Miért hántasz engem, édes fiam? 
Tóth hetykén felelt vissza, látva, hogy ő 

a helyzet ura : 
— Mert nekem ugy tatszik! 
Ekkor ínég egyszer megütötte a súlyo-

san sérült embert. Ambrus a szenvedett sé-
rülésekbe pár nap múlva belehalt. Tóth a 
törvényszéken azzal védekezett, hogy ő csak 
a barát ja feleségét védte, aki őt, mielőtt had-
bavonult. erre megkérte. Az udvaron kérdő-
re vonta Ambrust, hogy mit keres ott, de az 
nem válaszolt és mivel gereblye is volt nála, 
ő a bottal — hegy őt ne bánthassa — fejbe-
vágta. Mindenáron a jogos önvédelmet akar-
ta bizonyítani. A tanuk azonban megcáfol-
ták a vádlottnak azt a védekezését, hogy a 
gereblye miatt félt; azt vallották, hegy Am-
brusnál nem is volt gereblye. Bertók Kata-
lin vallomásában előadta, hogy ő csak arra 
kérte Tóthot, hogy dobja ki Ambrust szép-
szerével, de nem mondta neki, hogy üsse 
agyon. Szerdán tárgyalta az ügyet dr. Ring-
haffer Lajos ítélőtáblai tanácselnök elnök-
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lete alatt a szegedi királyi Ítélőtábla és Tóth 
Simon büntetését Mukies Simon szabadkai 
ügyvéd védelme után három évi és hat hó-
napi fegyházra szállította le. 

— A réztárgyak rekvirálása. Mielőtt a 
hadicélokra igénybeveendő fémtárgyakat 
összeírnák, meg van engedve, hogy a tár-
gyakat a Fémközpon t-rész vény társaságn ak, 
vagy megbizottainak szabadon el lehessen 
adni. Az engedély november 30-án lejárt, de 
a (bonvédelemügyi miniszter ezt az engedélyt 
január 31-ikéig meghosszabbitota. 

— Bevonulások a szegedi ügyészségről. 
Dr. Csikós Nagy József ügyvéd ügyészi meg-
bízott szerdán beadta lemondását ügyészi 
megbízatásáról, mivel december 6-án be kell 
vonulnia. — Ugyancsak 6-án vonul be kato-
nai szolgálatra Friedmann Béla ügyészségi 
iktató. , 

— Titokzatos rablógyilkosság Nagybecs-
kereken. Nagy becskerekről jelentik: A Vörös-
marty-utca egyik házában tegnap egy kis 
lakásban holtan találtak egy cukorkaárust 
és egy vele élő fiatal nőt. A cukcrkaánus 
Sztojkovics iSztoján, 27 éves, egykori szerbiai 
katonaszökevény, aki már liosszu évek óta 
Nagyhecskertken él s itt az utcákon cukor-
kát árul. . Legutóbb Kesics Veliniirnél volt 
alkalmazva s ennek a cukrait árulta. A meg-
gyilkolt nő Erdélyén Bozsenka 18 éves lány, 
aki együtt élt Sztojkovicsesal. A iVörös-
inarty-utea 1980. sz, házban laktak, hátul egy 
kis putriféle egyedülálló épületben. Múlt va-
sárnap délután látták őket utoljára a liáz-
beliefc otthon. A férfi aznap reggel benn jár t 
gazdájánál, azután bement Toodorovics To-
rna nevű pék-ismerőséhez s itt melegedett 
egy ideig, majd eltávozott. Fel tűnt a ház-
belieknek, hogy a fiatal párt nem látják s 
bezörgettek náluk. Mivel választ nem kap-
tak, .fölfeszítették az ajtót s benyitottak a 
szobába. Ekkor látták, hogy a nő az ágyon, 
a férfi pedig a földön fekszik mozdulatlanul. 
Hamar értesítették a rendőrséget. A hatóság 
emberei a 'helyszínen a következő helyzetet 
találták: Sztojko-vics iSztoján a földön egy 
pad alatt feküdt vértácsában holtan. A nő 
az ágyon szintén holtan, A férfi föl volt öl-
tözve s csak a bocskora nem volt a lábán, 
mig a nő az ágyon feküdt ingben. A szobá-
ban minden össze-vissza volt forgatva s az 
ágy is félig elégett. A férfin és az asszonyon 
is égési sebek voltak. A férfi fején seb van, 
a nőnek egyik zseme .pedig ki van ütve. 
Hogy mi történt velük, azt senki nem tudja. 
Annyit meg lehetett állapítani, hogy föltét-
lenül bűntény áldozatai, mert az ajtó re-
tesszel kívülről be volt zárva, a szobában 
minden összeforgatva s az egyik sarokban 
levő ládából, amelyben Sztojkovics kis pén-
'zecskiéjét tar tani szokta, kivolt dobálva, min-
den. A gyilkosság mult vasárnap, tehát no-
vember SDL-ikén történhetett, mert aznap dél-
után még látták őket, de azután többé nem. 
És valószínű, hogy rablógyilk c-s ágról van 
szó, mert Sztojkovics i .'hány nappal előbb 
elkérte ismerősétől. Tíreodorovics Torna pék-
től a neki megőrzés végett átadott 200 ko-
rona összegű pénzét, hegy azon bevásároljon 
mindenféle szükséges holmit. A pénzből 
azonban alig vásárolt valamit s a legna-
gyobb része megmaradhatott. 'Ennek a pénz-
nek semmi nyoma, tehát ezt. a gyilkos elra-
bolta. Hogy a gyilkos miképpen jutott be 
hozzájuk s hogyan bánt el két áldozatéval, 
erre nézve semmi támpont nincs és semmi 
bűnjelre sem akadt a rendőrség. 

— A jég beszerzése. A rendőrkapitányi 
hivatal közlése szerint hűtési célokra a kö-
vetkező helyekről lehet jeget, hordani. A fcl-
sőtiszaparti kiubikgödrökből ,a Tiszából száz-
ötven méter távolságra a csatorna torkola-
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