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tott dr. Somogyi Szilveszter polgármester ren-
delkezésére, liogy az a hadiárvák között szét-
osztassák. Az adományozó minden éviben az 
árviz évfordulóján vacsorát szokott rendezni, 
amelyre a városi hatóság tagjai is hivatalo-
pak. Az idén, — tekintettel a világháborúra 
— ez a vacsora elmarad, ebből az alkalomból 
adományozta Pillioli a kétszáz koronát a ha-
diárváknak. 

— Hibaigazítás. A Szegedi Hitelbank Rész-
vénytársaság vasárnapi közgyűléséről közölt 
keddi jelentésünkbe hiba csúszott, amennyi-
ben ,a részvényszelvényt ,nem 6, hanem 9 ko-
ronájával váltják be. 

— Ezer koronás ékszerlopás Szegeden. 
Rozmis Jánosné szegedi magánzónő feljelen-
tést tett a.rendőrségen .ismeretlen tettes ellen, 
aki hálószobájának szekrényéből körülbelül 
ezer korona értékű ékszert ellopott. A rend-
őrség táviratilag kereste meg a környékbeli 
rendőrségeket, liogy a tettes kézrékeritésóre 
a nyomozást bevezessék. 

— Egy pár bakkancsért három hónap. 
A szegedi honvédhadosztály biróság kedden 
Ítélkezett Hegyes! József honvédtüzér fölött, 
aki ez év januárjában egy pár kincstári ba-
kancsot eladott huszonöt koronáért. Miután 
a tüzér azért tette pénzzé az állani tulajdo-
nát, hogy leihassa magát, a haditörvényszék 
szigorú büntetéssel sújtotta. Egy pár bakan-
csért három havi súlyos börtönt kapott az 
iszákos katona. 

— Megzsarolta a honfitársait. Az újvidéki 
törvényszék az év elején zsarolás büntette,és 
zsarolás bűntettének kísérlete .miatt hat hó-
napi börtönre ítélte Sztojanov János bolgár 
kertészt, az első számú bolgár huszárezred 
káplárját. Az volt a bűne, hogy tavaly de-
cenvljerben száz koronát zsarolt Titeleu egy 
honfitársától akinek megígérte, hogy nőm. 
jelenti fel mint katonaszökevényt, Perlaszon 
is meg akart hasonló módon zsarolni egy má-
sik bolgár kertészt, aki azonban nem állt. 
kötélnek. Kedden foglalkozott a .zsaroló bol-

gár ügyével a szegedi Ítélőtábla Ringhoffer-
tauácsa és, — dr. Kállai Emil védőbeszéde 
után — a törvényszék Ítéletét helyben-
hagyta. 

— Rablógyilkos szerb internáltak. Feb-
ruár 26-ikán a1 buzádi erdőben tudvalevően 
meggyilkolták és .kirabolták Richti Ignác 
erdőőrt. A gyilkosságot Nedelkovics István 
szerb internált követte el a/ki többedmagá-
va;l megszökött az aradi várból. Kihallgatása 
folyamán azt vallotta, hogy február 12-én a 
Maros mellett egy erdőben fairtással voltak 
elfoglalva és mikor este visszakísérték őket, 
észrevétlenül egy fa mögé bujt-és hátrama-
radt. Négy napon át bolyongott egyedül az 
erdőlxm, ahol találkozott .két jogodinai szerb 
emberrel, akik szintén Magyarországon vol-
tak internálva, de megszöktek. A bárom 
szökevény egymáshoz csatlakozott és elein-
tén koldulással tartották fenn magukat. A 
sok nélkülözést megunták és elhatározták, 
hogy bármi utón pénzt szereznek, aztán ki-
szöknek Magyarországiból. Megbeszélték, 
hogy a legelső embert, aki útjukba kerül, 
megölik és kirabolják. Igy jutottak a buzádi 
erdőház elé, amelyben egyedül lakott Richti 
Ignác het venéves erdőö-r. Az öreg ember épen 
aludni készült, amikor a három rabló beha-
tolt a szobába, az erdőőrt kirabolták, a pén-
zen osztozkodtak, majd fejszével agyonütöt-
ték a tehetetlen embert, akit a gyilkosság 
után beledobtak az erdőház melletti kútba. 
Nedelkovics az erdőben bált meg, ahol más-
nap reggel a gyakorlatozó katonák elfogták. 
Két társa azonban eltűnt. Nedelkovics, mint 
a vizsgalat során kiderül, a gyilkosság nap-
ján Breuer György erdőőrt is .megtámadta, 
akinek sikerült megmenekülnie. A másik 
két tettes! erélyesen nyomozza a rendőrség. 

— Szivenszurta a huszárt Szabó Kálmán, 
tizennyolc esztendős dorozsmai suhanc a 
mull év .novemberében mulatozás közijén 
zsebkésével szivenszurta Fekete Lmre köz-
huszárt. A szegedi törvényszéken tartott tár-
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gyaláson kiderült, hogy a fiu ittas állapot-
ban követte cl tettét,,miért is, az enyhítő kö-
rülmények figyelembe vételével csak egy évi 
fogházra Ítélte a biróság. Kedden a szegedi 
ítélőtábla Ringhoffer-tanácsa ugy a halált 
okozó súlyos testisértés niinősitését, imimt a 
kiszabott büntetést helybenhagyta. 

— Baleset a fürésztelepen. Bénák Péter 
napszámos kedden délután a Winkler-féle fű-
résztelepen a körfűrésznél a balkezén kissé 
megsérült. A sebet a városi közkórházban 
kimosták és bekötözték. 

— A világháború története. Ennek a kép-
nek első két fejezetét a, mult napokban mu-
tatta be a Korzó-mozi. A közönség a legna-
gyobb1 elismeréssel fogadta ezt a szenzációs 
képet és most szerdán és csütörtökön a soro-
zat harmadik és negyedik fejezete kerül be-
mutatóra. A népek csatája és Belgium buká-
sa ezeknek a fejezeteknek a oime, mindkettő 
eredeti fölvétel német szövetségesünk diadal-
mas effenz-i vajáról. .Bizonyára ezeket a képe-
ket is azzal az elismeréssel fogja fogadni a 
közönség, mint az előzőeket. A háború törté-
nete cimü sorozaton kiviil bemutatásira kerül 
A milliomos találmány cimü érdekes detek-
tív dráma, valamint ineihány aktuális és ér-
dekes harctéri fölvétel. 

— Irodalmi est lesz szerdán és csütörtökön 
az Urániában. Ohorn, világhírű néniét iró 
egyik regényéből készült rendkívüli érdek-
feszítő eselehményü filmet, a Mfwányos pap-
lakot vétitek. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

Az irek Anglia vereségét kivánják. 
Hága, március 7. A „Times" hosszú cik-

két szentel az irlundi növekvő uy ugtalanság-
1 nak; Írországban az agitáció egyre nagyobb 

mérveket ölt; a sorozás elé nehézségeket gör-

dít és lehetetlenné teszi a hazafias gyüleke-

zéseket. Kifejezetten kormányellenes jellegű 

hetilapok keletkeznek mindenfelé. Különö-

sen Redmondot tekintik az ir érdekek áruló-

jának, mert erősen védelmezi a sorozást. Ám-

bátor — mondja a „Times" — még kisebb-

ségben vannak azok, akik Anglia véreségét 

kívánjáki vagy legalább nem sajnálják, de 

szaporodnak számban és nőnek tekintélyben. 

A brit kormánynak azonnal erélyesen kell 

közbelépnie. és a „laisser fair" politikának 

véget kell vetnie. A helyzet még távolról sem 

veszedelmes, de azzal fenyeget, hogy vesze-

delmessé válhatik és mindenesetre károsítja 

a nemzet és birodalom érdekeit. 

Adakozzunk a rokkantaknak 

és a világtalan katonáknak! 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 
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