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A török Vörös Félhold képesleveteztt-

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Elitélt detektív. 
A háború kitörésekor a belügyminiszté-

rium. «z újvidéki határrendörséghez detek-
tiv-szolgálattélelre rendelte ki Adorján Je-
romost, a belügyminisztériumba beosztott 
detektívet. Adorján a legnagyobb buzgalom-
inai látta el hivatalát, amig egyszer ittas ál-
lapotban olyan 'bűncselekményre ragadtatta 
el magát, amiért ma elitélte az újvidéki tör-
vényszék dr Fischer Frigyes vezetése alatt 
működő büntető tanácsa. 

A vádirat szerint az ügyészség bűnösnek 
kéri kimondani Adorján Jeromost a házjog 
megsértésének vétségében, mert a mult év 
szeptember 18-án hivatalos hatalmával visz-
szaélve, mint a határrendőrség detektivje, 
törvényellenesen behatolva Singér Mihály 
mulaitó-tul a j d o n os í u agán la kásába, nevezett-
nek, mint a lakással rendelkezőnek akarata 
és tiltakozása dacára hcnntmaradt, majd ott 
újból megjelenvén, házkutatást tartott. Vá-
dat emelt továbbá az ügyészség Adorján Je-
romos ellen hivatalos hatalommal való visz-
szaélés és személyes szabadság elleni vétség 
miatt, mert ugyanakkor Nagy György sza-
kaszvezetőt és Tábori József tizedest, a lia-
tárrendőrséghez beosztott népfelkelőket a 
neki leendő segédkezésre felszólítva, a -fegy-
veres erőt jogos indok nélkül beavatkozásra 
hívta fel és nevezett felfegyverzett népfelke-
lőkkel, hivatali hatalmával visszaélve, tör-
vényellenesen Singer Mihályt a határrcndőr-
ségen fogva tartotta. Végül vádat emelt az 
ügyészség Adorján Jeromos ellen súlyos 
testi sértés büntette miatt, .mert Singer Mi-
hályt többször fejbe ütötte és arcán is sérülé-
seket ejtett.1 

Adorján Jeromos a tárgyaláson való ki-
hallgatása során beismerte, bogy katonákkal 
elment IS inger Mihályhoz, őt letartóztatta, 
arcul is ütötte, tagadja azonban azt, hogy 
Singer magánlakásába hatolt és hogy hiva-
talos hatalmával visszaélt volna, imiért neki a 
bel ügy min iszteri om tói k apott felhatal mazás 
aliapján bármikor és bárhol joga volt házku-
tatást tartani. .Előadta azt, liogy ő kémet ke-
resett és mivel Singer ellenszegült, letartóz-
tatta. Ha bűncselekményt követett el, ez nem 
irható az ő terhére, mert hitbuzgalmában 
cselekedett, hiszen ő detektív minőségében 
az államinak igen hagy szolgálatokat tett, 
mint például a seb izma-ügyben és ő volt az, 
aki. a szarajevói tragédia alkalmával Princi-

pet nyomban elfogta. 

Ezután a bíróság tizenöt tanút hallgatott 
ki és ezeknek vallomása alapján megállapí-
totta a következő tényállást: 

A mult év szeptember 18-án Adorján Je-
romos két detektív társával a IMayer-féle ká-
véházban .mulatott és ittas állapotban éjjeli 
fél 2 óra tájt elment Singer Mihályhoz, ahol 
a kaput zárva találta. Zörgetett, mire been-
gedték. Ott gorombáskodott és .Singer Mi-
hályt leakarta tartóztatni. Minthogy azon-
ban az ellentállás folytán ez nem sikerült, 
Adorján elment a rendőrségre és az ügyele-
tes rendőrtiszt viselőt arra kérte, liogy adjon 
neki karhatalmat Singer letartóztatására. A 
rendőrtisztviselő ezt a kérést megtagadta, el-
lenben elküldött az eset megvizsgálása vé-
gett egy rendőrellenőrt. Adorján ettől is kö-
vetelte, liogy tartóztassa le Singért, de ez is 
megtagadta, mire Adorján kocsiba vágta 
magát, kihajtatott a vasúti barakkohz és on-
nét két szuronyos katonával a városházára 
ment, ahol véletlenül az épen panaszt tevő 
Ringért találta. A két katona megragadta őt, 
kocsiba ültette, szembe ült vele Adorján is 
és igy vitték őt a határrendőrségre. Az egész 
utou.'agyba-föhe verte. .A liatárerndőrségen 
megkezdődött Singéi- kihallgatása. Minden 

kérdés után Singer arcán egy-egy pofén csat-
tant el. Az ütések folytán Singernek úgy-
szólván valamennyi foga kiesett. Ezután 
Adorján Singért lecsukatta és reggeli kilenc 
óráig fogva tartotta. 

A bíróság bűnösnek mondta ki Adorján 

Jeromost a hivatali hatatom mai való vissét-

élés vétségében, továbbá a svlyos és könnyű 

testi sertés vétségében és ezért három havi 

fogházra, mint fő- és 20 korona mellékbünte-

tésre itélte. A hivatalvesztés kimondását a 
bíróság mellőzte. A többi vádak alól — mint-
hogy azok beigazolva nem lettek — a .bíróság 
a vádlottat fel mentette A Az ügyész a büntetés 
súlyosbítása és vádlottnak az egyes bűncse-
lekmények alól való felmentése miatt, vád-
lott pedig .teljes felmentés végett felebbezett. 

— A boszniai küldöttség Tiszánál. Buda-
pestről jelenti tudósítónk: Gróf Tisza István 

miniszterelnök fogadta a boszniai küldött-

séget, amely Sarkotic tartományi főnök, 

vezetésével tisztelgett nála. Sarkotic üdvözlő 

beszédére válaszában kiemelte a miniszter-

elnök, hogy a közösen vívott harcokban 

Bosznia és Hercegovina is dicsőségesen ki-

vette részét és ezzel megalapozta jövő fej-

lődését. Kifejezte a miniszterelnök azon re: 

ményét, hogy jövőben Magyarország, Bosz-

nia és Hercegovina között a baráti viszony 

erősbödni fog. Este a főváros bankettet adott 

a küldöttség tiszteletére, melyen Tisza Ist-

ván 'felköszöntőt mondott a királyra. 

— Kitüntetés. Tóth István fregatthadnagyot, 
egy tengeralattjáró 11lásodparancsnokát, Tóth 
Péter szegedi kereskdő fiát, hősies viselke-
désének elismeréséül a király a Rigaion iLau-
dis-szal tüntette ki. 

— A zenés kávéházak zárórája. Buda-
pestről jelentik: Azok a káVéhóztulajdono-
sok, akiknek helyiségeiben zene játszik, el-
határozták, hogy a belügyminisztert memo-
randumban kérik fel, bogy a zenéskávéhá-
zaknak szombaton és vasárnap éjjel kivéte-
lesen éj fél utáni bárom óráig hosszabbítsa 
meg a zárórát. A memorandumban kifejtik, 
Imgy e kávéházaknak létérdeke, bogy leg-
alább e két napon .tovább legyenek nyitva 
s Ina nem hosszabibtják meg a .zárórát, kény-
telenek üzletüket liezárai. A budapesti ká-
vésipartársulat több tagja szerdán délben 

felkereste dr. Schreiher Emil rendőrtauá-
esost, a közigazgatási osztály vezetőjét és 
kérdést intézett hozzá, van-e remény arra, 
liogy a belügyminiszter bizonyos idő .múlva 
a záróra korlátozására vonatkozó rendeletét 
módosítani fogja. A rendőrtanácsos kijelen-
tette, liogy a rendőrség véleménye szerint a 
háború folyamán a rendeletet aligha fogja 
módosítani egyébként pedig a rendőrségnek 
is szigorú utasítása van, liogy csakis a ko-
rábbi nyitás tekintetében tehet kivételt. Ez 
két kávéházzal, ahol közsziikség volt, meg-
történt, további engedmények nem történnek. 
A kávésoknak az a küldöttsége, amely a 
zené>kávéliázakra nézve kér hetenkénti két 
napon át hosszabb nyitvatartást, valószinü-
lek még e héten mégjelenik a belügyminisz-
ternél. 

— Magyar művészek sikere Konstanti-

nápolyban. Konstantinápolyból táviratozzák: 

Fényesen sikerült 'hangversenyt rendezett a 

konstantinápolyi nagy városi színházban a 

török félhold javára Medek Anna opera-

énekesnő, Hubay Jenő hegedűművész é.s iHe-

gyoi csel lóm ii vész. A közönség, m ely a leg-

utolsó helyig megtöltötte a színházat, nagy 

lelkesedéssel ünnepelte a művészeket. Az 

előkelő közönség soraiban ott volt Macken-

sen is Enver pasával, valamint ott voltak 

a török hercegek, a miniszterek, a diploma-

ták és az udvari méltóságok. A művészeket 

mindéin egyes szám' után nagy tapsviharral 

jutalmazták és virágokkal halmozták el. 

— Drágább a fürdés. A városi gőzfürdő 

felemelt dijai április elsején élet belépnek. A 

régi árakon vásárolt és eddig el nem hasz-

nált csoport jegyek április elsején érvényü-

ket vesztik. Ezeket a jegyeket a központi ja-

vadalom pénztár április elsejétől tizenötö-

dikéig beváltja. A be nem váltott esoport-

jegyek elvesztik érvényükéit. 

— Wekerle a báziási áthidalás mellett. 

Módiunkban van reprodukálni Wekerle Sán-

dor volt miniszterelnöknek egy kijelentését, 

amely az lAlduna áthidalására vonatkozik ós 

közelről érdekli Szegedet. Egy temesvári elő-

kelő pozíciójú férfiúnak — irja egyik temes-

vári újság — alkalma nyilt Wekerlével dél-

vidéki ügyekről beszélgetést folytatni és mi-

kor szó esett az Aiduna áthidalásáról, az il-

lető feltette a kérdést, bogy mi a .nézete We-

kerlének, melyik terv helyesebb és kerosztül-

vihetőbb, az, amely 'Házias, vagy az, amely 

Kevevúra mellett akarja (megcsinálni az uj 

hidat és vasúti összeköttetést. Weikerle ><rv 

felelt: 

— Ha Temesvár semmit sem tenne a 

báziási áthidalás érdekében, akkor is ezt, a 

báziási áthidalást kellene megcsinálni. 

— A város 50000 koronás adománya. A 
törvényhatósági bizottság a kárpáti falvak 
felépítésére tudvalevőleg ötvenezer koronát 
szavazott meg. A közgyűlésnek ezt a határo-
zatát a belügyminiszter jóváhagyta. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A pén-
tekesti istentisztelet hat órakor kezdődik, 
írásmagyarázat szombaton délelőtt lesz. 

— Megdrágult a palicsi fürdőzés. Egyik 
szabadkai lap irja: Bent vagyunk a tavasz-
ban és nemsokára a nyár elejét fogjuk ta-
icosni. Nemsokára ismét felmerül a kérdés, 
hol nyaraljunk az idén. A háború alatt nem 
érdemes .külföldre menni fürdőre, de viszont 
nem is tanácsos. Azoknak a sajnálatra méltó 
jómódú polgároknak, akiknek a mai horri-
bilis drágaságban még fürdőre is jut pénzük, 
ne fájón a feje, bogy nem tudják a pénzt el-
költeni nyáron. Jöjjenek Pallosra, ha sok 
pénzük van. ott az olcsó fürdői szórakozáso-
kat is •méregdrágánkell megfizetni. Eddig is 
sok panasz volt nz ellen, hogy a palicsi nya-
ralás más fürdőkhöz arányítva rettenetes 
drága. Palics-fiirdő lassú fejlődését és fellen-
dülését is a drágasággal hozták kapcsolatba. 
Most ez a kapcsolat annál jogosabb lesz, mert 
a jvaliesi nyaralás lehetőségét még megnehe-
zítette a város azzal, bogy 15—20 százalékkal 
felemelte a szállodai szobák árát, a hideg és 
mrlegfiVdő árát ugyancsak 15—20 százalék-
kal srófolta fel. Egyedül a Kiss Ábel-féle 
szobák és az ottani melegfürdő árait — amit 
szegényebb sorsú fürdőzők vesznék igénybe 
— .nem emelte fel a város. A mai előkészítő 
tanácsülésen referálta az uj palicsi árszabást 
dr. Dombit® Lajos helyettispolgármester, pa-
licsi fürdőigazgató. A tanács természetesen 
elfogadta az árak emelését, mert ugy gondol-
kodott. hogy akinek az idén is van fürdői 
luxusokra kivetni vhnló pénze, az .fizesse meg 
fényűzését. lA közgyűlés fog határozni ab-
ban, bogy elfogadja-e az uj palicsi árszabást, 
vagy a régit hagyja-e meg. Dr. Dembitz La-
jos helyettespolgánmester kijelentette, hogy 
a íiirdőszezon az idén is május elsején fog 
kezdődni abban a keretben, ami a tavalyi há-
borús szezont is jellemezte. Valószínűleg az 
idén seiin lesz zene Palioson. 

— Tessék a kutyát elverni, A szegedi 

rendőrkapitányság ma különös tartalmú 

táviratot kapott. Minden magyarázat helyett 

szórói-szóra itt adjuk a furcsa sürgönyt: — 

Rendőrkapitányság, .Szeged. Kutyám meg-

szökött, valószínűleg ott tartózkodik, kérem 

elfogni és jól elverni. Szántóné, Temesvár. A 

rendőrségen most persze csak azon tanakod-

nak, hogyan tegyenek eleget Szántóné sze-

rény kérelmének. 


