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— Csanádmegye alapítványa. Csanádmegye 
a 'D. M. IK. E. makói interinátusa részére ala-
pítványt. tett, amely szerint évről-évre ötszáz 
koronát ad arra a célra, lnogy egy megéyi 
tisztviselő árvája, 'vagy hadiárvája ellátást 
nyerjen a diákotthonban. 

— Katonai járőrök vigyáznak a virágokra. 

A tavaszi idő beálltával a rendőrkapitány-

ság a lapok utján (figyelmeztette a közönsé-

get, bogy azokat, a,kik a fákat rongálj '•!<, 

vagy a közterekben Üe'vő virágokat leszakít-

ják, s>zigo>ruain megbüntetik. IJgy látszik, ez 

a figyelmeztetés nem 'használt, mert különö-

sen Újszegeden tarolja le mindennap a kö-

zönség a virágágyakat. Legutóbb egy sze-
gedi ügy védet ért tetten a rendőr, épen ami-

kor a virágokat tördelte. Az .ügyvédet biin-

tetőparaucs utján fogja a rendőrség nieg-

bü ntetői. Dr. Szalag József fókapitany, — 

mini azt a h étfői tanácsülésen bej elöntette 

átiratot intézett a katonai parancsnoksághoz 

és katonai járőrök kirendelését kérte, tekin-

tettel különösen arra a körülményre,. hogy 

a hadserteg kötelékébe tartozó, sétálók is ki-

váló előszeretettel pusztítják a virágokat. 

Azokat, akiket tetten érnek, ezek a járőrök 

nyomban előállítják. A főkapitány átiratá-

ban azt i,s kérte, liogy a katonasággal napi-

parancsban közöltessék, bogy a virágok el-

tulajdonítása szigorúan tilos. 

— Kiviteli tilalom Hollandiában. Hágából 
jelentik: A cink, cinkoxid, káposzta narancs, 
citrom ós imardarinkiivlitel március Jll'-ike 
óta tilos. A gyapotkivitelt újra megtiltották, 
anieimnyiban bizonyos minőségekre .nézve az 
1914. év szeptember 3-i.ki királyi dekrétum 
eddig nem intézkedett. A tilalmak sorában 
kétségtelenül a gyapotra vonatkozó a leg-
fontosabb. 

— Egy százados sorsa. Takács József 

Szegedről régebben érdeklődött Bécsben 

Mihalótzi vörös-keresztes .nővérnél Ratvay 
Zoltán százados sorsa iránt. A nevére érke-

zett választ közelebbi eirn hiányában nem 

tudják kézbesíteni. Kellő igazolás után át-

veheti a Délmagyarország kiadóhivatalában. 

— A horgos-ksrályhalmi állomás körüli 

belvizek levezetése. Április 12-en a horgos-

királyhalmi állomás körüli belvizek leveze-

tése céljából hely-színi szemlát tartanak, a 

melyen a várost Bokor Pál polgármester-

helyettes és Turóczy Mihály tiszti főügyész 

fogják képviselni. A szemlén a szabadkai iiz-

letvez-e tőség képvislői, az. államvasutak igaz-

gatósága, Horgos község elöljárósága és a 

környékbeli birtokosok vesznek részt. 

— Ötvenezerkoronás póstalopás. Nagy-
böcskerekről jelentik: Márcijts 30-án, csü-
törtökön délután a Torontál-vármegyei Hi-
telszövetkezet a ferenohalomi községi elöljá-
róság címére pénzestevéJben ötvenezer .ko-
ronát küldött az ottani gazdáktól vásárolt 
kukoricáért. A pénz egy -ötezer koronás pén-
zeslevéllel és más postai csomaggal együtt 
délután fél öt óra tájban föladta a nagybecs-
kereki postahivatalban. A pénzeslevél pénte-
ken reggel- hét órakor ment el Nagybecske-
rekről és szombaton délben érkezett Ferenc-
halomra a postahivatalhoz, amely értesítette 
az elöljáróságot, honnan a községi pénztá-
rost küldték e-i délután 4 óra tájban a pénzes 
levélért. A községi pénztáros elhivatta a se-
gédjegyzőt és ketten együtt nyitották fel a 
pénzes levelet. Mikor fölvágták a borítékot, 
elhiilve látták, ihogy a jelzett ötven darab 
ezres helyett ujságpapirós van a levélben. A 
lopás ugy történhetett, hogy a boríték két 
pecsétjét fölmelegítve meglazították és a 
pénz kivétele után újságpapírral újra visz-
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szany-omfék. A uagyfbecskíereki postán azt 
állítják, Ihogy a levél feladásakor a pecsétek 
teljesen kifogástalanok voltak. A ferenaha-
loimi községi elöljáróság telefonon rögtön 
értesítette az esetről a hitelszövetkezetet, a 
mely azonnal 'feljelentést tett a rendőrségen'. 
A nyomozás a legszélesebb mederben -folyik 
s minden jel arra vall, hogy -hamarosan kéz-
rékerül a tettes. 

— A z elvesztett és megtalált ezerkoronás. 
A Schvarcz E. és fia termény nagykereskedő 
cég főnöke vasárnap dél-cll őtt megbízta, egyik 
alkalmazottját: Polgár Andor gyakornokot, 
hogy ezer koronát a postán táviratilag ad-
jon fal. A gyakornok az irigy darab ezerkoro-
•nást elveszítette. (Ezen ainn'yira .kétségbe-
esett, bogy a tépái vámháznál a Tiszába 
v-ette maigát. A vámőr észrevette, utána 
evezett és kimentette. A fiatal embert, akinek 
az ijedtségen kívül semmi baja sem történt, 
a városi tközkórházba szállították. (Hétfőn 
délelőtt Tanczig Katalin 4(2 éves lány meg-
jelent a rendőrségen és dr. Borbola Jenő 
bűnügyi kapitánynak egy ezer koronást 
adott át. A kisítány előadta, bogy a nagy 
barkót a Széchenyi-téren találta. (Dtr. Bor-
bola nyomban értesítetté a gyakornokot, 
hogy a pénz megkerült, amit a fiai zokogva 
veit tudomásul. 

— Meggyilkolta az unokafivére feleségét. 

IJirt adtaink arról, begy Lakács István do-

rozsmai föklniivcs február végén az ország-

úton megtámadta az unokabátyja feleségét, 

Lukács Sánd-orné és revolveraggyal több iz-

lieín -fejbe verte, a liasát -egy késsel felhasí-

totta. Lukácsot valiaki megzavarta véres 

murik újában, mire elfutott és egy fára fel-

akasztotta. magát. Az asszonyt életveszélyes 

sérüléseivel a közkórháziul szállították. A 

rendőrség annak idején megállapította, hogy 

Lukács István szerelemféllésből követte el 

hadbavonult n nek afi vér ének felesége ellen a 

véres merényletet. Luikálcsné, dacára a gondos 

ápolásnak, hétfőn délelőtt.' 'belehalt a szenve-

dett sérülésekbe. 

— A kis gyermek halála. Sipos Józsefné 
mezőbegy esi napszámosasszony egy ízben 
őirizktlenül hagy egy éves Ferenc nevii fiát. 
A gyéreik a konyhában egy doboz zsirszódúra 
akadt, amelyet megevett. Amikor iSiposmé 
hazaérkezett, a kisifiu már lialott volt. A 
szegedi törvényszék <Hevessy-t>anwsa hétfőn 
vonta feleSpsséígre Sipos József.uét, gondat-
lanságból okozott emberölés miatt. A bíró-
ság a kihallgatott tanuk vallomása alapjául 
megáll apitotta, 'bogy a vádlott nem követett 
elígondatianBáigot, miért is ifelniientett-e a vád 
alól. 

— Elhagyta az őrhelyét. Őrszolgálati kö-
telességsértés bűntettével vádolva állott Igaz 
Pál 5, bonvéd pótzászlóaljbeli honvéd, a 
hadosztálybiróság előtt. Az a bűne, bogy őr-
helyéről engedelem nélkül távozott. A tár-
gyaláson azzal védekezett, liogy görcsöket 
kapott, ezért volt kénytelen helyéről távozni. 
A hadbíróság felmentette a vádlottat. 

— Elgázolta a villamos, A Délmagyarország 
március 126-IJki) Isizá'.málbain. jelentettük/, hogy 
a Kossuth Lajos—ugárut 8. szánni ház előtt 
a villamos eligazolta (Fodor Teréz öt éves le-
ányt. A kislányt, akinek a lábán mentek át 
a kerekek, a városi közkórházira szállították, 
ahol hétfőn reggel a túlságos vérveszteség 
következtében kiszenvedett. 

— Életunt aggastyán. Egy 88 esztendős 

iparos: Kéri István vasárnap este megunta 

hányatott életét és a Páll fy-u tea (58, számú 

házbáni levő lakásán felakasztotta ma-

gát. Est© nyolc érakor a lánya fedezte fel 

az öngyilkosságot, aki a rendőrséget is érte-

sítette. Dr. Andrássy Ferenc kerületi orvos 

megállapította, hogy kétségkívül öngyilkos-

ság történt. Az öreg életunt holttestét a la-

kásán hagyták, ahonnan kedden dél u túrni 

fogják temetni. 


