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A török Vörös Félhold képeslevelező* 

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos B! 

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

A liorgosi vizáradás. ^ 

(Saját tudósítónktól.) Hétfőn délután 

óriás, 1 felhőszakadás vonult el Horgos köz-

ség felett. Az utóbbi idők esőzéseitől az 

airnugy is teljesen átázott talaj nem tudta 

magába szívni az ujabb .viztömeget, amely 

igy megállott a mélyedésekben, elöntötte 

alz, árkoklat és sok helyén kilépett a medré-

ből. -A délután folyamán telefonon érdeklőd-

tünk a horgos,i községházán az áradás je? 

lentegji állása felől.-A községiházán a követ-

kező felvilágosítást kaptuk: 

— A felszaporodott vizek .a folytonos 

esőzéstől annyira kiáradtak, hogy a község 

külső részén döntöttek nagyobb területeket. 

Néhány ház is ves.zjSybe került, amennyi-

ben a viz a házakat alámosta. Baleset vagy 

szerencsétlenség seholsem történt, a szük-

séges intézkedések már folyamatban van-

nak. A külső részekről a viizet. a Fő-utcán 

'keresztül húzódó nagy árkon át vezetjük le 

a Horgos és Kamarás közt levő Bara nevű 

liba úszta tó tóba. Ez az árok teljesen meg-

telt vízzel, amely hempöTyögve. folyik, de a 

község belső területén sehol seiiri öntött ínég 

kii. A külső díszen .még az úgynevezett Tiszt-

viselőtelep is' wz alatt áll. Innen a vizet a 

Kárász-féle birtok •mellett levő Kerge,-tóhoz 

akarjuk levezetni. Amennyiben a munkála-

tok folyamán nehézségek merül néne k fel, 

utász-csapiat kirendelését fogjuk kérnii. 

— A bsnjalukai hazaárulást pör befeje-

ződött. Sarajevóból jelenti a Magyar Távirati 
Iroda: A banjalíukai hazaárulást nionatre-

bünpör vég'et ért. Tizenhat vádlőltat halálra 
ítéltek, nyolcvan nyolcat 1—20 évi börtönre 

és 55 vádlottat felmentettek. 

— Németországban nyaralásra nem ad-
nak útlevelet. Zürichből jelentik: A berlini 
rendőrség olyan intézkedéseket tett, melynek 
súlyos következménye lesz (Svájcra .a nyári 
időszakban. A berlini •renldőrség' ugyanis a 
háború egész tartaniára elrendelte, ihogy 
senkinek se adjanak .útlevelet a külföldre, 
ha. szórakozás és .Üdülés céljából kérik. Csak-
is nagy britegek az. orvosi bizonyítvány alap-
ján kapnak engedélyt, hogy bizonyos kül-
földi- gyógyitéhelyre mehessenek. Az 'utazási 
tilalom AmztriaAIagyamrszúgra is kiterjed, 
valamint az Óriás-hegység turista vidékére. 

— A földmivelésügyi miniszter a burgo-
nyakészletek bejelentését tanácsolja. A fél-
hivatalos Budapesti Tudósító jelenti: ,A mult 
óv tavaszán a vasúti szállítás nehézségeiből 
és egyéb akadályokból kifolyóan az ország 
némely részén nagyobb burgonyakészletek el-
adatlanul és íölhaszuálatlamul maradtak és 
elrot'hadásuk miatt a gazdát érzékeny vesz-
teségeik sajtották. A folyó évben, amikor a 
burgonya, elszállítása kormányintézkedések 
által is bizonyos .mértékig korlátozva van, 
még fokozottabb mértékben fönnáll annak 
lehetősége, hoigy az ország egyes vidékein a 
gazdákat ily károk $rhetik, mig az ország 
más vidékein .a lakosság az élelmezési cé-
lokra szükséges burgonyát is alig tudja 'biz-
tosi tani. ,Ezért a földmivelésügyi miniszter 
fölhívja a vármegyék alispánjait, figyelmez-
tessék a gazdáikat arra,, hogy esetleg még 
eladatlan 'bnrgonya-kászletriiket a iföldmive-
Jésüigyi miniszternél haladéktalanul jelentsék 

be, aki e kéázletek megvétele iránt a szük-
séges intézkedéseket a lehető legrövidebb idő 
alatt meg fogja tenni. Ba a gazdák a (beje-
lentést meg nem teszik, az ebből kifolyóan 
őket érő károsodásért senkit felelőssé nem 
tehetnek. 

— Kitüntetések. Högl Győző 7. árkász-
zászlóaljbeli századosnak, Révész János 46-os 
tartalékos hadnagynak vitéz magatartása elis-
meréseül a katonai érdemkereszt 3. osztályát 
adományozta a király. — Gyulai Pál 5. hon-
védgyaiogezredbeli tartalékos egész égiigyi zász-
lós a koronás arany érdemkeresztet kapta a 
vitézségi érem szalagján. 

— A jégeső és fagy pusztításai. Hétfő 
délután Szegeden és a környéken erős jég-
eső volt. Szerencsére, mint értesülünk, a 
jégverés nem tett nagyobb kárt sern a veté-
sekben, sem a gyümölcsfákban. Csupán a 
barackoknak ártott a jégeső, de nem nagy 
mértékben. A késői fagy is lényegtelen ká-
rokat okozott a vetésekde. A kedvezőbbre 
forduló időjárás a csekélyebb mértékű pusz-
tításokat teljesen helyrehozhatja. 

— Választmányi üíés. A Felebaráti Szerelet-
Szövetsóg elnökségié ezen a,z utón értesiti az 
egyesüllet választmányi tagjait, hogy a már 
kibocsátott, meghívókban jelzett választmá-
nyi ülés az ott már ifelscrolt program kere-
tében nem csütörtökön, hanem f. hó 38-án, 
pénteken délután fél 6 órakor fog megtartat-
ni az ü r i Kaszinó bölgyttrir.óben, mikorra 
az összes választmányi tagokat ezután is 
meghívja a Belebaráti Szeretet .Szövetség 
elnöksége. 

— Olaszor. zégbari belátják a monarkia 
elkni háború céltalanságát. Egy bukaresti 
lap, a Steagul irja : 

— Egy rövid sürgöny közli, hogy a 
második olasz hadsereg hadbírósága Cura 
hadnagyot tizenöt évi börtönre itélte el, 
mert a lövészárokban kijelentette, hogy 
Olaszország rosszul cselekedett, midőn a 
központi hatalmak ellen fordult és nem 
csatlakozott hozzájuk. Az Idea Nazionale, 
mely e hirt először közölte, még kijelenti, 
hogy az illető tiszt kiváló vitézséget tanúsí-
tott az eddig lefolyt csatákban. 

— Tehát egy katonatisztet, aki a vitéz-
ség ritka jeleit tanúsította és kinek hazafi-
feáia kétségtelen, hazaárulásért elitélnek; de 
hazaáiulásnak ncvezhető-e, ha egy férfi, ki 
különben kötelességének eleget tett, ama 
véleményének ad kifejezést, hogy Olasz-
ország jobban cselekedett volna, ha a köz-
pontiak mellé szegődik ? De Cara hadnagy 
nem is az egyedüli, ki Olaszországban igy 
gondolkodik. Még a habom előtt is sok 
okos, tekintélyes egyén volt ezen a nézeten 
és határozottan állást foglaltak egy Ausztria-
Magyarország ellen viselendő háborúval 
szemben. 

—- Az olyan politikát, mellyel Olasz-
ország harminc éven át megbarátkozott, nem 
lehet csak félrelökni. De a demagógia mégis 
csak diadalmaskodott és sok elégedetlen 
hangot nyomott el a háború zsarnokága. A 
veszély tudatában, melynek Olaszország ki-
tette magát, e hangok zúgolódni kezdenek 
és elhallattszanak a lövészárkokig, ahol a 
legtekintélyesebb tisztek helyeslőleg veszik 
tudomásul 

— Cara hadnagy esete nem lehet kivé-
tel. De miután ugy van, ennek az esetnek 
más magyarázata nem lehet, minthogy pél-
dát akartak statuálni ily hangok elnyomása 
céljából, mert ezek a hangok ugy a népben, 
mint a hadseregben nap-nap után liangosab-
bak lesznek és kinyitják mindazok szemeit, 
kik Olaszország és jövendő sorsáról tiszta 
képet akarnak alkotni. 

— A magyarcsanádi gyilkosság. A napok-
ban hirt adtunk arról, hogy özv. Jesity Mladen-
né ötvenkétéves magyarcsanádi asszonyt meg-
fojtották, aztán a holttestet az éléskamrában 
fölakasztották. A meggyilkolt asszony menyé-
nek, /es/Ty Milutinnénak följelentésére megindult 
a nyomozás, amelynek során a bűntény elköve-
tésének gyanúja magára a följelentőre, Jesity 
Milutinnéra irányult, aki, amióta férje orosz 
fogságban van, rossz viszonyban élt az anyósá-

val, mert az kikapós életmódja miatt többször 
megkorholta. A vizsgálat megállapította, hogy 
Jesity Milutinné szívesen fogadta a legények 
udvarlásait. Az apátfdvi csendőrség a gyanúba 
fogott asszonynál házkutatást tartott és lefog-
lalta azokat a leveleket, amelyeket a kedvese, 
Lakatos Gergely, aki jelenleg katona, irt hozzá. 
A csendőrség gyanúját most egy szenzációs 
fölfedezés megerősitette. A nyomozás további 
folyamán tudomására jutott a csendőrségnek, 
hogy Rudas Miklós, magyarcsanádi bognár-
mester a csendőrőrmesternek ötszáz, a szolga-
bírónak és a körorvosnak — mint bevallotta, 
Jesity Milutinné fölbujtására — kétszáz koronát 
igért-arra az esetre, ha mielőbb eltemethetik 
Jesity Mladenné holttestét. Jesity Milutinnét és 
Rudas Miklóst a súlyos gyanuokok alapján le-
tartóztatták és a szegedi ügyészség fogházába 
szállították. A vizsgálat további során fölmerült 
bünrészesség gyanúja miatt letartóztatták Jesity 
Milutinné édesanyját, özvegy Ungurán Urosnét 
és nővéreit, Szervenka Istvánnét, Lncsai Szve-
tozárnét és Lakatos Gergelyt, aki a gyilkossá-
got megelőzőleg érkezett haza szabadságra Ma-
gyarcsanádra. A nyomozás eddigi adatai alapján 
a makói járásbíróság folytatja a nyomozást. A 
letartóztatottakat a szegedi ügyészség fogházá-
ból Makóra szállították. Alaposnak látszik a 
gyanú, hogy a gyilkosságot Lakatos Gergely 
követte el kedvesének fölbujtására, akiknek az 
öreg asszony utjukbau volt. A gyr.nusitottak 
ugyan még tagadnak, de a bizonyítékok súlya 
alatt a tettesek rövidesen kénytelenek lesznek 
bevállani a bűntett elkövetését. 

— A kórházbizotfság ülése. A kórház-
bizottság csütörtökön délután négy órakor a 
városháza bizottsági termében ülést tart. 

— Sorsoiás. Vasárnap, április 23-án, déli 
12 órakor történt meg a Szegedi Katolikus 
Nővédő Egyesület székházában a hirdetett 
ezüst kereszt kisorsolása. A sorsolásnál mint 
polgári biztos Ferenczy (Mátyás renöilkaipi-
tány szerepelt. Az ezüst keresztet a 158. szá-
mai sorsjegy nyerte rneg. A sorsjegy tulaj-
donosa a nyereményt az egyesület székházá-
ban, Korona-utca 18. szám alatt bármikor át-
vetheti. . , 

— Taiiiíónőváiasztás. Az iskolaszék pén-
teken délután négy órakor a városháza bi-
zottsági termében ülést tart. Az ülés tárgya 
a Göncziné Malatinszky Lenke nyugdíjaz-
tatásával megüresedett tanítónői állás betöl-
tése. 

— Megverte a?, édesanyját. A törvényszék 
annak idején egy havi fogházra itélte Varga 
József hódmezővásárhelyi 'napszámost, mert 
a mult év juiniue 31-én az édes anyját meg-
verte. Vargáné nyolc napon kelül gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. Az anya és a fiu va-
lami csekélység miatt szól átkozták össze, Var-
gáné nem adott igazat a fiának egy ügyben. 
A szegedi Ítélőtábla szerdán tárgyalta a fe-
leMbezáseket és a. törvényszék Ítéletét indo-
kainál foigva helybenhagyta. 

— Egy csirkéért tizenöt nap. Egy kiló 

sulyu rá;.tani való csirkéért özv. Komlósi Elekné 

a szerdai piacon hét korona hatvan fillért kö-

vetelt. Dr. Temesváry Géza kihágási biró az 

árdrágító kofát tizenöt napi elzárásra és száz-

ötven korona pénzbüntetésre itélte. 

— A meglopott szerelme?. Bozsity Antal, 
palonai ifüklmdves sók áig udvarolt Panavin 
Antalné ottani menyecskének. A heves ud-
varlás végre is azt eredményezte, hogiy az 
asszony meghívta iBozsityt magához. Más-
nap reggel, amikor Bozsity távozni akart, 
észrevette, hogy 658 Ikoronát tartalmazó 
pénztárcája eltűnt. Feljelentést tett, a csend-
őrök nyomozása eredményre is vezetett: 
Bozsity pénztárcáját 'megtalálták az a.-szóny 
li-ztesládájában. A törvényszék Panay innét 
a lopás elkövetésében 'bűnösnek mondta ki 
és egy havi fogházra itélte. A szegedi ítélő-
tábla szondán foglalkozott az ügyigye'l és a 
törvényszék ítéletét helybenhagyta. 

— Egy liter korpa 56 fillér. A kihágási 

bíróság szerdán két árdrágító fölött Ítélkezett. 

Kuzmanov Milánné gyálai kofaasszonyt nyolc 


