
» »L *A8Y A «Ö*«E I » Szeged, 1916. május 27. 

pesti Royal-orfeuim főrendezőjének feleségét, 

Szalontai Ferike enekesnőt. Dr. Farkas vidéki 

utazásáról hazaérkezve a félesége társaságában 

találta Győryt. Váratlanul, minden szóváltás 

nélkül hirtelen előrántotta revolverét és Győry 

Bertalanra kétszer rálőtt. A golyók a felügye-

lőt a combján sebesítették mek. A merénylet 

után Farkas a revolverrel a két sebből vérző 

embert agyba-főbe verte. A súlyosan sérült 

felügyelőt a Bajor-szanatóriumiba szállították, 

aihol Haiti tanár a golyókat eltávolította. — 

Győry állapota súlyos, de nemi életveszélyes. 

— Az iparostanonciskola a Kálvária-uton 
lesz. A szegeden létesítendő iparostanonciskola 
és tanoncottíbon valószínűleg azon a Kálvária-
uti telken fog felépülni, amelyet a harmadik 
polgári fiúiskola' céljaira vásárolt a város. Dr. 
Cicatricis Lajos főispán ugyanis erre a telekre 
hivta fel az államtitkár figyelmét, aki egy bi-
zottsággal megtekintette a telket és azt megfe-
lelőnek találta. A hatóság most a harmadik 
polgári fiúiskola számára másik telekről ,fog 
gondoskodni. 

— Kétszer mentette fel a törvényszék. A 

mmlfs óv .. szeptemberiéiben újoncok vonultak 

Csurogon keresztül. A felvirágozott katonák 

énekeltek, ami kicsalta a lakásából Jakovlye-

vics Rairikónét is. Amikor a szerb érzelmű asz-

szony látta, hogy az újoncok milyen jóked-

vűek, utánuk kiáltott: — Fogtok még sírni is, 

ha nem adjátok meg magatokat a szerbeknek, 

hogy Szerbia erősebb legyen, mint Magyaror-

szág. Jakovlyeviesnét feljelentették és az 

ügyészség nemzetiség elinni izgatás miatt 

emelt ellene vádat. Januárban tárgyalta az 

ügyet a szegedi törvényszék. A biróság a bizo-

ny ittlkok elégtelensége niiaft felmentette a 

vádlottat. Az iratok az Ítélőtáblához tétettek 

át, miután az ügyész felebbeztet. A tábla uj fő 

I tárgyalás megtartását rendelte el. Az uj tár-

gyalás pénteken volt a szegedi törvényszéken. 

A vádlott tagadta, hogy az inkriminált kifeje-

zéseket használta és miután bűnössége mellett 

ismét nem volt elégendő bizonyíték, a törvény-

szék másodszor is felmentette. Az ítélet nem 

jogerős. 

— Blériot páncélos repülőgépet szer-

kesztett. Rotterdamból jelentik: Greenwall, a 

„Daily Express" párisi külön tudósítója, a 

francia hadsereg uj repülőgépéről küld tudósí-

tást. A gépet Blériot szerkesztette. Ahlían kü-

lönbözik ez az eddigi gépektől, hogy könnyű 

szerkezetű és gyors emelkedő képességgel bir. 

— Államvasuti nyugdíjasok hadisegéiye. 
Az Országos Hadsegélyző Bizottság a nyug-
díjas államvasuti alkalmazottakat és azok öz-
vegyeit, épen ugy, mint a szoros értelemben 
vett nyugdíjas állami alkalmazottakat, a liá-
boru okozta rendkiviili drágaságra yaló tekin-
tette!!, egyszersmindenkorra szóló segélyben 
része siti. Hadisegélyt csakis azok az államvas-
uti nyugdíjasok kapnak, akik lakáspénzjára-

dékát nem húznak, feltéve, hogy nyugdijuk 
nem haladja meg az alább felsorolt összegeket. 
Az engedélyezett segély összege a 'következő: 
Tisztviselőknél 1200 korona nyugdíjig 150, 
1201—2000 korona nyugdíjig 200, 2001—3000 ko-
rona nyugdíjig 250 korona. Tisztviselők özve-
gyeinél 1200 korona nyugdíjig 150 , 1201—2000 
korona nyugdíjig 200, 2001—2800 korona nyug-
díjig 250 korona. Nyugdíjas tisztviselő, akinek 
nyugdija évi 3000 koronát, tisztviselő özvegye 
pediö, akinek évi nyugdija 2800 koronát meg-
halad, segélyt nem kap. A volt altiszteknél és 
szolgáknál, valamint azok özvegyeinél: 1000 
koronái nyugdíjig 80 korona, 1001—1200 korona 
nyugdíjig 100 korona. Ha ezek nyugdija az évi 
1200 koronát meghaladja, segélyt nem kapnak. 
Az özvegyek által, esetleg felvett gyermekse-
gélyt nem számítják be az özvegy nyugdijába, 
hanem a segélyre való jogosultság iuegállapi-
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tásánál csak az özvegyet saját személye szerint 
megillető nyugdijat veszik alapul. A legalább 
egy éve a magyar szent korona országai te-
rületén kivül tartózkodó nyugdijasok, illető-
leg özvegyiek segélyben nem részesülnek. Az 
igényjogosultságot az 1916. évi junius lió 1. ál-
lapot szerint birálják el, a segélyt tehát esak 
azok kapják meg, akiknek arra ezen napon 
igényük volt. A segély folyósítását nem kell 
külön kérni, hanem azt az arra igényjogosul-
taknak a nyugtahélyeg-iWetók levonásaiul a 
magyar királyi államvasutak központi főpénz-
tára a m. kir. postatakarékpénztár utján folyó 
év junius havában hivatalból küldi meg és pe-
dig a Budapesten lakó nyugdíj ások segélyét 
junius első napjaiban, a vidékiekét a hó máso-
dik felében. Viszont azok a nyugdijasok, akik-
nek hadi segélyre igényük nincsen, ennek en-
gedélyezését hiába kérelmezik, mert annak 
megadására nincsen mód, az esetleges kérvé-
nyezéssel tehát maguknak csak hiábavaló fá-
radtságot és költséget okoznak. 

— Éheznek a bérkocsisok lovai. Pénteken 

délelőtt a szegedi bérkocsisok küldöttsége ke-

reste ifel dr. Somogyi Szilveszter polgármestert 

és dr. Szalag József főkapitányt. A küldöttsé-

get Szabó Gyula iparkamarai titkár veziette, a 

ki a (bérkocsisok kérelmét előadta. Négy vag-

gon zabot akarnak a bérkocsisok, hogy telje-

sen elerőtlenedett lovaikat táplálhassák. Arra 

kértiék a polgármestert, hogy a hatóság eszkö-

zölje ki. hogy mielőbb erőtakármányhoz jussa-

nak, különben kénytelenek lesznek az üzemet 

beszüntetni. A polgármester azt a tanácsot 

adta a küldöttségnek, hogy kíséreljék meg inia-

gnk a zab beszerzését, inert a miniszter a jö'vő 

termés eladását is megtiltotta. Ez a tilalom 

négy megyében fel van függesztve, próbálkoz-

zanak tehát ott zabot beszerezni. A .főkapitány 

is hasonló értelemben nyilatkozott, 

— Eltűnt kisfiú. Mosolygó Ágoston, Üstö-
kös-utcai lakos megjelent a. rendőrslégen és 
előadta, hogy három esztendős Gyula nevü fia 
május 23-án eltűnt. A gyermeken szürke ka-
tonaruha volt. A rendőrség megindítottál a 
nyomozást, 

— A kocsivezető büne. A mult cv szep-
tember havában Újszegeden villamos baleset 
történt: két mérsékelt sebességgel haladó ko-
csi egymásnak szaladt. Az utasok közül néhá-
nyan könnyebben megsérültek. Pénteken fog-
lalkozott az üggyel a. szegedi törvényszék He-
rr.v»?/-taná»*a és az egyik vezetőt: Karácsonyi 

Mihályt közveszélyi'i cselekmény elkövetésé-
nek vétsége miatt négy havi fogházra Ítélte. 

Ugy a vádlott, mint az ügyész l'elebbczett. , 

— A vasárnaoi munkaszünetről. A rendőr-
kapitányi hivatal közli: 1916. évi junuis 1-étöl 
július 31.-ig eső vasárnapokon a gépipari szak-
máihoz tartozó sürgős és halaszthatatlan javí-
tási munkálatok, a kézi zálogüzletekihez a 
zálogtárgyak hezálogosilása és kiválitasa, a 
kisiparnál a sürgősen rendelt ja'vitási munkák, 
a mészáros-, hentes- és kolbászkészitő-iparnál 
az elkészítés, elárusitás és elszállitása az áruk-
nak csak délelőtt 10 óráig történhetik. Továb-
bá 1916. junius 1-től szeptember 15-iki idő kö-
zötti vasárnapokon .a tulnyomólag élelmicik-
keket árusító üzletek tarthatók .csak este 6 
órától legkésőbb csfe 9 óráig nyitva. Jelen ren-
delkezések ellen vlétők az 1891. évi XII I . t.-e. 6. 
§-a alapján 2—60Ö koronáig terjedhető pénz-
büntetéssel büntettetnek. 

— D, 14. a rekord mozdony címmel Herry 
Piel az Elektromos ember rendezője ismét 
ujalhb szenzációs slágert készített. Csupa izgal-
mas trükk és telve érdekfeszítő cselekituény-
nyel. Ezen pompás filmet szerezte meg az Urá-
nia-'szinház szombatra és vasárnapra, a/mit a 
mozikedvelő közönség bizonyára örömmel fog 
tudomásul venni. 

— A gyémánt hiénák. Izgalmas tárgy" 
detekti'v-történetet mulatott be pénteken esi® 
ezen a eimen a Korzó-mozi. A kiváló ügyes-
séggel megkomponált bűnügyi történet Szege-
den is a megérdemelt sikert érte él és általános 


