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előterjesztését, de javasolja, hogy a kegyes-
rendi főgimnázium tanárai részére is adas-
sék háboríts segély és pedig valamennyi ta-
nár részére a már eddig megszavazott 400 
koronán feiiil még 1600 koronát. 

A közgyűlés a tanácsi javaslatot Kószó 
István módosításával elfogadta. 

Balogh Károly tanácsnok bemutatta a 
városi hivatalnok egyesület kérelmét, amit a 
tanács elutasított, amiért a közgyűléshez fe-
letheztek. A hivatalnok egyesület ugyanis 
azt kéri, hogy a háborús segély a fizetés tel-
jes összege után számittassék. A tanács állás-
pontja az, hogy mivel a városi tisztviselők fi-
zetése magasabb, mint az államiaké, a ren-
delet értelmében a háborús segély csak az ál 
lamí tisztviz •'•' fizetés nagysága után adha-

tó, mert a határozatnak kérdéses részét a bei-
ügyminiszter ugy sem hagyná jóvá. A ta-
nács javasolja tehát a felebbezés elutasítását. 

Wbnmer Fülöp abban a meggyőződés-
ben van, hogy aki adta a városi tisztviselők-
nek a fizetési pótlékot, az legyen következe-
tes és adja meg a pótléknak megfelelő hábo-
rús segélyt is. Indítványozza teljesítse a köz-
gyűlés a tisztviselők kérelmét, ő nem hiszi, 
Ihogy egy ilyen határozatot raa ne hagyhas-
son jóvá a miniszter. Kőrössy István pár-
tolta Wimmer indítványát, amelyet a köz-
gyűlés elfogadott. 

Kisebb ügyek, utalványzások, polgár-
mesteri előterjesztések kerepeltek még a 
napirenden, amelyek elintézésével a közgyű-
lés véget ért. 

méteres rablógyilkossá^ nyomozásának bonyodalmai 
tj szokott katonát és egy orosz foglyot gyanúsítanak a gyilkossággal. 
(Salát tudósítónktól) A Családi Otthon, 

telepen történt kétszeres rablógyilkossá* 
ügyéhen megindított nyomozásnak még nincs 
eredményé. A nyomozás szálai napról-napra 
jobban összekuszálódnak. A rendőrség sokat 
várt a boncolás eredményétől és épen el'on-
kezőleg, a boncolás nem igazolta a nyomozó 
hatóságoknak az; a föltevését, hogy a két-
szeres rablógyilkosságot a Damjanich-utjai 
mulatóban dorbézoló két cigány követre fi 
A boncolás ugyanis megállapította, hogv 
t c Iknét hetes kaliberül golyóval ölték meg, 
a cigányok pedig kilences kaliberű revo'ver-
golyókat felejtettek a mulatóhelyen. 

A nyomozás soián ezenfelül egyéb ada-
tok is merültek fel. amelyek más teátivha 
tcre'ik a nyomozást Azt a huszárt, aki áiii-
tóiag együtt mutatott a cigányokkal, eddig 
nem sikerűit eiőámtani. pedig a nyomozás 
sikerének nagy rssznára tenne, ha a s z V ü t 
huszár köze'ebbi személyleirását adhatná 
cimboráinak. A huszár helyett Kálmán Má-
tyásáé dorozsmai asszony Jelent meg csiitö.-. 
tökön reggel a rmdönéeen . aki elmondta, 
hogy de.ember K'é.i délután 5—6 óra kö-
zött, v a g v s néhány öiaval a bűntény elkö-
vetése előtt egv katona állított be hozzá. \2 
asszony az istállóban tejet fe.it. A katona be-
men: az istállóba és Kálmánnétól. aki egye-
dül vol: a há/.ban. ooigári ruhát követelt. Az 
asszony nem mert e 'crkezni . Az istádónél 
a lakásba ment és -awnehezen előkerített a 
katona réssére egv szalag nélküli, széles 
rlmáiu, fekete ka'apot. egv fakőz"!d. "óvid 
felsőkabátot és egy pár ócska cipőt. A katona 
nyomban átöltözködött, rulháit az asszony-
nál hagyta. Távozás előtt azt mondotta, 

hogv egv szegedi kórházból szökött, meg. 
Kálmánné a katona holmikat a dorozsmai 

községi elöljáróságra vitte, A katona ruhái 
csütörtökön reggel érkeztek Szegedre. Dr. 
Borbola Jenő rendőrkapitány ezután a kato-
na szeméiyleriása felől érdeklődött a dorozs-
mai asszonynál Kálmánná szerint a szökött 
katonának peivhedző, szőke baiusza volt. Hu 
tehát a dorozsmai asszonynál iárt katonának 
része van a gyilkosságban, ez béliéiért rtieg-
dönfené azt a íöitevést, hogy a rabiógyiikos-
ságot cigányok követték el. 

A rendőrség most a katonai rendőrség-
g é együtt a szökött katona után nyomoz, 
mert Kálmánné vallomása alapián valószínű-
nek látszik, hogy a kétszeres rablógyilkos-
ságnak ö az egyik tettese. Azonban, ha a 
rablógvükosságot nem cigányok követték el, 
a másik tettesnek semmi nyoma sincsen. A 
rendőrség gyanúba fogott egv orosz fogoiyt 
is. aki pár hónappal ezelőtt, mint annak ide-
jén jelentettük, meg akarta rabolni Töröknél, 
Az orosz fogoly akkoriban a Családi Otthon-
telep közelében levő V'oss-féle téglagyárban 
dolgozott, de azóta elkerült Szegedről. A 
rendőrség most ezt az orosz hadifoglyot 
keresi. 

A borzalmas bűntény tetteseinek kézre-
kerttése tehát kemény próbára teszi a nyo-
mozást. Csütörtökön délután a rendőrség 
száz katonát kért a bűntény színhelyének fel-
kutatására. hogy talán o gyilkosság szinhe-
Ivén találkoznak olvan bűnjelek, amelyek 
nvamra vezethetnék a rendőrséget. A nagy 
apparátussal lefolytatott holvszini vizsgálat 
azonban nem vitte előbbre a nyomozást. 

hazaárulás vádja Caillaux ellen® 
Az amerikai kormány szolgáltatta a bizonyítékokat. — 

Genf, december 13. A francia kormány 
tegnap egész délelőtt tanácskozásokat foly-
tatott az Elysée-palotában, ahol Dubail, Pa-
ris katonai kormányzója, hosszabb beszéd 
kíséretében formulázta Ca'llaux ellen emelt 
vádját. Dubail a büntető törvénykönyv 
76—79. §-aira alapítja vádját, arnelv szaka-
szok halálbüntetést szabnak ki. Dechanel tá-
viratot küldött Caillauxnak, ak ; Sarthe-bea 
tartózkodik, hogy azonnal térjen vissza Pa-
risba. Lustaldo képviselő, akit szintén meg-
vádoltál', a kamara tegnapi ülésén lázas tü-
netek között megbetegedett. 

Berlin, november 13. A francia minisz-
tertanács keddi ülésén genfi jelentés szerint 

Clémenceau felolvasta a párisi katonai kor-
mányzónak nyolc oldalra terjedő vádindit-
ványát Caillaux és Loustaldo ellen, az állam 
biztonsága ellen elkövetett vétség miatt. A 
minisztertanács egyhangúlag elhatározta, 
hogy az indiiványt azonnal átteszi a kama-
rához. Ennek a hire a kamarában szenzáció-
san hatott. A folyosókon és az ülésteremben 
olyan nagy izgatottság támadt, hogv a két 
képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére 
vonatkozó indítványt a nagy lármában meg 
sem hallották. Az ülésen Clémenceau is le-
ien volt. Caillauxot, aki vidéken időzik, táv-
iratilag Parisba hívtuk. 

A Caillaux elleni vád fő pontiai a kö-

vetkezük: 
1. Pacifista fondorlatok Franciaország-

ban 
2. Az angol-francia szövetség íölrofebau-

fásának kísérlete. 
3. Ellenséges ügynökökkel való haza-

áruló célzatú megbeszélések. 
A bizonyító anyagot, amely megdönt-

hetetlen, az amerikai kormány szolgáltatta. 
A vád a francia büntető törvénykönyv 76. 
és 77. szakaszánt támaszkodik, amely az 
ellenséggel Franciaország vagy Szövetsége-
sei ellen ellenséges cselekmények céljából 
való •összejátszásról szól és amely a tör-
vény szerint halállal büntetendő. 

On helyett jegyzünk hadikölcsönt! Haza-
fiul kötelességét tehát tőke nélkül is 

teljesítheti, ha 
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szegedi vezérügynökségénél 
Kelemen-utca 11, szám. 

A jegyzett összeg választása szerint biztosí-
tási dijjal 10 vagy 15 év alatt törleszthető. 
A törlesztési tartam^ejárata után az eredeti 
kölcsön-cimleteket önnek, előbbi elhalálozása 
esetén hátramaradottainak azonnal, minden 
további fizetési kötelezettség nélkül kiszol-
gáltatjuk. Kérjen tájékoztatót I 
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* Mérsékelt árak. — Ponfos 
kiszolgálás. — Férfi- fiu és 

I leányka-kalapok. 
Telefon 773. Telefon 773 

URANIA 
Ül mngtj. Tudományos Színház 

Péntektől vasárnapig 
december 14-től december 16-ig 

Két hatalmas szenzáció . 

Szeif Pífer EsePBifiü 
regény 4 részben. í r ta : Mikszáth Kálmán. 

A főszerepben Várkonyi Mihály, Lenkeffy Ica, 
Kürti József , Huszár Károly stb. Ezenkivdi 

Ili Mi 
Hivatalos hadifilm 2 részben. 
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Előadások u.d. 5, 7 é s a o r a . j r , szombaton é s 
vüsarnap d. u. 2 órától kezdve. Gyermekjegyek 
csak az e l ső előadásokra érvényesek. Jegyek 
előreválthatók d. u. fél 4 órától szombaton é s 
^ ^ ^ vasárnap d. u. fél 2 órától kezdve. 

L e g s z e b b k a r á c s o n y i a j á n d é k a k S n i j v ! Nagy vá laszban kaphat 
V ^ f f i a ö I könyvkeres-
* : k e d é s é b e n . Ugyanoit kaphatók: Levélpapírok, írószerek, íróasztali felszerelések. 


