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lük,.'hogy jól érzi magát, a fogságban jól bán.
nak vele.
— Szibériába internált hadifoglyokkal
való érintkezés Borovszky László végzett felsőipariskolai tanuló, ki mint egyéves önkéntes
szolgált a e,s. és kir. 33. gyalogezredben, még
a kárpáti harcok idején orosz hadifogságba
jutott és a muszkák Szibériába, Sapasskoe,
J'rimorskaja Oldást községbe hurcolták. Édes
anyja, özv. Borovszky Imréné, szegedi háztutaj donos nő ismételten igyekezett űának ihirt
adni, hivatalos és magánúton pénzt is küldött
neki, de a fiától érkezett levelek szerint sem
levelezőlapjai, sem a pénzküldemények hozzá
e] nem jutottak. Nyilván muszka módra elkezeltettek. A napokban Borovszkyné német
nyelvű levelet kapott. „Hülfsaktion fül Deutsche und Österr.-Ungar. Gefangene in Sibirien"
cimmel Tientsin-ből (Ohina). Ez az intézet
arról értesiti az anyát, hogy a péuzközvetitóst
elvállalja, sőt a fiúnak már 25 rubel előleget is
adott, amelynek lehető megtérítését kéri. A
levél közli, hogy a Szibériában levő hadifoglyoknak szánt pénzküldemények legbiztosabban
ugy érkeznek meg, ha a „Dcutscih-Asiatische
Bank, Uiíter den Liliden, Berlin, W." utján e
bank Tientsmben levő fiókjához utaltatnak át
és közöltetik egyúttal az illető hadifogoly neve
és tartózkodási helye. Azt is kérik, hogy min
den ily pénzküldeményről „Hülfsaktion Meadors Boád, Tientsin (China) címre közvetlen
írásbeli értesítés küldessék. Ezen szokott német alapossággal megindított segélyakció kétségkívül lehetőséget nyújt arra, hogy a szibériai hadifoglyoknak szánt pénzküldemények
rendeltetésük helyére jussanak. Ehhez persze
idő és türelem szükséges; Borovszkyné levele
két hónap alatt érkezett Tientsinből Szegedre.
Érdekes, hogy a levél „Tientsin, Deutsche Post"
postabélyeggel és ngyanily jelzésű postai értékjegyekkel érkezett, ami feltűnő, mert Tientsin tudvalevőleg még a háború elején japán
kézre került. E feltűnő körülmény magyarázatát adni azonban nem tudjuk.
— A tanya! gyilkos-fiu a szegedi rendőrségen. Az alsótanyai háromszoros gyilkosság
ügyében a rendőrség befejezte a Hyomozást. A
gyilkost vasárnap este beszállították a szegedi
reudőrségre, ahonnan hétfőn délben egy detektív átkísérte a törvényszékre a fiatalkorúak bírájához. Magay Lajos vizsgálóbíró és dr. Borbola
Jenő bíiníigyi kapitány a detektivekkel vasárnap
újból kiszállt Kisguczi György domaszéki 329.
számú tanyájára, ahol a borzalmas bűntény történt. A béresfiu eleinte tagadta, hogy ő követte
volna el a borzalmas gyilkosságot. Valami harminc környékbeli embert igyekezett belekeverni
a bűnténybe, akikről azonban hamarosan kiderült, hogy ártatlanok. A detektívek vérnyomot
találtak a béresfiu kabátján és móst már kétségtelenné vált, hogy ő a gyilkos vagy legalább
is része van a bűntényben. Hosszas faggatás
után végre beismerte, hogy ő gyilkolta meg
Kisgucinét és két gyermekét, egyedül. És mindent elmondott részletesen. Bosszúból követte
el a borzalmas bűncselekményt. Az asszony
ugyanis egynéhányszor megpirongatta lustasága
miatt. Már régebben elhatározta, hogy megöli
az asszonyt. Pénteken újból megdorgálta az
asszony, amely után elhatározta, hogy végrehajtja végzetes szándékát.
— Miért ölted meg a gyermekeket is? —
kérdezte tőle a bűnügyi kapitány.
— Mert azok is sokszor csúfolódtak velem.
— Hát az ötéves Józsi fiu?
— Azt nem bántottam, mert az jó fiu. A
Jóskát azt szerettem.
A holttesteket vasárnap fölboncolták az
alsóközponti temető hullaházában. A boncolást,
amelyen Magay Lajos vizsgálóbíró és Borbola
Jenő rendőrkapitány is résztvettek, dr. Berger
Mór éá dr. Pártos Zoltán végezték. A megölt
huszonötéves asszony férje 5. honvédgyalogezredbeli katona. Przemyslben volt, januárban
kaptak tőle utoljára levelet.
- A szegedi anyák tolvaja. Néhány nappal ezelőtt megemlékeztünk róla, hogy a rendőrség elfogta és letartóztatta Kószö Ferenc
napszámost, aki egy őrizetlenül hagyott tanyaházat úgyszólván teljesen kifosztott és a Kálvária-utca melletti szérűskertben, egy föld-
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alatti barlangban rejtette el a lopott holmikat.
A rendőrség azóta megállapította, hogy Kószónak a Dózsa-utca 31. szám a1 •"•, rendes híVftsa
van. Házkutatást tartottak ezen a lakásán, a
melynek során rengeteg aranynemüt és egyéb
lopott holmit találtak nála. Kószó — vallomása
szerint — ezeket mind a közeli tanyákon lopta.
A rendőrség a nyomozást folytatja,
_ A
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Gyakorlati Tanácsadója minden hétköznap
délután 5—7 óráig Vár-utca 7. sz. alatti helyiségében áll a közönség rendelkezésére.
— » két ?óm^dér, a Korzó-morí u ttn. Az
a kiváló vigiáték! amely most a színházak
műsorát tölti ki, már a péntek, szombat és vasárnani műsoron a Korzó-moziban bemutatják. Nagyszerű és ötletes vígjáték, amely semmiben sem marad el a színházakban bemutatott Két jómadár cimü vígjátéktól.
Adakozzunk a rokkantaknak
és a világtalan katonáknak!

kabaréelőadás a felsőleátiyfsfcölái

bűnügyi
sláger

Bünügyi dráma 6 felvonásban.

Színes vígjáték.

Valamint az uj
kisérő műsor!

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
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(Saját tudósítónktól.) A kórtermekből mankóra, botra támaszkodva, hosszú, hosszú sprban jönnek a sebesült, hősök; egyik bicegve,
de már bot nélkül jár, a másiknak a keze van
felkötve, de azért vidám és mosolygó és rendes
és tiszta valamennyi. Kissé • idegesen sietnek
a feldíszített műtőterembe, ez az idegenség
azonban más, mint más időben; ez az idegesség a várakozás izgalma, A műtőasztalok helyét most székek ,foglalják el és a bejárati
ajtóval szemben lévő ablaknál egy fekete zongora áll; előtte a pódium perzsa- szőnyegekkel
van letakarva. Itt ma délután kabaré-előadáa
lesz a sebesülteknek.
...
,
Rónay Ákos főhadnagy, kórházparancsnok
elhelyezi a hősöket. — most vendégeik jönnek.
Finom és selymes és illatos. jótAkonvsáamkról
általánosan ismert szegedi hölgyek; részint
szereplők, részint érdeklődök. Dr. Szalay József rendőrfőkauitánV felesége,. . a kórház ki'••Gjian. gondos főápolónője fogadja őket szoretetreméltóan. A még üresen álló székek megtelnek lassan., később kevés is Tesz az ülőhely
és még kell behordani a székéket a szép számban megjelenteknek.
í
Fél öt óra van, mire a vendégek mind
megérkeznek. A sebesült hősölc kigyúlt szemekkel néznek a pódiumra, melyen Kelemen Kálmán jogász, most egyéves önkéntes, megjelenik. Helyeslőleg bólintgatnak a tartalmas beszédre, mellyel aztán" megkezdődik a mulatság,
a szórakozás. Mikor a tetszéssel fogadott megnyitó beszédnek vége van, Körmendy Árpád
íjzinmüvész lép a pódiumra,
forradalom.
Irta Csizmadia Sándor", jelenti. Az arcokra a
várakozás izgalma ül ki, a csúdásszép költemény mindenkire mély liatást gyakorolt. Percekig tartó tapssal jutalmazza a közönség a
művészt a gyönyörül költemény elszaval ásáért.
A megjelent .hölgyek egyike babérkoszorút
pyujt át Körmendypek, aki eugsfuhreri egyenruhában szerepelt. Még két költeményt szavalt
el az előbbihez hasonló nagy siker mellett, aztán Nécsey Mária éneke következett Egy ope,
rett-áriát adott elő művészi készséggel Kövessy
Gyuláné preciz zongorakisérete mellett. A sebesültek, és a közönség percekig tartó tapssal
jutalmazták, ugy, hogy énekszámát meg kellett újráznia.
Vágó Jenő tüzérönkéntes tréfás jeleneteket
adott elő rendkivail nagy hatás mellett A sebesültek és közönség állandó derültségben
hallgatták végig a szellemes számokat.
Ezután két sebesült cigány táncszáma következett. A két cigány lőtt sebekkel és reumával került a kórházba. A kabaréelőadásra már
annyira meggyógyultak, hogy minden megerőltetés nélkül, könnyedén fejezték be nagy
tetszéssel fogadott táncszámukat
Hütter Lacika, az öt éves gordonka-művész
bámulatos precizitással néhány dalt játszott el
frenetikus hatás mellett.

