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volt belőle, mert amit nyertek a réven, azt 
elvesztették a vámon. 

A nem jól sikerült vásár után a konak 
elé mentek, ahol egy szuronyos őr állott. Az 
egyenruhája elől-hátul tele volt folttal. A 
póstafőtisztné évődve azt mondta a szerbnek 
liogy Petár király magálhoz hívhatná ebédre 
Mire ez azt (válaszolta, hogy meglehet, de 
akkor is csak ugy juelhetnék be, ha az őrnek 
adnék előbb — egy koronát. 

Igy festett a szerb közigazgatás; igazán 
nem kár érte. 

Deák Dezső. 

Aki háromszázhúsz ruhát 

lopott össze. 
— Hat évi fegyházra itélte a szegedi 

törvényszék. — 

(Saját tudósítónktól.) önkéntelenül is 
kitűnő fogást csinált a mult év végén egy 
alsótanyai lovasrendőr. Feltűnt a rendőr 
nek, hogy egy gyanús külsejű ember beakar 
surranni az egyik háziba. Odalov'agolt ós iga-
zolásra szólította. Mikor a csavargó a rend-
őrt meglátta, futásnak eredt, a rendőr utána 
Hamarosan elcsípte és megkötözve a szegedi 
renidőrségne szállitotta, ahol dr. Borbola 
Jenő bűnügyi kapitány vette pártfogásába. 
Kiderült, Ibogy Kószó Ferenc került a rend-
őrség Ikezóre. Kószó öreg tolvaj, számtalan 
szor volt lopásért büntetve. A rendőrségen 
tartották Ferkót, dr. .Borbola pedig megbízta 
Szécsényi iMiklós és Deák Ferenc detektive-
ket, hogy nyomozzák kii, milyen ujabb bűnök 
terhelik Kószó lelkiismeretét. 

Két hétig tartott a nyomozás, a detek 
tivek megállapították, hogy Kés zónáik a Ró 
Z-S a-utca 32. száimu házban lei vő lakása való 
ságos tárháza |a lopott holmiknak. Kószó ta-
gadta, bogy lopásokat követett el és azt állí-
totta, bogy az a sdk (holmi mind becsületes 
utón jutott a birtokába. A nyomozás lefoly-
tatása után az iratok az ügyészségre kerül-
tek. Az ügyészség kilenc rendbeli lopás miatt 
emelt -ellene vádat, sőt közokirat hamisítás 
miatt is ..kérte megbüntetését. 

A szegedi törvényszék Hevessy Kálmán 
el" ők lésével működő büntető tanácsa pénte-
'-"n délelőtt tartotta meg iKószó ügyeiben a 
főfnngyalást. A .vádhatóságot dr. Sztaehá La-

ügyész képviselte, a vádlottat dr. Körös 
T iáé védte. Az elnök behozatta a lopott hol-
. .ikait: háromszázhúsz darab ruhát, tizen-
négy aranygyűrűt, két gubát, nagy csomó 
fehérneműt, esernyőt. Kószó egyáltalán nem 
volt válogatós, mindent ellopott, amihez cs'ak 
hozzá tudott férni. iA tárgyalásra tiz károsul-
tat és tizennégy tanút idézett be a Ibiróság. 

Kószón kiivül orgazdaság miatt vád alatt 
áll a felesége és Tóth Anna és Tóth Mária 
nevű mostoha lányai is. 

Hev^rsy elnök mindenekelőtt a vádlottat 
hallgatta ki. Kószó tagadta a terhére rótt 
cselekményeket és kijelentette, hogy nem 
érzi magát bűnösnek. 

Az elnök ekkor felszólította, bogy tegyen 
beismerő vallomást, úgysem tagadhatja a lo-
pásokat, annyi tanú vau ellene. 

— Nézze Ferkó, — mondta Hevessy — 
mi már máskor is találkoztunk, ismerjük 
egymást. 

— Az igaz, nagyságos elnök ur, — vá-
laszolt Kószó — de mégis csak azt mondha-
tom, hogy most olyan ártatlanul állok itt, 
mint cgy una született gyerek. Ezeket a dol-
gokat — a fölhalmozott bűnjelekre mutatott 
— vásároltam, pénzért vettem. Ártatlan va-
gyok. 

Kószó kihallgatása után a tanúvallomá-
sokra került a sor. 

Késő délutánig tartott, inig a biróság az 
összes tanukat kihallgatta. Ezután dr. Szta-
ehá Lajos tartotta meg vádbeszédét, amely-
ben a vádlott szigorú megbüntetését kérte. 
A védő felszólalása után a biróság ítélet-
hozatalra vonult vissza. ..A törvényszék Kó-

szó Ferencet hat évi fegyházra, Kószó Fe-
reücnét hat havi börtönre, Tóth Máriát és 
Annát két-két havi fogházra itélte. Az itólet 
ellem ugy az elitéltek, mint az ügyész frleh-
beztek. 

Pardon, báró bippai vagyok. 
— A z utolsó hefyár. — 

(Saját tudósítónktól.) Tavi Lippai Kálmán 
ismert alakja a szege-di törvény széknek. Négy-
szer volt már büntetve különböző bűncselek-
menyek mi'att, összesen Inat esztendőt töltött a 
börtönben. Nem tudja nnegszokuii a rendes éle-
tet s h-a, pár napig dolgozik is, bizonyos, bogy 
követ- él olyas valamit, ami összeütközésbe 
hozza a törvénnyel. Szép szőke, félfelé kunko-
rodó bajuiszla vau a betyárnak, sok törékeny 
leányszivet .megremegtetett már véle. A tolvaj 
társadalomiban nagy népszerűségnek -örvend 
Lippai Kálmán, -mert tudják róla, bogy olyan 
lány még nem született, aki neki rillenálllui 
tudna. A -múltév nyarán — júliusban törtónt — 
•a szegedi állomáson teste a jószere-ncsét, va-
lami jó vidéki áldozatra lesett, amikor -feltűnt 
neki a perronon egy csinos nőszemély. Lippai 
egyet sodort .a bajuszán, megigazította a nyak-
kendőjét és niiegszótii totta: 

— Pardon, báró Lippai vagyok, — mondta 
— megengedi, hogy csatlakozzam. 

A hölgy: Gazday Mária in-agyaukánizsiai 
szakácsnő odavolt- a boldogságtól. Sokszor ki-
vetette már neki a Juiis néni, hogy nagy sze-
rencse vár reá, de .eirre nem is mert gondolni. 
Egy valóságos báró szólította meg. Természe-
tesen meg'adfla -az engedélyt a esatla-kozásra, 
mire Lippu-i megi-nvitál-ta egy pohár sörre. 
Sokáig elbeszélgettek, — Lippai hírhedt nő-
főző — végül la báró ur, — nem szeretek sokat 
kertelni, mondta, — megkérte a. kezét. A sze-
gény szakácsnő szemlesiitve rebegte el >a bol-
dogi tó (igent, miire — Lippiai tanácsára — gy-ü-
rüt cseréltek. A -leány két aranygyűrűt adott 
á't a vőlegényének, az pedig egy hatalmas réz-

gyűrűt h-uzott lé az -ujjáról és nyújtott át a 
menyasszonyának. Megbeszéltéik, hogy másnap 
ismét találkoznak és lakkor a szükséges íráso-
kat is beszerzik, ihogy a lakodalmat minél 
előbb megtarthassák. Lippai (azonban ugy lát-
szik, elfelejtkezett -a randevúról, mert .többé 
nem jelentkezett a leánynál, a -két aranygyűrűt 
pedig értékesítette. 

Miikor Gazdag Marti megtudta, iliogy a bá-
rója szélhámos, feljelentést- tett ellene csalás 

mliatt -a járásbíróságon. Pénteken délelőtt jvon-
ta felelősségre Szobonya Miklós járásbiró Tari 

Lippai Kálmánt, aki — először életében — be-
ismerő vallomást tett. Kijelentette, liogy szánja 
bűnét és hántja, hogy egy ilyen kedves nőt 
.megkárosított. A leányt, bármennyire hara-
gudott .is a fiúra, ez a nyilatkozat ismét le-
szedte lábairól, és csábos piltanításokat vetett 
a- vádlottra. Nagyon meghatotta -a bóknak ez 
.a formája, de mitsem tudott vele Lippainak 
használni, mert az ügyészi megbízott: dr. Kal-

már Szilveszter fen tartotta a vádat. 

Két hónapi fogházbüntetést rótt ki Szobo-
nya járásbiró Lippaira, aki megfellebbezte 
ítéletet. , 

Távozóban a leány Lippai felé fordult és 
megszóld totta: 

— Szegény Kálmán, én nem akartam huyil 

megbüntessék. 

Lippai a tőle megszokott udvarias modor-
ban válaszolt: 

— Nem tesz semmit, kisasszony, nem elő-

ször történik, 

törvéuyszóki épületből. 
aztán karonfogva távoztak ® 

I 
Montenegrói kiküldötteink. 

Bécs, január ,28. A (montenegrói fegyver-

letétel (föltételeit aláíró két osztrák és iná-

ig yar -delegátus közül webenaui Weber Vik-

tor altábornagy már a háború kitörése előtt 

is több esztendeig .Montenegró szomszédsá-

gában, iDaimiáciában állomásozott, mint a 

ragozni 4. Ihegyi dandár parancsnoka. ,1911-

május 1-éin lett vezérőrnagygyá, nem-sokára 

a háiboru kitörése után altábornagygyá ne-

vezték -ki és egy gyaloghadosztály élére áll 

litották, .amellyel a Szerbia és M o n t e n e g r ó 

ellen vi.sie'bt hadjáratban érdemeket szerzett-

Vitéz és eredményes magatartásának elis-

meréséül -a vaskoron a-rend 2. osztályát kap-

ta a hodidiisz-i tinién nyel. A másik osztrák # 

magyar delegátus, Schuppich János őrnagy 

a háború előtt a prágai 9. gyaloghados&táu 

vezérkari századosa volt. Tavaly nevezték 

ki vezérkari őrnagygyá. 

Limán Sanders a kaukázusi hadser^ 
parancsnoka. 

Konstantinápoly, január 28. Limán Sót' 

dt'rs pasát, az ötödik török hadsereg vezér'0 

tábornokát, aki a Gallipoli félszigetet véd"' 

ínezte és az antant csapatokat elvonulás^ 

késztette, a szultán legközelebb a KaukáS&', 

bun operáló török haderők parancsnokid 

nevezi ki. Limán Sanders tudvalevőleg nyó'f 

év előtt, mint a német hadsereg- vezérkrf 
ezredese lépett török szolgálatba. 
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Január 29-én és 30-án, szombaton és vasárnap 

a 
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Rendkívül nagyhatású társadalmi dráma 

Az angyalarcu boszorkány. 
Izgalmas! Játszák a legkiválóbb berlini színészek. 

Életkép 4 felv. 

Érdekfeszítő! 
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Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, vasárnap d. u. 2 órától kezdve. 
Gyermekjegyek csak az első előadásokon érvényesek. 
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