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— Halálozás. Kedden délután helyezték 
örök nyugalomra dr. 'iBorbola Jenő rendőr-
kapitány egy esztendős Jenő fiát, akit néhány 
niapig tartó alattomos kór oly korán elraga-
dott szerető szülei köréből. A temetésen meg-
jelentek a -gyászbaborult szülők tisztelői, ba-
rátai és ismerősei. 

— Tizenhét esztendős gyilkos. A szegedi 

törvényszék- Pókay-taná£sa kedden három 

rendbeli gyilkosság büntette miatt vont fele-

lősségre egy tizenhét esztendős béresíiut. A 

gyerek 1915. szeptember 18-án éjjel Do-ma-

széken meggyilkolta Kisguczi Mihálynét és 

annak Rozália nevű egy éves és Ferenc nevü 

két éves gyermekét. A fiai Kisguczi György 

domaszéki kisbirtokosnál szolgált. Ott lakott 

Kisguczii Mihály né is, a gazda menye. A 

béresgyerek ugy követte el' a gyilkosságot, 

hogy hajnalban belopódzott abba a szobába, 

alhül Kisguczi Milhályné és lkét gyermeke 

aludt. A fiu baltával többször rácsapott az 

alvó asszony fejére. Az asszony nyomban 

megihalt. Amikor a béresgyerek az asszony-

nyal végzett, bement a másik szobába, ahol 

a két gyerek aludt. A bestiális gyilkos a két 

kis gyerek nyakát bicskával átvágta. A ta-

nyán, amikor a gyilkosság kiderült, mindjárt 

a béresre gyanakodtak, -mert tudták, ihogy azi 

az asszonyra haragudott, mert hanyagsága 

miatt több izben megszidta. A fi-u a nyomo-

zás során bevallotta, -hogy tettét előre meg-

fontolt szándékkal követte el és ezt a vallo-

mását a törvényszéki tárgyaláson is fenn-

tartotta. A bíróság a vádlottat tizenöt évi fog-

ház-büntetésre itélte. Az it-élet nem jogerős. 

— Megbüntetett élelmiszerdrágííók. Na-
dravamzki Ivátmé, Predin iSámdorné és Pre-
din Emil né szunád-i -lalkosoikat nyolc-nyolc, 
napi elzárásra és száz-száz korona pénzbün-

tetésre it-élte a kihágási biróság, mert a (ható-
ságilag i negál lapito-tt áron felül árusítottak 
kuko r i c á t . — Leszi iMá tyásné nyolc napot (ka-

pott, mert a makszimá'lis árnál száz száza-
lékkal drágábban árusította a tejet. 

— Huszonöt vaggon liszt. A Haditerinény 

részvénytársaság — mint azt már jelentet-
tük — havonkim huszonöt vaggon lisztet en-
gedélyezett a város közéleknezésére. A vá-
rosi hatóság a májasra esedékes lisztmeiny-
nyiség kiutalását kérte kedden a Hadiíer-
miény-től. 

— Megszűnt a makói árvizveszedelem. 

A folytonos esőzés a makói vadvizeket any-

nyira megduzzasztotta, hogy mintegy tizen-

öt házat az összediilés 'veszedelme fenye-

gette. A városi hatóság munkásokat rendelt 

ki a vadvizekj le vezetékére. -Telefonon ér-

deklődtünk a makói polgármesteri hivatal-

ban, a hol a következő felvilágosítást nyer-

tük: — Az elterjedt hirek túlzottak, szó sín-

esen róla, hogy száz ház összedűlt, csupán 

tizenöt 'háztulajdonos jelentette, ihogy házát 

a vizáradás megrongálta. Minden bajnak ele-

jét vettük, munkásokat rendeltünk ki az oko-

zott rombolás helyreállítására. 
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a Hölgyek figyelmébe! a 
igj Megérkeztek a legújabb divatú tavaszi és 

átmenet i se lyem és s z a lma mode l l ka-a 
® l apok . Gyászkalapok nagy válsztékban. Át-

alakításokat legújabb medellek szerint készit 
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Szerdán és csütörtökön 

PctŐfi Sándor halhatatlan müve a filmen. 

A z Apostol. 
drámai költemény 4 részben. 

Filmre alkalmazta: Acél Pál. 

P r o l o g u s t 
szavalja szerdán csütörtökön 
Lázár Mária Gazdy Aranka. 

irta: Somló Zoltán. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. 
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— Sikkasztó képügynök. A szegedi Ítélő-
tábla hétífőn foglalkozott. Szabó iSánidor kép-
ügynök ügyével. Szabót a törvényszék annak 
idején hat havi börtönre itélte, mert a iSzabö 
Jenő nagyfáik iridai kereskedőtől bizományba 
kapott képeket elzálogosította. lAz ítélőtábla 
dr. Fülöp Zsigmond -védelme után a (büntetést 
két havi fogházra szá l l í to t ta le. 

— Lőtolvajok munkában. Hétfőn éjjel is-
meretlen! tettesek Katona -József -alsóvárosi 
gazdától egy deres pej paripát és egy sötétpe-j 
-paripát loptak el. Ugyancsak hétfőn virradó-
ra Sánta István -szentmihály teleki lakostól, 
valószínűleg ugyanazok a tettesek egy koc-sit 
és két lóra való szerszámot loptak el. 

— Férfihulla az Alsótiszaparton. Kedden 
délben az alsótiszaparton egy oszláisnak in-
dult fénfilb-ullát vetett partra a 'viz. A holt-
testen! barna télikabát volt. A vizsgálóbíró el-
rendelte a bulla boncolását. A 'rendőrség a 
hulla kilétének, megállapítására a nyomozást 
megindítót ta, 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Szegedi 

Hitelbank R.-T.-nál, Szeged, Kölcsey-utca 

11. szám alatt. 

— A mi rezervistáink. Az eddig láto't há-
borús filmek közül magasan kienielk-edilk 'ez 
a kép, mely négy 'fölvonásban szemlélteti a 
h a r c t é r borzaimasságait. -Méltó párja-ennek a 
képnek az „(Este 9 órakor" -ciirni aktuális ihá-
borus film, melyet énekkis-érettel -játszanak. 
Az éuiebézám'dliiait Fényes László -irta s azo-
kat Vidor József, a szegedi színtársulat tagja 
énekli. Pénteken, -szombaton és vasárnap íját-

sza ezt a két képet a Korzó-mozi. Szerdán és 
csütörtökön Petőfi Sándor legklasszikusabb 
elbeszélő költeményéből, 'Az 'apostolból készült 
film Ikerül bemutatóra. ! 

— Eifünt katonák nyomozása. A cs. és 
l<iir. közös hadügyminisztérium, a rnagy. ik-ir. 
honvédelmi 'minisztérium és a iMagyar Vörös 
Kereszt Egylet hozzájárulásával és támoga-
tásával a budapesti „Tudósító /Iroda" -minit év 
december óta ..Katonanyomozó-Jegyzék" cím-
mel lapot aíd ki, amely kizárólag az eltűnt 
katonák fel kutatását célozza 3 a kutatás sHIke-
r-esiseg-nek elő:inoz(litására -sok keresett katona 
•arcképét is közli. A lap — melynek él-én gróf 
Batthyány -Laj-os és gróf Hadik-Barkóczy 
Endre főmegtbizott-ak -áll-analk '— havonként 
kétszer -jelenik meg legalább 1-5.000 példány-
iban és az összes csaipa'ttesteknek a harctérre 
és a -front mögött, az -östezes kórházaknak 
-Ma-gyiarországoni -és 'Ausztriáiban, -valalmint. -a 
hadifogságból hazatért- rokkant katonáknak 
hivatalból ingyen küldetik meg. A lap felelős 
szerkesztője iB. Virágh -Géza. -A kutatások 
közlési' feltételei ínegitiudbatók a „Katona-
nyomozó-Jegyzék" szerkefeztőségében és ki-
adóhivatalába'n (Budapest, IV., Váczi-utea 
3-8. I. -emelet.) 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. Szécliengi-tér 17. 
Telefon 854 . Telefon 8 55 . 


