
A Szeged-Csongrádi Takaiékpénzíár igazgatósága, felügyelő-
bizottsága, választmánya, napibiztosi és Usztvisctö kara mély megilletődéssel 
jelenti, hogy 

Dr. Kószó István 
folyó hó 7-én kilehelte nemes lelkét 

A megboldogult intézetünk ftíflgyetöbizottságának volt tagja s ebben a 
minőségben, de egyébként is intézetünknek hossza időn keresztül kiválóan 
értékes szolgálatokat tett. 

Elvesztését mélyen fájlaljuk s emlékét őszinte kegyelettel fogjuk minden-
koron megőrizni 

Szeged, 1932. julius hó 8-án. 

V I I . O . 

UT3ELI. GFB harisnyák 61 Pollák Testvéreknél 
Junius óta 774 útlevelet állítottak ki 

a szegedi rendőrségen 
Adatok a nyári utazásokról 

(A Délmaggarország munkatársátólJ A rendőr-
ié« otlavélosztálya az elmúlt években valósággal 
ostrom alatt UÍott Rengetegen utaztak nyáron 
külföldre, ebbec az évben azonban a devizazirlat, 
da mag • súlyos gazdasági vlaonyok lecsökken-
tették az utlevelkérók számát Megállapítható azon-
ban, hogy a csökkentés mtm olyan nagynurhij, 
mint ahogy várra lehetett volna. Még mindig ele-
gen Tannak, akik a nyarat külföldi fürdőhelyeken 
szándékoznak eltölteni 

• szegedi rendőrség utleréiosztálya január elsejé. 
tői julius 8-ig Saneian JUO útlevelet sáott A, 
A nyaralási üdülési, látogatási útleveleket főleg 
június 1-től fcasdve váltották ki Junius elsejétől 

julius S-ig a rendőrség 771 atfevetet *tt*t *t Ez 
azt jelenti bogy Január atoajétől junius elsejéit 
tahit ól hónap alatt kevesebb útlevelet áUitottak 

mint rumos elsejét a julius 8-ig, tehát mind-
össze 38 nap alatt, Természetesen ezek az adatok 
aég nem jelentik a teljéi nyári fbrgafmat, mert 
a nyárt útlevelekért még mindig sokan jelentkeznek. 

Az uCevélkérők legnagyobbrésze as mtódálta. 
mohot jetőfi meg utazása céljának. legtöbben 
Jugoszláviába Romániába és Csehszlovákjába utas-
nak Ezek főleg rokoni látogatási« mennek A 
fürdőzők idén főié* Ausztriába. Oüsszorssáaba * 
Kim*torszáaba 

Elfogták a négytagú csaló társaságot, amely 
vakmerő haditervvel, hamis levelekkel szerzett péozt 

(A Délmaqyarország munkatársától.) Né-
hány nappal ezelőtt beszámolt a Délmagyar-
ország erről, hagy egy ismeretlen férfi hatni* 
levél segítségével nagyobb összeget akart ki-
csalni Tóth József Kőicsey-oocai- órástól 
Tóth József asonban gyamzt fagott, a pénzt 
nem adta át, ellenben a csalást kieérlctaól 
jelentést tett a rendőrségnek. A 
3él ekkor már tSbb hasonló feljelentés 
kűdt és a detektívek keresték a csalót. A 
nyomozás során kiderült, bogy egy szerveseit 
társaság működik a városban, amely hamis 
levelekkel operál és ilyenmódon sikerült ts 
többeket érzékeny módon megkárosítani. 

Többek tóaótt megjelent egy férfi Sagy 
Mihályné szegedi lakosnál, akinek egyik ro-
konának levelét uiutalla feL A rnhnn a le-
vélben 200 pengőt kért N ^ y MihálynéM, 
aki gysnutlanul átadta a kért 
ismeretlen férfinek. Csak később, 
konával találkozott, derült kf, bogy 
mosságnak esett áldozatánL Ugyanez a férfi 
másik társaságában megjelent Panper* Engé-
nia trafikosnönél is, és egy ngysnesak ha-
mis levél segítségével előbb 60, majd 90 
pengőt csalt k i Ez a társaság kísérelte meg 
a csalást Tóth Jósscfnél is, és kisdbb SLZhlg 
Miklós cipésznél, akttól hasonló körülmények 
kőzött 100 pengőt kérlek. Azonban a dpész-
mester is gyanút fogott és asm adta ék a 
kért összeget. 

A de tekt iveknek napokon át tartó nyomo-
zás után sikerűit az egész bandát ártalmat-
•anná tenni. Elfogták a levelek hamisítóit Koz-
ma Béla 23 éves pék segéd, Ifj. Jtakonczag 
Márton 24 éves szerelő, Balogh István 28 éves 
cipész és Olajos Albert 32 éves asztalnsaegéd 
személyében. Valamennyien beismerték ki-
hallgatások során, bogy ők követték el a csa-

lásokat, még pedig igsn körülményes mó-
don. A kiszemelt áldozatok körülményeit elő-
zetesen kinyomozták, majd annak az írását 
utánozták, akinek • umétasi pénzt kértek. 
Hogy ezt megtehessék, előzőleg leneteket sze-
reztek is megtanulták az illető Írásmódját, OS-

SZ áldozat gyaxrat fogjon. Mindezt 
Mm mit másak ás " 

látott, 
és 

• rendőr 
talsaéktanj ds közben egy föl-

dön heteró bidkHben «Qmtfott, közben a négy 
fém hjctffra kapott # kereket oldott. A rendőr 
utánuk kiáltott és caegitliara wffllatt* (d sket. 
Válasifuí az «ejrfk inwarWIg megfordult és reraf-

a nadare- A lövések 
«1 a 

A tösed őnsobáról 
és megkezdték a api . _ 
vizsgálták meg a menekülők sietségében otthagyott 
caocugot és meeiQapttották. hogy abban betörés-
ből származó f t a a r-seMSa r i í « * t a n a * 

VKigállapiVották. bogy a menekülők Rákospatak 
irányában, a vasúti híd felé tartottak. Valószí-
nűen környékbeliek, mert menekülésükből ar.a 
lehet következtetni hogy ismerősök a vidéken. 

5 évi dologházra ítélték 
Tószegi Annát 

(A Dilnnggarország munkatársátólJ 
seb h, legmegrőgzóttebb tolvaj 
Tószegi Anna. férje n.rrén Kováes 
számtalan esetben állott bíróság előtt 
tolvajLások miatt. Legutóbb szigorított dologházra 
Ítélte a törvényszék. A kiszabott három esztendőt 
Mária-Nosztrto la is töltötte és ekkor IMtfKs 
sen szabadlábra helyezték, abban a reményben, 
hogy meg fog javulni A szigorított dologházból tt-
yT^^I+mi-T^fc állandóan jeientke-r-úik kall a rend-
őrségen, bogy a hatóság szemmeitarthasaa ókat 
Tószegi Anna azonbai egyszer sem jelentkezett, 
sőt, hozzálátott régi mesterségének folytatásához. 
Szegeden, Kiskunhalason kiszabadulása után bá-
rom lopást ki vetett et 

Újból elfogták és pénteken a szegedi törvény-
szék elé állították A biröság Ismét szigorított do* 
logházb 0 utalta a nótorius tolvajt, de anttel a 
dologházba eltöltendő idő hgldwhh mértékét át 
esztendőben szabta 

Bútort Kertésznél! 
•alitos mStétért 

lét és félért teltházra ítélték 
a szilésznőt 

(Jk DUmagyaroreMág nmnkmtánától) CsanJdpa-
lotán ezév tavaszán tragikus kktshnWgpl meg-

• halt agy fiatalasszony. Barkas Lajosné. A halál 
gy wies körülmények között történt, ezért a csend-
őrség nyomozást indított. A bolttest rdbonoolásakor 
megállapították az orvosok, hogy a hirtelen ha-
lált tiltott műtét következtében eiőáBott vérmée. 
gatés okozta A nyomozás kiden tette, hogy a tfl. 
fc . n ,m ni» , * amra— ii A itim . * •• el f M f «-• Wt* mulffci flfuyaO rJa£Dr SttlieXZXK̂ -. EOmDB 
eL A flatsia nainy aUntatefott adott állapot-

adat ésVtórt* a art U a ő l L StoStt segiiségfct 
Mitykd ErmBMt vállalta a müté.Vf el is végezte, 
da a műtétnél Mm feiteü ki heU5 gondosságot, 
nem szterB műszeredet használt A szerencsét!® 
asszony oérminj*z'it kapott, mety kit nap «fett 
végzett véle. 

llttykó Erzsébetet magzatelhajtás és gondatlan 
emberölés miatt péiteha vonta' fcfciősségrs a 
törvényszék a tárgyalás vé^g zárt ajtók mögött 
folyt te, as Ítéletet «araiban nyilvánosan hirdette 
Ki a bíróság lötvkő Biisfhsl* Btagz'COrtftrU 
és emberölés bánUtie miatt 1 m témám «z « ad. 
msat tégy házra iMte a biróeág. 

Élik Lalss, ajlapsaqár-betiri" 
salfts betegen fekszik a birtis 

kérházábao 
(A Délamgyarwsság munkatársától.) thik 

Lajos, a sSapsagárt-beMtü hónapokkal az-
előtt szabadult ki a Csillagbörtönből. Ekkor 
elhatározta, hogy jó i t ra tér. Festőnek ét köl-
tőnek csapott fel, de a művészetek müvelése 
nem hozott annyit hogy megtudott volna ci-
n i Hetekkel ezelőtt átrándult Kistelekre és 
egy éjszaka kibontotta a kisteleki Honggá szö-
vetkezet falát és az üzletből temérdek értékes 
árut vitt eL Azonban nem vott szerencséje, 
mert s csendőrök s betörés után azonnal el-
fogták. 

Pénteken kellett volna T — 
nie a kisteleki betörésért 
Ehik Lajos 
la megérkezett a 
gatóság értesítése. 
az egykor hírhedt és gavallér betörő 
kórházban feks& betegen... 
lyos: tüdővérzés. 

A bíróság a tárgyalást elnapolta, az 
félretette. Aligha kerül uor valaha is 
tárgyalásra, mert a Napsugár-betörő 
tott élete után most » u — M i m h b 
aló karo l . . . 


