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Minden hölgy csak gfb harisnyát visel 
• r. mert a locrszebb, leeriobb ós legolcsóbb 

Gyári lorakat 

Pollák Testvéreknél 

Sógora feljelentésére 
a nagyváradi hatóságok 4 hétig fogva tartottak 

egy szegedi asszonyt 
Kémkedési feljelentés — az örökség miaft 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Most 
érkezett vissza román megszállott területről özv. 
Rdcz Józsefné szegedi asszony. Ráczné négy 
teljes nétig kémkedés gyamja miatt a román 
hatóságok foglya volt — fokom jóvoltából, özv. 
Ráczné férje halála után Nagyváradra utazott, 
hogy ott az örökrég ügyében lépéseket tegyen. 
Sógorának, aki nagyváradi lakos, kellemetlen 
lehetett a sógornő fellépése és ezért — az örök-
ség érdekében — szabadulni Igyekezett . tőle. 
M' erre a legegyszerűbb mód Romániában? A 
szigttranciának besúgják, hogy az tílető magyar 

kém. így történt Rácz Józsefnével Is. Másnap 
roimán katonák és rendőrök mentek Rácznéért 
és bevitték a sziguranciára. 

Négy hétig tartották fogva és mindennap 
vallatták, de Ráczné i ;aza tudatálban kitartott 
amellett, hogy nem kém. Négy hót múlva meg-
tudta, hogy ki árulkodott reá. Elhozták ugyan-
is sógorát hozzá, hogy ott szembesítsük vele. 
A szembesítés során a sógor bevallott mindent, 
imire a románok megverték. Ráczné ezután sza-
badlábra került ós visszautazhatott Szegedre, 
de — öröksét: nélkül. 

Halálos szerencsétlenség 
az ujszegedi uszodában 

(A Détmagyarorszag munkatársától.) Kedden 
kora délután tragikus körülményeik között meg-
halt a SzUE ujszegedi uszodájában Mende Fe-
renc 32 éves szoba irtás. Mende déhltán gazdájá-
val, dr. Pálócz Táird w ügyvéddel ment át az 
uszodába, hogy ott gazdájának segítségére le-
gyen. Később enged 'yt kért az ügyvédtől, hog" 
ő is megfürödhessen. I>r. Palócz megadta az en-
gedélyt, mire Mende boldogan ment a pénztár-
hoz és megváltotta a jegyét. 

— Ez az élvenekem Is k/fdr az életben, 
— mondotta a pénztárosnak. 

Azután levetkőzött és a medenoe partján sé-
tált. Később aizon a h ed yen, ahol a medencét 
csak 70 ventiméternyire töltötte meg a most be-
eresztett víz. beleugrott a vízbe. Az úszómester 
a ímed'Onee széléről nézte a vézna fiatalember 
ugrását és megdöbbenve látta, hogy az ugrás 
után eltertll a medence fenekén és nem mozdul. 

Az úszómester kiáltozására két SzUE-uszó: 
Sirslch Györjrv 'ós Beck Endre sietett Memde 
Ferenc segítségére Kihúzták a vízből és a 
partra vitték. A közelben tartózkodott dr. Varga 
Elemér tanársegéd és £—10 fiatal orvosnöven-
dék. Ok vették ápol«., alá az alélt embert. Men-
de szive laissan vert. Legalább hatféle injekció-
val próbálkoztak, mesterséges légzést alkalmaz-
tak, majd a kiérkezett mentők autóba emelték 
és megindultak vele a kórház felé. Mende Fe-

renc azonban a mnföaut'óban merlialt. Megál-
lapították, hogy Mende haldiát nem fulladás 
okozta, hanem minden valószínűség szerint 
szivgörcS. A halál pontos okát a boncolás fogja 
megállapítani. 

A Tiszába fulladt 
egy siketnéma fiatalember 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden 
reggel a marostői villanyoszlop közelében 
László György halász halászgatás közben egy 
iérfiholttestre bukkant. A holttestet kihúzta a 
partra és értesítette a rendőrséget. Megállapítot-
ták. hogy a holttest két-három nap óta lehet a 
vízben, az illető körülbelül 18—19 éves fiatalem-
ber. Rövidesen megállapították a holttest kilé-
tét. 

Jelentkezett a rendőrségen egy siketnéma flu, 
aki jelekkel előadta, hogy a Tiszából kifogott 
holttest az ő barátja, az ugyancsak siketnéma 
Kallai Istv 'n 18 éves szabósegéd. A két siket-
néma vasárnap déhltán kiment fürödni a Tiszá-
ra.. A Marostőben levetkőztek, azután bementek 
a vízbe. Alig fürdöttek néhány percig, Kallai 
hirtelen elmerült Néhányszor felbukkant a víz-
ből, de segítségért kiáltani nem tudott. Barátja 
nem látta a szerencsétlenséget és nem is hall-
hatott abból semmit, mert nem hall. Várt egy 
darabig, de miután nem került elő, hazament 
ós Kallaiéknak bejelentette a dolgot. 

A holttestet beszállították a törvényszéki or-
vostani intézetbe. 

Mindig féláron utazhat 
• l é t kilométernél 
nagyobb távolságra 
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Száz kilóméternól kisebb távolságra h a r m i n e h á r o m s z á z a l é k a kedvezmény. 

Tüdővészt híresztelni: 
becsületsértés 

(A Déimagyarorszdg munkatársától.) Becsü-
letsértés-e, ha valakiről azt híresztelik, hogy 
tüdővészes? Ezt a kérdésit Kellett eldöntenie 
kedden a szegedi törvényszék fellebbviteli ta-
nácsának. Breuer János csongrádi uradalmi al-
kalmazott volt a vádlott, a két sértett pedig Sl-
min Istvánmé és Rórsika nevü k nya. Breuer 
János nem hivatalosan ugyan, de vőlegénye 

volt a csinos leánynak. A fiatalok közöt történt 
valami és Breuer ezután kezdte híresztelni az 
anyáról és leányáról, hogy tüdőbajosok. Amikor 
Simonék énről tudomást szereztek, a parti visz-
szament, de egyúttal becsületsértés miatt fel-
jelentést tettek a vőlegény ellen. 

A csongrádi járásbíróság tárgyalta elsöfokon 
az ügyet. Az elsőbiróság arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy ez a híresztelés becsületsér-
tés és ezért 20 pengő pénzbüntetésre ítélte a 
vádlóttat. Breuer nem nyugodott bele a bünte-
tésbe. A keddi tárgyaláson a sértett képviselője 
kérte az elsőfokú ítélet helybenhagyását azon az 
alapon, hogy Brenter valótlant híresztelt és 
egy fiatal leányra nézve az a kijelentés., hogy az 
illető tüdőbeteg, okvetlenül sértő és férjhezme-
nési lehetőségeit is erősen csökkenti. A fellebbvi-
teli bíróság Is arra az álláspontra helyezkedett 
hogy az fnkrhnfaáiH: kifejezés sértő és ezért az 
elsőfokú bíróság ítéletét jogerősen helyben* 
hagyta. 

Ellopták a szülök meg-
takarított pénzét, 
hogy az idegenlégióba 
szökhessenek 

A kalandvágyó fiatalembereket — egy 
pes l l mulatóhelyen fogták el a detektívek 

(A Délmagyarország munkatársától. Február 
18-án eltűnt Segédről két fiatalember, két sze-
gedi tiszthelyettes gyermeke. Az Idősebb, ifi. 
Hajós Mihály volt, a fiatalabb egyenesen az 
iskolából szökött meg, hogy barátjával együtt 
az idegenlégióba mehessen. A két szökevény az-
zal a céllal utazott el Szegedről, hogy a legrö-
videbb uton Franciaországba utazzanak ós ott 
az idegenlégióba jelentkezzenek. A fiatalabbik 
szökevény gondoskodott arról, hogy ne pénz 
nélkül menjenek a nagy útira. Mielőtt elment vol-
na. sziltei megtakarított 400 pengőjét zsebre-
vágta. A két fiatalembert eltűnésük után rádión 
körözte a rendőrség. Nemsokára rájuk találtak, 
még pedig az egyik pesti mulatóban, ahol mát 
302 pengőt elköltöttek. 

Ifj. Hajós Mihályt kedden vonta felelősségre 
dr. Apczy Ernő törvényszéki biró. A fiatal ,.lé-
glonistát" az ügyészség orgazdasággal vádolta. 
Hajós ugyanis tudta, hogy i 400 pengő lopott 
pénz, mégis közreműködött a pénz elköltésében, 
Ifj. Hajós elmondotta, hogy egy fémipariskolát 
végzett, tanulmányait azután abbahagyta. Kije-
lentette a biró kérdésér:, hogy tettét megbán-
ta. nagyon meggondolatlan volt, amikor elindult 
az útra. 

— Az volt a tervünk — mondoíla —, hogy az 
idegenlégióba megyünk. Ugy tudtuk, hogy ott 
sok magyiar fiu van és azt is tudtuk könyvek-
bői. filmekből, hogy alkalom van a kitüntetésre, . 
A pénzt ugy gondoltuk, hogy majd megadjuk, 
tulajdonképen csak kölcsönvettük. 

A biró kérdésére ezután előadta, hogy Pestnél 
érkezésük után nem is érdeklődtek azután, hogy! 
miképen juthatnának ki Franciaországba. Máir 
az első esite besodródtr. egy mutatóba, másn,apt 
egy másikba mentek, a pénz egyre fogyott, de 
ők jól érezték magukat 

A bíróság ifj. ' Hajós Mihályt hdromhónapi 
fogházra Ítélte. A fiatalkora nem került a bíró-
ság elé. 


