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Légvédelmi tervei 
kell készítenie Szegednek, 
megalakítják a légoltalmi bizottságot 

(A Délmagyarország munkatársától ) Az Or-
szágos Légvédelmi Parancsnokság: az elmúlt 
betekben 12 napos gáz- és légvédelmi tanfo-
lyamot rendezett Budapesten, amelyen a váro-
sok ki-küldöttéi ve^ek részt- Szegedről, a pol-
gármester megbízásából dr- Katona István ta-
nácsnok vett részt a tanfolyamon- Tegnap é r 
kezett vissza Szegedre. A következő felvilágo-
sítással szolgál' a gáz- és légvédelmi s®""~vezés 
és kiképzés előkészületeiről: 

— A polgári gáz- és légvédelemtől szóló t ö r 
vcny végrehajtás' utasítása, az úgynevezett 
Polgári Légoltalmi Utasítás tervezete elkészült 
és legközelebb tárgyalás alá kerül a miniszté-
riumban. A tervezet szerint az egyes közüle-
tekre, városokra igen fontos feladat hárul, 
amennyien a légoltalom megszervezésére az 
ország városai, községei és ipartelepi kötelez-
hetők lesznek- Szegeden a tervezet sprint a 
polgármester a lécoUalmi vezető- A oolgármes-
ter feladata lesz a város légoUalmának előké-
szítése. kiépítése és fejlesztése. Röw'desep Sze-

geden is el kell készíteni a légoltalmi tervet 
és meg fogják alakítani a légoltalmi bizottsá-
got is-

— A fanfolyamon a légi támadások elleni 
szervezés munkáját ismertették., de gyakorlati 
kiképzés is volt. A légitámadások ©setén tanú-
sítandó célszerű maga tartásról tartónak elő-
adásokat és gyakorlati példákkal mutatták be 
a különböző g á r . é s gyújtóbombák romboló 

hatásait, valamint ismertették az e11e«flk vaVi 
védekezést- Mérges gázokkal is foWHftak kí-
sérletezéseket. fog'alkoztak a tanfolyam elő-

adói Szieged szerepével is a lég- és gázvédelem 
tekintetében. 

Közöl'e még Katona tanácsnok, hogy a tan-
folyamon szerzeU ismeretek alapján ország; 
szerte megindulnak a légvédelem szervezési 
munkálatai- A tanfolyam előadásait leiegyezték, 
az előadás anyagát a kisérő felvételekkel esrvütt 
leküldik Szegedre Rövidesen a nagyközönség 
részére is megrendezik a gáz- és légvédelmi 
előadásokat-

Csalhatatlan csodaszer 
a férfiak hűtlensége ellen 
„Tudtam, hogy az elhagyott asszonyok fühöz-fahoz kap-
kodnak, Uinasználtam a helyzetet" — vallotta a Somogyi-
telepi cigányasszony 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ott kez-
dődött a dolog, hogy a férfiak egyre többet hüte-
Unkedtek, sőt olyan is akadt közöttük, aki egy-
szerűen faképnél hagyta a feleségét. Az elhagyott 
asszonyok tanácstalanul állottak a tényekkel szem-
ben és nem tudták, mitévők legyenek. Ekkor jött 
Z s i g a Mihályné Somogyi-telepi cigányasszony, 
ki felismerte a kedvező helyzetet és munkához 

látott. 
Sorra járta az elhagyott asszonyokat és fel-

¡finlotta szolgálatait. Elmondotta, hogy csalha-
tatlan szerei vannak a hütelen férjek visszacsalo-
gatására, osak fogadják meg minden szavát és ak-
kor a csapodár férj megvert kutya módjára visz-
s^ntér... A kétségbeesett asszonyok kapva-kap-
tak az ajánlaton, Zsigáné pedig munkába lépett. 
Bűbájos dolgokat müveit, küszöb alatt elásta az 
asszonyok holmijait, közben pedig nem felejtke-
zett el arról sem, hogy ruhaneműt, élelmiszert, 

pénzt csikarjon ki az asszonyoktól. Hosszú időn 
keresztül csinálta a hókuszpókuszokat, de bizony 
az emberek csak nem akartak visszatérni, mire az 
asszonyok megdühödtek és — feljelentették Zsigá-
nét 

Dr. R a s z l a v i c z y Zoltán járásbiró hétfőn 
vonta felelősségre a bűbájos asszonyt. A sértett 
asszonyok közül egyik sem jelent meg az idézésre, 
valószínűleg azért, mert nem akartak szégyenkez-
ni. Zsigáné eleinte mindent tagadott, azután sorra 
beismerte a dolgokat és azzal védekezett, hogy 
anyagilag meg volt szorulva és miután tudta, hogy 
az elhagyott asszony fühöz-fához kapkod, elhatá-
rozta, hogy kihasználja a helyzetet... Kijelentel-
te, hogy a kicsalt holmi legnagyobb részét vissza-
adta a tulajdonosainak, csnk az ételnemüt fogyasz-
totta el. 

A biróság Zslgánét háromnapi fogházra Ítélte 
csalás vétsége cimén. 

Börtönre ítélték i kubikusok csalfát 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-

főn délelőtt Kubikosokkal telt meg a törvény-
szék mnsodemeleti folyosója. L a k a t o s 
V a t t a i Béla szentesi lakosnak a kubikosok-
rsalójának ügyét tárgyalta dr. B e r z e Árpád 
törvényszéki niró- Lakatos Vattai már többiz-
ben állott különböző bűncselekmények miatt 
a szegedi bíróságok előtt. Az a specialitása, 
hogy mindig a kisembereket szemeli ki áldo-
zataiul. a tanyai kisgazdákat csapta be, most 
pedig a nehéz sorban élő szentesi kubikosokat 
csapta be ravasz módon. A kubikosok kőzött 
azt híresztelte, hogy gróf I m r é d y Kálmán 
Debrecen melletti tejgazdaságban tartós mun-
kát tud részükre szerezni, neki van megbíza-
tása a szerződtetésekre. A jelentkező kubiko-
soktól 4 pengőket szedett költségei fedezésére. 
A kubikosok, hogy állást kapjanak, ingóságai-
kat elkótyavetyélték és a pénzt Lakatos Vattai-

nak jó állás reményében átadták. Aki nem 
adott pénzt, adott órát, láncot, Lakatos azzal 
is megelégedett. Természetesen szó sem volt 
munkáról és a kubikosok csakhamar rájöttek, 
hogy csúnyán becsapták őket. 

A hétfői tárgyaláson Lakatos Vattai min-
dent tagadott. Felolvasták előtte az erkölcsi 
bizonyítványát, amelyből kitűnt, hogy többiz-
ben él volt ítélve, kijelentette, hogy egy szó 
se igaz, nem volt elitélve. Tagadta a vádat is. 
Később azonban megtört a kubikosok vallo-
mása alatt, elismerte azt is, hogy tényleg azo-
nos azzal a Lakatos Vattaival, aki el voit itél-
ve. 

A biróság csalás bűntettében mondotta k i 
bűnösnek és ezért 8 hónapi börtönre Ítélte. Az 
ítélet nem jogerős, mert Lakatos Vattai nem 
nyugodott bele. 

— Miért fellebbez? — kérdezte a biró. 
— Az ítélet súlyossága miatt, enyhítés vé-

gett és a minősítés megváltoztatása érdekében, 
— hadarta a vádlott, mint egy rutinos ügyvéd. 

Az iratok a táblához kerülnek. 

Elitélték a botjával 
nyomozó mezftört 

(A Déhnagyarország Munkatársától) Hiva-
talos hatalommal való visszaéléssel vádolta aa 
ügyéíszség Terhes József kecskéstelepi mező-
őrt- Terhes az ősszel élt vissza hiva'alos hatal-
mával, nyomezás közben- A gondjaira bízott 
mezőkön gyakori volt a hagymalopás- A hagy-
matolvajokat nyomozta és eközben talá^ozott 
össze egy 17 esztendős {¡uval, akit be akart ki-
sérni a rendőrségre- A fiu vonakodo't követni 
a 'csőszt, mire az botjával többször megdöf-
ködte, majd botja végét a fiu meztelen lábára 
tette és rátámaszkodott a bot fejére- A gyerek 
he'ekig sántított az eset után-

A szeged1 törvényszék Vattai-tanácsa hétfőn 
tárgyalta az ügyet. Terhes beismerte a dolgot 
de azzal védekezett, hogy nem volt szándé" 
kosság a dologban, igaz, hogy a sok tolvajlás 
rendlk'vül felbosszantotta-

— Hát maga mezőőr — mondotta neki aa 
elnök nem tudja, hogy nem szabad ilyene-
ket csinálni? 

— Én már nem vagyok mezöŐT — válaszolta 
a vádlott — , lemondtam . • » 

— U g v ? És miért? — faggatta az elnök-
— T e s z i k tudni — felelte Terhes és legyin-

tett —, nem érdemes • • « 
A biróság a rezignált volt mezőőrt 30 pen-

gő pénzbüntetésre »éHe, de az 'télét végrehaj-
tását kísérlek időre felfüggesztette-

— O — 

Holttest 
a gémeskút vizében 

(A Délmagyarország munkatársától) A vá-
sárhelyi rendőrség hétfőn regge1 titokzatos eset-
ről tett jelentést a szegedi ügyészségen- A je-
lentés szerint a város határában fekvő egyik 
gémeskutban halott embert taláHak olyan körül-
mények között, amelybőil arra lehet következ-
tetni. hogy bűncselekmény történt. A gémeskút 
az egyik városból kivezető dülőut közelében 
áll- Fuvarosok, tanyaiak szoktak otf megállni, 
aimig megitatják lovaikat- Vasárnap délután 
több szekeres gyűlt e^ybe a kútnál- Vizet merí-
tettek jószágaiknak- Amint a vödör leért a kuit 
fejekére, érezték, hogy valamibe beleütődik- Be-
világítottak a kútba és meglepetéssel látták, 
hogy egy emberféle u*zik a vízben LaitoTjákkal 
'ementek a kútba és megállapították, hogy egy 
holttest van a kut fenekén- Értesítették a rend-
őrséget. azok a tűzoltókat hívták, aztán na?y 
üg^yel-baijal felhúzok a holttestet- Férfiból ttest 
volt. a rendőrorvos megál'apitása szerint több 
napja lehetett már a vízben 

Amint vizsgá'gatni kezdték, észrevették, hogy 
a nyakán szúrt seb van• Valószínű, hogy ez a 
szúrás okozta a halálát és már csak hofta után 
került a kut vizébe otyan módon, hogy a tette«; 
bedobta oda. A holttestet beszállították a köz 
kórház halo'it.as kamrájába- A vizsgálóbíró héb 
főn délután k'szálH a helyszínre a vizsgátat 
megejtése végett. Fgyelőre nem tudják, hoxrv 
az áldozat kiccoda. A nyomozás folyik-
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