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Minden alkalomra harisnyákat 
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Gyári lerakat 

Megkezdődött 
a Délmagyarország 
előfizetőinek versenye 

2 hét Párlsban, Abbáziában, 7—7 nap Semmerlngen, Mátrában, 
Balatonon és más ajándékok 

Hétfőn megkezdődött a Délmagyarország 
háziversenye, amelv értékes nyereményeivel 
nagy érdeklődést, keltett előfizetőink tábo-
rában. Az uj akciót őrömmel üdvözölték elő-
fizetőink. számtalan levél tanúskodik arról a 
melog szimpátiáról, amellyel bejelentett ak-
ciónkat, a közönség fogadta. I t t csak éppen 
megemlítjük L. M. előfizetőnk levelét, amely-
ben többek között a következőket irja: 

.Nemcsak a magam, hanem a Dél-
magyarország sok előfizetője ne. 
igében is hálás köszönetei mondok a 
Délmagyarországnak a most meg-
indított akciójáért. Mindannyiunk 
közös vágyát, az utazást teszi lehe-
tővé ez az akció és boldog lehet, aki 
eljut a Délmagyarország révén Pa-
risba, a fények városába. Magam 
részéről ezennel bejelentem rész-
vételemet a versenybe azzal a re-
ménnyel, hogy ha nem is Paris, 
de legalább is Semniering int osz-

tályrészemül . . 

Egyre többen érdeklődnek az akció iránt, és 
nemcsak Szeged, de a környék is megmozdult. 
Mint már jelentettük, a verseny a jövó év áp-
rilisában ér véget, akkor dől el. hogv a jutal-
mak közül ki melyiket nyeri el. 

A versenyen való részvételt aján-
latos minél előbb bejelenteni a Dél-
magvarország kiadóhivatalában, 
ahol a versfeny szabályai is meg-

tudhatók. 

Az akciónk célja az, hogv megjutalmazza 
azokat az előfizetőket, akik a la.p iránti sze-
retetüknek és megbecsülésüknek azzal adják 
tanújelét, hogy növelni igyekszenek az előfi-
zetők táborát. A nyertesek kétheti, tartózko-
dást karmok a párisi, világkiállításon, kétheti 
üdülést Abbáziában, egy hetet Semmeringen. 
Mátrafüreden és a Balaton mellett, nyolc-nyolc 
napi elsőrendű pesti panziót és még rengeteg 
értékes nyereménytárgyat... 

Zsarolási és lopási per 

két deci angolkeserü körül 
(A Délmagyarország munkatársától.) Furcsa 

ügyet tárgyalt szerdán a szegedi törvényszék 
V a d ay-tanácsa. B i r ó Gáborné mindszenti sza-
tócs és P u s k á s Pál napszámos került a vádlot-
tak padjára, az előbbi zsarolásnál, az utóbbi lo-
pásnál vádolva. Ami az ügyben furcsa volt, az az 
volt, hogy a zsarolási ügyben Puskás, a lopási 
ügyben Biróné volt a «értett. Röviden az tőrtént, 
hogy a mult év decemberében Puskás ellopott Bi-
róné raktárából két deci angolkeseriit 80 fillér 
értékben, amikor pedig Biróné észrevette a lo-
pást. megzsarolta a napszámost azzal, hogy fi-
zessen négy pengőt, akkor nem jelenti fel és mun-
kaadójának sem szól és addig is, amig fizetett, le-
vétette vele a télikabátját. A dolog vége az lelt, 
hogy elvette Puskástól a lopott angolkeseriit is és 
elvette a nég«r pengőt 1«. 

A tárgyaláson B i r ó n é kijelentette, hogy nem 
érzi magát bűnösnek, mert a zsarolást nem követ-
te el. Puskás bement az üzletébe és féldeci pálin-
kát ivott. Amig ő a kasszánál volt elfoglalva. 
Puskás besurrant a raktárba és zsebrevágott egy 
üveg angolkeseriit. A vádlott tagadta, hogy négy 
pengő megfizetésére kcnyszerilette volna fenyege-
téselklkel a napszámost. Puskás saját jószántából 
hagyta ott n kabátját és később saját jószántá-
ból fizette ki ;i négy pengőt. 

— De niic'rt kellett négy pengőt fizetni? A két 
deci angolkeserü ára csak 80 fillér? 

— Kérem, először is üveggel együtt egy pen-
gő. . . A lopás után pedig felszámítottam az előző 
lopásait is. mert már megelőzőleg háromszor lo-
pott tőlem pálinkát.., 

— Maga a csendőrök előtt máskép mondta cl 
a dolgot. Ott beismerte, hogy elvette tőle nz italát 
is. a kabátot is és csak négy pengő lefizetése után 
dt.i vissza. Ott nem beszéli léci lonásokról! 

— Akkor a csendőrök tévesen vették fel a val-
lomásomat. 

— Ugy? Na, várjon csak. majd 'kisütjük mi az 
igazságot! Jöjjön be Puskás! 

Bejött a terembe Puskás 1«. 
— Nem érzem magam bűnösnek — mondotta 

—, nem emlékszem semmire sem, nagyon részeg 
voltam. 

— Nem lopott pálinkát Biróné tói ? 
— Nem emlékszem, részeg voltam nagyon. 

Csak arra emlékszem, hogy este amikor felébred-
tem. nem volt meg a kabátom. Otl az üzletben ta-
láltam meg, de csak ugy akarták kiadni, ha négy 
pengőt fizetek. Azt mondták, hogy valami pálin-
kát elvittem . . . 

— Hallja barátom, maga most is részeg! — 
kiáltott rá az elnök. Egészen idáig érzem a sza-
gát.. . ! 

— Nem vagyok részeg méltóságos uram, es«k 
egy féldecit ittam . . . 

Behivták Biróné sógorát is, aki tanuként sze-
repelt az ügyben. 

— Maga nem köteles vallomást tenni. De ha 
vallani akar. csak a tiszta igazat szabad monda-
ni. mert a hamis esküt ötesztendei fegyházzal hün-
teti a törvény! 

— Akarok vallani! — kiáltotta a sógor csengő 
hangon. 

Vallomása aorán azonban belezavarodott a 
vallomásba, az elnök többszór is figyelmeztette, 
hogy súlyos fegyház a hamis vallomás vége. A 
tann kertelt, hímezett, hámozott... 

— Nem kellett volna vallania, megmondtam, 
hogy baj lehet belőle — mondotta az elnök. 

A sógor nagynehezen csak kimászott a dolog 
bői. de utána nem győzte homlokát törölgetni. 

A birősáa nem ment semmire sem a három 

emberrel. Mindegyik máskép vallott, még a tanú 
fs letagadta, hogy beszélt a csendőrökkel, holott 
a jegyzőkönyv bizonyította. Az ügyész javaslatára 
a bíróság elrendelte a nyomozó csendőrök és a 
bizalmiak megidézését. 

— Nem kell félni, egész biztosan kisütjük ezt 
az ügyet! — mondotta az elnök végezetül. 

Balassagyarmaton 
kivégeztek 

két hazaáruló kémet 
Budapest,, október 28. Szerdán délelőtt a 

halálos ítélet végrehajtásával ért véget az a 
bünper, amelynek két febünösét, Biró Pál ha-
tárőr szaka ez vezetőn és Kovács József nemré-
gen leszerelt határőrön a balassagyarmati ha-
tárőrosztály laktanyájában a halálos ítéletet 
végrehajtották. 

Mészáros János csempész 1935 tavaszán 
összeütközésbe keMilt a szomszédos ország 
pénzügyőreivel, akik csak < ugy voltak hajlan-
dók vele szemben elnézést gyakorolni, ha Ma-
gyarország elleni kémkedésre vállalkozik. 

Mészáros pénzsóvárgásból kémkedésre vete-
medett, bűntársul előbb öccsét. Mészáros Pált, 
majd sógorát. Kovács Józsefet nyerte meg. 
Kovács viszont voU határőr bajtársát és ba-
rátját, a tényleges szolgálatot teljesítő Biró 
János ^ határőrszakaszvezetőt környékezte 
meg. Körmönfont ravaszsággal behálózta és 
rávette arra, hogv a szolgálati beosztásával 
ós elöljárói bizalmával visszaélve a tudomásár 
ra, jutott minden bizalmas, titkos ügyet a hír 
szerzésnek vagy közvetlenül, vagy cinkostársai 
közvetítésével kiszolgáltassa. A kémkedési há-
lózat még a szomszédos országokba gyakran 
átjáró Treso István gépkocsivezetővel bővült, 
akit egy-két. esetben futárnak felhasználtak és 
Torda Margit 15 (mztendős kiszolgálóleánnyal. 
valamint Géczi Erzsébet háztartásbeli leánv-
nyal. 

A Mészáros-testvérek kezdeményezésére ala-
kított kémhálózat 1936 elejéig végezte haza-
áruló munkáját. A juniusban Balassajívarma-
ton megtartott főtárgyaláson Treso István 
kivételével, akit bizonyítékok hiányában fel-
mentettek, valamennyi vádlottat bűnösnek 
mondotta ki a bíróság kémkedés, illetve hűt-
lenség bűntettében. A honvédtörvénvszék Biró 
János határőrszakaszvezetőt kötéWtali halál-
ra, lefokozásra, ós a határőrség kötelékéből 
való kíesapásra. Kovács Józsefet kötéláltali 
halálra, Mészáros Jánost 15 évi fegyházra. 
Mészáros Pált kétévi fegyházra, Torda Margi-
tot nyolchónapi fogházra, Kuczor Erzsébetet 
háromhavi fogházra. Az ítélet jogerőre emel-
kedett. 

A határőrosztály alosztályai szerdán reggel, 
felsorakoztak) a laktanya udvarán, ahol két. 
bitófát állítottak fel. Az egyik alosztály 
megalakította a végrehajtási négyszöget. A 
határőralosztály tagjai végignézték elrettentő 
például a kivégzéseket. 

Biró János rangjától megfosztva, lehorgasz-
tott. fővel állt a bitófa alá. Kovács József 
szintén lehorgasztott. fővel ment, a bitófa alá 
az őrök ós az utolsó vigaszt nvujtó pap kísé-
retében. A kivégzés után a, hóhér jelentette n 
kivégzés végrehajtását. 

özv. Dicső Andrásné ugy a maga, mint 
gyermekei és unokái nevében fájdalom-
ól megtört szívvel tudatják, hogy- s¡fe-

detett férj, apa és nagyapa 

id. Dicső András 
folyó hó 27-én rövid szenvedés után 81 
éves korában elhunyt. Temetése f. hó 
29-én délután 3 órakor a belvárosi, teme-
tő kupolájából fog megtörténni. 

Gyászoló család. 


