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Borzalmas 
szerelmi dráma a Tiszán 

Csónakázás közben revolverrel agyonlőtte voll menyasszonyát 

(A Dclmagyarország munkatársától) Va-

SU»áp dclutan szörnyű szerelmi tragédia ját-
szódott 'o Csongrád ködjében a Tiszán. 
Vitális István csongrádi fiatalember • vasár-
nap délután csónakázni m ent Mészáros Er-
zsébettel. akinek régóta udvarolt. A fiatalok 
között, az utóbbi jdőben elhidegülés történt, 
sót a leány szakított is Vitálissal, mert nem 
l-*tta értelmét a további udvarlásnak. Ennck 
ellenére vagárnap mégis elment velo csóna-
kázni, mert Vitáiig azt mondotta, bogv rend-
ié ivü] fontos dolgot szeretne vele megbeszél-
ni négyszemközt. Mészáros Erzséébet gya-
nútlanul szállt csónakba. 

Vitális kievezett a Tiszára, ott egy dara-

big beszélgettek, majd Vitáiig előkapta re-
volverét cs köztretlen közelből a leányra sü-

tötte. A golyó Mészáros Erzsébet, halántékán 
hatolt be. A leány a csónakból belefordult a 
vizbe és megfulladt. Holttestét rövidesen ki-

fogták. Megállapították, hogy a lövés követ-
keztében i s megha't volna. 

Vifcális Istvánt a csongrádi rendőrség le-
tartóztatta. a gyilkos fiatalember azonban 
mindé" vallomást megtagad és nem hajlandó 
nyilatkozni semmiről, legkevésbé arról, hogy 
miért öjte meg a leányt. A nyomozás folyik, 
a rendőrség igyekszik a borzalmas dráma 
minden részletét felderíteni. 
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A HOSOK EMLEKE 
(A Délmagyarország munkatársától.) Va-

sárnap délelőtt zajlott le a Hősök Kapuja 
előtt a hősi halottak kegye'etes ünnepsége. 
Az ünnepség előtt rendezték meg a városon 
keresztül a kegyeleti stafétát, auielyet a ki-
'tünő katonai atléták nyertek meg, elsőnek a 
!). gyalogezred 1-ső zászlóalja futott be cs 
lette le koszorúját az emlékmű talapzatára. 

Az ünnepségen teljes díszben megjelent a 
helyőrség tisztikara, a fegyveres alakulatok 
mindegyike díszszakasszal képviseltetto ma-
gát, kivonult egy gyalogos díszszázad is. 
Megjelentek a vitézek, a frontharcosok, a le-
venték, a cserkészek, a középiskolai ifjúság 
csapatai. 11 órakor érkezett a térre vitéz 
Mérey László altábornagy, vegyesdandúrpa-
ranc6nok törzskara kíséretében. A várost, dr. 
Tóth Béla polgármesterhelyettes képviselte, 
megjelc'H az egyetemi tanács élén dr. Gelei 
József rektor, ott láttuk dr. Konczwald 
Endre ítélőtáblai elnököt és még sok más 
előkelőséget. 

A katonazcnekar a Himnuszt intonálta az 
ünnepség megnyitásaként, majd dr. Tóth Im-
ié mondott beszédet, amelynek elején vázolta 
a nap jelentőségét, ismertette a világháború 
magyar veszteségeinek szomorú statisztiká-
ját.. majd arról b0szélt, hogy sokkal jobban 
meg kel 1 becsülnünk hőseinket, mint ahogy 

'eddig tettük Egv nemzetnek — mondotta 
—, amely nem ápolja a hősi kultuszt, nem 
lebef mu]t)a és nem lehet jövője. Befejezésül 
az. ellenforradalom hősi halottairól emléke-

zett" *neg 

A beszéd elhangzása után a koszorul el-
he'yezésc következett. Elsőnek vitéz nagy-
• dineczi Mérey László altábornagy tette 'e 
a honvédség ás a vegyesdandár koszorúját, 
majd dr. Tóth Béla a város nevében helye-
zett el koszorút dr. Gelei József az egye.leui, 
vitéz Csonka István a Vitézi Szék, dr. Vidg-
Invicli Kamilló a haditengerészek, dr. Hu-
nyadi/ János a Katolikus Kör. Stumpf Kál-
mán a városi tisztviselők, dr. Singer István a 
flsidó hitközség névében helyezett el ko-
pzoj-u^ az emlékművön. 

Az ünnepség befejezéseként a kivonult csa-
patok diszmene.fben vonultak el. A katqnai, 
díszg/ázad Csodálatosan szép, ritmikus dísz-
menete mellett, feltűnt a leventék fegyelme-
zett és ponto" menetelése. 

Két öngyilkosság 
és halálos verekedés 

a vasárnapi rendőri krónikában 

(A Délmagyarország munkatársától.) Va-

sárnap délelőtt a közkórházban meghalt 
Gcdei Illés 22 esztendős csorvai legény, akit 
egy nappal előbb eszméletlenül találtak a do-
mapzéki tanyák között. Fején karótól szár-
mazó súlyos sérülések voltak. Gedei a kórház-
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ban rövid időre magához tért és elmondott3, 
hogy Puskás János csorvai legény ütötte le, 
még pedig minden ok nélkül. Többodmagával 
haladt az uton, amikor Puskás beléjük kötött. 
Társai elszaladtak ő ott maradt, mire Puskás 
r á t ámad t és egy hatalmas karóval leütötte. 

A rendőrség Puskás Jánost elfogta és letar-
tóztatta. 

A Mars-téri. honvédlakfanyában öngyil-
kosságot követett el egy fiatal katona: Bagi 

János 24 esztendős sövényházi lakos. Bagi a 
kora délutáni órákban besurrant a legénységi 
szobába, szájába vizet vett, majd a puskacső, 
vet szájába dugta és a fpgyvcrt elsütötte. A 
golyó teljesen szétroncsolta a fiatal katona, 

fejét. Tettének oka ismeretlen. 
A rendőrség vasárnap elfogta Pulai Sándor 

foglalkozásnélküli egyént, aki az egyik kocs-
mában lop°tt holmit kínált eladásra. Kide-
rült, bogy a lopást ő maga követte el Palali-
nus István Zákán)*uccai jakáisában, ahová! 
falbontás utján került be. örize tbevp't tők. 

A Stefánia-sétány egyik rejtett zugában a, 
parkőr egy csomagot, talált, amelyben eg.T 
csecsemő holtteste feküdt.. A rendőrség meg-
indította a nyomozást a lelketlen anya kéz-
rekeri térére. 

Bosnyákovits Dezső 30 éves munkás? va-
sárnap éjszaka ismeretlen tettesek megtá-
madták 'és véresre verték. Állapota súlyos, 

a kórházban ápolják. A merénylőket keresik. 
Csányi Irén 24 esztendős ápolónő Makkos-, 

erdősor 44. szám alatti lakásán öngviJkosSági 
szándékból marólúgot ivott,. Tettének oka Is-
meretlen. A kórházban ápolják. 

özv. Schwarcz Ferencné édesanyja, Dr. Ornstein L ;pót és neje Schwarcz 

Olga és liuk Ferenc, mélységes fájdalommal jelentik, hogy a legjobb 

fiu, testvér, a legigazibb barát 

Schwarcz Pál 
tartalékos tűzharcos hadnagy, 

a Hűtőház rí. főkönyvelője 

mindanryiunk fájdalmára 46 éves korában elhunyt. 

Drága halollunkat Budapesten, május 31-én kedden d- u. fél 4 órakor 

temetjük a rákoskereszluti izr. lemetőben 

Nyugodjék békében! 

nutölláz és Elelmiszerszálllló Rt. Szeacd mély megilletődés-

sel jelenli, hogy főtisztviselője, 

Schwarcz Pál u r , 
hosszú, kinos szenvedés uián elhunyl. Az elhunytban a vállalat oszlopos 

tagját, társai a legkészségesebb, érdemes munkatársukat vesztették el. 

Emlékét mindenkor kegyelettel őrizzük. 

Teme'ése Budapesten folyó hó 31-én, kedden lesz. 


