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A noűách- es filléres vonotohon. 
afelára utazási hedvezmeniien kívül 
az Ibosz hülön autóbusziárafohal Indif Szegedre 

a szabadtéri Idíéhohra 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ismeretes, 

hogy az IBUSz ?z idén tizennyolc városba indit 
autókiránduíást és Szegedet a mezőhegyesi tú-
rába kapcsolták bele. Pick Jenő korm:''.^főtaná-
csos felhívására ez elle^ tiltakozott a város és a 
polgármesterhelyettes megbízásából tegnap dr. 
Pálfy György tb. tanácsnok az IBUSz igazgatósá-
gával folytatott közvetlen tárgyalásokat, hogy az 
autóturáknál ne mellőzzék Szegedet. Az IBUSz-
nél közölték, hogy egyes járatokat, igy a mező-
hegyesit is, a főlmivelésüfr'1 í-üszter kivánsúgá-
ra állitották össze. A mezőhegyesi autótura két-
napos, figyelemmel kivágtak lenni Szeged érde-
keire is, mert ugy osztották be, hogy az utasok egy 
teljes napot és egy éjszakát Szegeden tölthesse-
nek. 

Elmondták az IBUSz-nál, hogy 

a szegedi szabadtéri előadások iránt 
rendkivüli nagy az érdeklődés ország-
szerte és a külföldön is, ezért elhatá-

rozták, hogy a Madách-vonatokon ki-
vül rendszeresen külön autóbuszokat 
indítanak Szegedre, a szabadtéri játé-

kok idején. 

A Máv. a szabadtéri játékok alatt 

Budapestről Í2 filléres Madách-
vonatot indi Szegedre, 

ezenkívül 

tizenhat filléres vonat különböző vidé-
ki városokból érkezik a szabadtéri 

előadásokra. 

Ebből a 16 vidéki filléres vonatból hét kétnapos 
lesz. A filléreseken kivül — mint jelentettük — 
50 százalékos utazási kedvezményt biztosítottak a 
szabadtéri játékoikra az ország egész területéről 
Szegedre utazó közönség számára. 

háztulajdonost 
a gyalogjárók sürgős kijavítására 

szólította fel a város 
Gyalogjáró razziák — rendbfrságolással 

(A Délmagyarország munkatársától.') A pol-
gármester a mérnöki hivatal jelentése alap-
u l 1 f , h é t e n ötezer háztulajdonost arra szólí-
tott fel, hogy a házuk előtt megrongálódott 
gyalogjárdát 30 napon belül javítsák ki. A 
vatosi mérnökség jelentése szerint ugyanis a 
gyalogjárók olyannyira rossz állapotban van-
nak, hogy sok helyen nemcsak a szabad köz-
lekedést veszélyeztetik, hanem már életveszé-
lyesek is. Nemcsak a külvárosban, hanem a 
belvárosi uccákban is rendkívül elhanyagolt 
állapotban vannak a gyalogjárók és ezért a 
polgármester rövid határidőt jelölt ki a gya-
logjárók rendbehozására, nehogy a szabadté-
ri játékok alkalmából ideözönlő idegenek meg-
botránkozzanak a rossz járdák miatt. 

A 30 napos határidő letelte után a mér-
nökség gva'osiárda-razziát tart. A razzia so-
rán azt ellenőrzik, hogv a felszólított háztu-
lajdonosok végrehajtották-e a javításokat. 

Amelyik háztulaidonos 30 napon belül nem 
tesz eleget a felszólításnak, azt a polgármes-

Belvárosl liozl Csütörtöktől minden nap 1 

Nyomorultak 
H " ® 6 V , k t o r ^nagyobb müve filmen. 

A e17"e rKe 6 ! ?y e SadAsbbn - L rész: 

re em g á , y a r a b ' ~ rísz : S.abadsáir, sze 
Főszereplő : 

H A R R Y B A U R 
a „Moszkvai éjszakák* főszereplője. 

Ez az a film, amelyet nem kell dicsérni. 

A regényt mindenki olvasta. A filmet mindenki-
nek látnia kelt I 

Előadások 5 és 9 órakor kezdődnek. Kérjük a je-
gyeket elővételben megvenni, tekintettel a nagy 

keresletre. 

í PONIOS.aN 5 és 9 órakor kez. 
dünk 1 Kérjük pontosan megje-

lenni mert kezdés után 
as ajtók lezáratnak! I 

ter az építési szabályrendelet 34-ik paragra-
fusa a lapján 

rendbirsággal sújt ja. 

Egyelőre 5000 háztulajdonost szólított fel a 
polgármester a járdák kijavítására, értesü-
lésünk szerint rövidesen még többezer házi-
gazda kap a várostól felhívást a járda sürgős 
rendbehozására. 

A háztulajdonosok körében izgalommal fo-
gadták a felszólítást és különösen a rendbir-
ságolás kilátásba helyezését. Arra hivatkoz-
nak a házigazdák, hogy elsősorban a város 
hatóságának kellene j ó példával elől járni és 
a városi házak előtti gyalogjárókat ki javítani. 
Rendkívül elhanyagoltak az uccai átjárók is, 
évek óta semmiféle javítást nem hajtottak 
itt végre és számos helyen, a belvárosban ép-
ugy, min t a Tisza Lájos-köruton kivül, esős 
időben csak körülményesen lehet közleked-
ni a lesüppedt és hiányos kövezető átjáró-
kon. Arra is hivatkoznak a háztulajdonosok 
körében, hogy súlyos helyzetben vannak és 
képtelenek arra, hogy a rövid határidőn be-
lül a költséges járdajavítást eszközölhessék. 

Letartóztattak 
egy aacheni egyetemi 

tanárt 
Berlin, julius 17. Az igazságügyi sajtóiroda közli: 

A berlini főállamügyész i ^ '-rmvára letartóz-
tatták dr. Piriét József aacheni műegyetemi tanárt, 
akit a berlini vizsgálati fogházban helveztek el. A 
letartóztatás azért történt, mert az műegyetemi ta-
nár megsértete a devizaforgalomról szóló rendele-
leket. 

Schuschning 
ismét hivatalban 

Bécs, julius 17. Schuschnigg kancellár, aki tel-
jesen visszanyerte egészségét, ma megjelent a 
szövetségi kancellári hivatalban és átvette hivata-
la vezetését. A kancellár tózonyt->>an időre, elha 
lusztolta szabadságának folytatását. 

Olasz hidroplán 
uj távolsági rekordja 

Róma, julius 17. Az egymotoros „Cant 500" vizi-
repülőgép Mario Stoppani vezetésével kedden reg-
gel 4 óra 20 perckor útra kelt, hogy megdöntse a 
távolsági világrekordot. A vizirepülőgépek re 
kordját a francia „Croix du Sud" tartotta, amely 
4335 kilométert repült be és 146 kilométer óraát-
lagot ért el. 

Stoppáni a szomáli földön fekvő Bcrbera helyi-
ségnél fejezte be, ahol szerdán reggel 5 óra 15 
perckor szállt le. A gép összesen Í966 kilométert 
repült be, 200 kilométeres óraátlaggal. Az eddigi 
világrekordot tehát 631 ki'^méterrel multa felül 

Halálra szúrta apósátp 
hatévi börtönre Ítélték 

(A Délmagyarország munkatársától.) Má-
jus 5-én halálosvégü verekedés játszódott le 
a szentmihálvtelki gátőr: B o d o r András há-
zában. A gátőr veje, ifj. C s a m a n g ó Pé-
ter 32 éves napszámos bicskával támadt rá 
apósára és a késsel olyan sulyosterméSzetíi sé-
rülést ejtett rajta, hogy az idős gátőr néhány 
napon belül meghalt. A gyilkos vő kése beha-
tolt Bodor halántékán és az agyat is megse-
bezte. Csamangó ellen szándékos emberölés 
büntette cimén emelt vádat az ügyészség. Az 
ügyet szerdán tárgyalta a törvényszék szü-
neti N ó v á k - tanácsa. 

C s a m a n g ó elmondotta védekezése so-
rán, hogy apósával hét esztendőn keresztül 
egv fedél alatt lakott, de később ellentétek tá-
madtak közte és az öreg szülők között. Egv 
alkalommal hasábfával megütötte apósát és 
ekkor el kellett hagynia feleségével együtt 
apósa házát. Később visszaköltöztek, mert a 
saját lábukon nem voltak képesek megállani. 
A kérdéses alkalomkor a szomszédban lako-
dalom volt, ahová csak az öregeket hívták 
meg, őt és feleségét nem. Egyik délután ott 
bámészkodott a lakodalmas ház körül, kapott 
is bort néhány pohárral, ugy, hogy estefelé 
má r ittas volt. Hat óra tájban Bodor átment a 
lakodalomból a házához és ott szidalmazni 
kezdte őt, mert az ájlatok nem voltak ellátva. 
Ezen összevesztek, birokra keltek és ő eköz-
ben, maga sem tudia hosryan, megszúrta apó-
sát. Tagadta, hogy szándékában lett volna az 
öreget megölni. 

A biróság halált okozó súlyos testisértés 
bűntettében mondotta ki bűnösnek Csamangót 
és ezért 6 esztendei börtönre ítélte. A bíróság 
sulvosbitó körülménynek tekintette, hogy jó-
tevőjét ölte m*g. 

P kifosztott 
sándorfalvai asszony 
közelharca a temez-

játékossal 
(A Délmagyarország munkatársától) Szerdái-

délelőtt a Mars-téren őrszemet teljesítő rendőr 
elfogta Kovács Lajos 27 e sz ' ^dős szegedi lakosi 
aki ismert lemezjátékos. Kovács Lajos szerdán 
délelőtt is a Mars-téren lemezezett és többek kö 
zött sikerült léprecsalni Szécsi Pá'né -$'<<1orfalvai 
asszonyt- Szécsiné a nyerés reményében előszói 
két, majd még öt-öt pengőt tett fel és mi^d s 
12 pengőt elvesztette. Az asszony ekkor i 
kezdett és követelte Kovácstól, hogy adja vissza 
pénzét. Kovácsnak azonban eszeágában sem volt 
visszaadni a pénzt, hirtelen összekapkodta leme-
zeit és futásnak eredt A sándorfalvai asszony sem 
volt rest, a lemezes után vetette magát, utol is 
érte és belecsimpaszkodott. A lemezes kétségbe-
esetten igyekezett menekülni. Dulakodott az asz-
szonnyal, miközben kirángatta fülbevalóját is. A 
nagy zajra rendőr sietett elő, aki azután a kapá-
lózó lemezest ártalmatlanná tette és előállította a 
központi ügyeleten, ahol őrizetbevették. 

kedvezri tlxeféml feltételek mellett 
legolcsóbban beszerezbetük Fekete 
Húndor. KoAUtfí L. s.-ut 19. TeL 20—27. 


