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. Vásznak ás sifonok - Fefcérnemüek készen és rendelésre - Férfi divatkalapok 
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A unsiM idegenforoalom 
rendüli eseményei 

(A Délmagyarország munkatársától .) Vasár-

nap erős napja volt a rendőrségnek. Szabadtéri 

előadás, búcsú Alsóvároson, országos vásár, 

éeek valtak a vasárnap nagyabb eseményei és 

Kinte elképzelhetetlenül sok ember tolongott 

reggeltől-estig az uccákon. Tekintettel arra, 

hogy már szombaton sok zsebmetszés történ!, 

a rendőrség fokozott éberséggel őrködött va-

sárnap, de még Így is történt néhány lopás. 

Így M u t k a István Remény-ucca 25. szám 

alatti lakósnak az uccán ellopták 220 |»engót 

tartalmazó pénztárcáját, amelyben még fontos 

iratok is voltak. G a j d á c s Miklós, Boross Jó-

zsef ueca 11. szám alatt lakós Zsebéből 31 pen-

gő tünt el, K i s s László, Szent László-ucca 22. 

szám alatti lakóstól a vásárban lopták el órá-

ját, léftfcát, özv. K o v á c s i Andrásnétót, a bu.. 

eSün lopták el minden pénzéi. Valószinü, hogy 

a pesti zsebesek dolgoztak ezúttal is. Ezeken 

kivöl számtalan kisebb-nagyobb lopás történt. 

A rendőrség elfogta D u n a i Józsefné tanyai 

asszonyt, aki egy kocsiról lopott el különböző 

tárgyakat. Dunainét Átadták az ügyészségnek. 

A mozgalmas vasárnap egyéb rendőri ese-

ményekben is bővelkedett. Elfogtak a Dóm-

tér Eőtvös-ueeai bejáratánál egy gyanúsan vi-

selkedő idegent, akiről k iderü l t hogy elmebe-

teg, Üldözési mán iában szenved, attól fél, hogy 

valaki agyonlövi, ezért ál landóan páncélt visel 

a ruhá j a alatt. 

A Szegeden időző filléres utasok közül töb-
ben a nagy hőségben rosszul lettek, ezeket » 
mefttők részesítették első segélyben. 

Axolvasó rovata 

Tizenöt perc, vagy iiusz másod-
perc? 

Mélyen Tisztelt Szerkesztőség Szívesked-

jék alábbi panaszos soraimnak nb. lapjában 

közérdekből helytadni: 

A mul t hét péntekjén este fél 11 óra körül 
a penzugyigazgatóság épülete előtt tőbbedína-famma l arra lettem figyelmes, hogy eg v em-
er óriási kinek között fetreng és aesitséxet 

kér. Azonnal telefonáltunk a mentőknek, mi-
vel azonban jelentős idő múlva sem érkeztek 
k i a helyszínére, másodszor is telefonáltunk 
nekik, minek eredményeként az első telefoná-
lástól szamitva körülbelül 15 perc mú lva ér-
keztek meg. Minthogy a kiérkezett mentőorvos 
a hozzáintézett reklamációra azt válaszolta, 
hogy Ők 20 másodperc alatt kiérkeztek, -
kozerdekunek talalom felvetni a kérdést hoay 
volt-e «kkor valami olyan hiba a mentői Szofl 
gátat körül amelynek kiküszöbölése erélve. 
sebb beavatkozott igényel? Azt is mondta* * 
mentőorvos, hogy ha valami panaszom van, 
fordul jak a mentőál lomás igazgatójához. Saj-
nalatomra ezt nem tehettem meg, mert értesü -
lésem szerint a mentőál lomás igazgatója azo-
nos a tüzoltófőparancsnokkal, aki pedig nyug-
díjazás előtti szabadságát csengelci faiskela-

Íában tölti, az pedig nekem messze esik. Azt 
lísaem, különben, hogy ilyen fonlos szervezet, 

amely az embertársaink életének megmentése 
céljából áll fenn és amelyért a város közönsé-
ge óriási anyagi áldozatokat hoz, nem enged-
heti meg magának azt a fényűzést, hogy olyan 
vezetője legyen, aki ezt a hivatalt csak mel-
lékfoglalkozásként, még pedig ugy látja el, 
hogy annak ügyeivel hetenkint csak néhány 
o iá t foglalkozik. A mai nehéz viszonyuk kö-
zolt bizonyosan akadna, aki azért a fizetéséit 
egese napon át helytállna. Ezt meg is k ivánja 
az az intézmény, amelynek késedelmes intéz-
kedése esetén emberélet forbghal kockán. 

Teljes tisztelettel: Egy olvasó. 

Újrafelvételi kér Jankov Száva, 
az újszeged! bandita 

(A Délmagyarország munkatársától.) Amikot 

Szöreg wedi megszállás alatt állott, saarb ka-

tonák és katonaruhába öltözött banditák több 

gyilkosságot és rabiást követlek éi. A swrb had-

NVrae l <^yött kivonultak ezek * gyilkosok is 

és így M in lehetett » j t a k « dköwtett bűn-

tetteket megtorolni. Tbenhéróm eetttmdővel a 
smbek kivonulása ntán visszatért Szőregre Jan-

i-m Száva nevű volt siőregi cipész, aki egyike 

volt a véreskezű banditáknak. O gyilkolt* meg 

többedma^ával a Dobsa-házaspárt. A eíWüöcsét-

len embereket kivitték a község határába és ott 
agyonlőttek őket. Ezenkívül még négy rablás ter-

helte Jankov lelkiismeretét, de abban reményke-

dett, hogy mindezt elfelejtették Szőregem és így 

egy eíép "napon visasatért Oda. A falubeliek fel-

ismerték és csendőrkéWfe juttatták. Eferfite akt is 

tagadta, hogy azonos lenne a keresett gyilkos-

sal, később pedig afct álgtotta, hogy itt elköve-

tett (^lékménVék miatt már egyfcfcen eíitélte a 

nagybeoskorekí törvényszék. Ez a i állítása mm 

bizonyult valónak és igy gyilkosság és rablás 
miatt a szegedi törvényszék wé került, iho l 

I tén tagadott. A biróság egész sereg tanút haB« 

! gatott ki, akik mind igazolták, hogy egyike volt 

a katonaruhás banditáknak. Nem egy toliu fel-
: ismerte Jankov Síávábéíi att a bekornwfcott aTcU 

rablót, aki többek kőzött a Vörös-malomban fe 

játt. A gyitkosságra vonatkozólag azonban nem 

sikeiült •Vei't stembm megnyugtató bitonyitJSko-

Kibt szerezni és így a biróság csak rablások miatt 

itélte d hatos z lenért fegyházra. E í t a büntető* 

nSt a felsőbb bíróságok nyolc 

fék fd. Az itéfet jógerős lett és ázóta Jankov 

Száva a (iffiágbörtönben tölti büntetését. 

K napokban terjedelmes beadványt küldött É 

sz^edi űgyésas^nek és ebben perének újrafel-

vételét kéri. Elínondja, hogy a tanuk áldozata 

lett, mert arok alaptalanul vallottak eJtene, tulaj-

donkénen 

ártatlan és ezért szeretné, ha újra tár-

gyalnák afc ügyét. Tekintettel arra, hogy az njra-

frfvételi kérvényben osakfc uj , ügydöntő adatokra 

való hivatkozással lehet a per újrafelvételét kér-

ni, a tanuk elten pedig már a tárgyalásokon m 

hadakozott, valószínű, hogy az ügyíszeég a ké-

retem visszautasítását fogja javasolni. 

Szombaton és vasárnap 
több mint tízezer idegen 
érkezett Szegedre 
A szabadtéri játékok idegenforgalmi felentősége 

(A Délmagyarország munkatársé tó l ) Szom-

baton és vasárnap Nagyvárosias jelleget öltött 

Szeged. Az ország minden részéből valósággal 

özönlöttek Szegedre, a szabadtéri játékok váró 

sába, az idegenek. Az idegenforgalmi hivatal 

kimutatása szerint eze:> a kél napon összesen 

5913 utas érkezett Szegedre a filléres gyors-

vonatokkal, de legalább másfélezerre tehető 

azoknak a száma, akik autókon és kocsikon ér. 

keZtek a városban. A vámhivatalok alig győz-

ték lebonyolítani a forgalmat. Többezerre te-

hető azoknak a száma is, akik a rendes vona-
tokkal jöttek Szegedre az e lmú l ! két napon, az 

állomásfőnökségek információja szerint ma jd 

minden Szegedre befutó vonaton megduplázó-
dott az utasforgalom ezekben a napokban. Az 

idegenforgalmi hivatal becslése szerint 

szombaton és vasárnap töbh, mint 
tízezer idegen fordalt meg Sze-

geden. 

Nagy voll a forgalom az autóbuszokon is, 

amelyek körsétára vitték az idegeneket. Szom-

baton és Vasárnap 5Ó0 Utas Vett résfct az autő-

buszkörsétákon. Legalább háromszor nagyobb 

tett volna az autókárok forgalma, de az autó-

buszüzem nem volt képes négynél több kocsit 

az idegenforgalmi hivatal rendelkezésére bó-

csájtaní. A négy kotsi egész napon át mégtöm-

ve közlekedett, de leginkább a í u j , nyitott 

autóbuszt vette igénybe a közönség. Ez Is afct 

bizonyítja, hogy szükséges vPlna égy máso-

d ik ilyert modem karoSsfcériáiu kocsi üzembe-

helyezése. Ae autóbuszkörsétákból a két napon 

250 pengő bevétele volt az autóbuszüzemnek a 

körséták következtében. 

Az idegenforgalmi hivatal külön statisztikát 

vezet arról, hogy ebben ae évben mennyi ide 

geo jött Szegedre. 

A kimutatás szerint január else-

jétől augusztus 5-ig 18.357 idegen 

érkezett egy, illetve töbhnapi tar-

tózkodásra Szegedre. 

Ebből a Számból tízezer a szabadtéri ját&eW 

1 alkalmából jtStt ide, tehát má r az első két na-

i non is konstatálható, hogy mekkora idegenfór. 

J "a lm i jelentősége van a szegedi szabadtéri elő-

adásoknak. 

A közel tizenkilencezer Szegedre érkezett 

idegenből 

ezer kül fö ld i volt 

ts a st&tisztika szerint nemcsak a közeikül-

földrő*, hanem Franciaországból Angliából, 

l lo l lahdiábói és Törökországból is érkezeti 

idege.; t ebben az évben Szíge L t . Ezek a szá-

mok csak az augusztus 5-ig iebonyolitoU ide-

genforgalomról beszélnek, előrelátható azon-

ban, hogy a legközelebbi hetek idegenforgal-

ma soha nem tapasztalt arányú lest. 

Az idegenforgalmú kimutatásban nem sze-

repel a fizető vendég-akció vendégforgalma 

sem, pedig ez is tekintélyes számot képvisel, 

mert a fizető vendégek az idén már a hatvana-

dik hetei töltik Szegeden. Ezt is számítva, ör-

vendetes lényként á l lapi thaló még, hogy a ma-

gyarországi idegenforgalomban Budapest után 

Szegedé a vezelőszerep. 

Német itjnsáts! zaránftttok 
a pápánál 

Gaslett-Gaittfolfo, augusztus 5. A pápa a né-

met ifjilsági zarándoklat résztvevőihez besződd* 

intézett, amelyben büzáifolta a néinét fíatalsá' 

$ot, hogy né Vészifse ct bátorságát és legye* 

mindig kész « védekezésre. A pápa ezután k** 
hallgatáson fogadta a berlini püspököt. 


