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cs őségét szerezni... 

Ezután az ezredparancsnok kiosztotta az ez-

redparancsnoki elismerését a következőknek: An-

t a l l f y Árpád és vitéz K o p p á n d y József szá-

zadosoknak, dr. D o r o g i Gyula ezredorvosnak, 

G & r g é n y i Mihály főhadnagynak, K o 11ay Já-

nos hadnagynak, E l e k e s Károly és F o r r ó Jó-

zsef tiszthelyetteseknek, N a g y László és T ó t h 

Antal törzsőrmestereknek, H a j n a l Márton ze-

nészőrmesternek, F e 1 v á r i János őrmesternek, 

N a g y János szakaszvezetőnek, B a l o g h József, 

G y ő r i László, S i m k ó István és S z a b ó Pál 

tizedeseknek, F a r a g ó István, K o v á c s Mihály 

és P e t r á s István gyalogosoknak. 

Az ünnepség után az ezred diszmenelben vo-

nult el a megjelentek előtt 

Ellenállhatatlan Kényszerrel védekezik 
a ledngliccnm tolvafa 

4 törvényszék elrendelte elmeállapotának megvizsgálását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ceinos 
fiatál leányt vezettek szerdán a börtönőrök a 
szegedi törvényszék Novák-tanácsa elé. A fia-
tal leánv neve Szabó Julianna, foglalkozása fod-
rászsegéd, soi izatos ékszer i,opások miatt került 
a bíróság elé. ö volt a«, aki hetekkel ezelőtt 
az egyik Kárász-uceai ékszerésznek lopott kar-
kötőt kinált eladásra, az ékszerész felismerte 
a karkötőt és a rendőrséget értesítette. Kide-
rült, hogy Szabó Juliannával jó fogást csinált 
a rendőrség, veszedelmes tolvajnőt tett ártal-
matlanná. Feltámadás-ucca 24. szám alatti la-
kásán tartott házkutatás során sok kisebb-
nagyobb értékű ékszert ée ruhaneműt találtak, 
ezekre vonatkozólag a leány bevallotta, hogy 
lopta. A nyomozás során megállapították a 
detektívek, hogv a 23 esztendős leány előszere-
tettel kereste fel a leányliceumot és mig a nö-
vendékek tornaórákon, ünnepségeken voltak, a 
padokból, a kábátokból kiszedte az értéktár-
gyaikat. Igv károsított, meg egy sereg növendé-
ket: Masánszky Vilmát, ökrös Erzsébetet, 
Eberhardt Vilmát. Magyar Edithet, Urbanits 
Erzsébetet, Löici Katalint. De más helveken is 
követett el lopásokat. Sokszor házakhoz ment 
fodráezmunkát készíteni és ezeket az alkalma-
kat is arra használta fel. hogv kuncsaftjait 
megkárosítsa. Igv járt többek között Busala 
Antalné. Tököli Istvánné. Lantos Sebestyénné. 
Az ügyészség 11 rendbeli lopás miatt emelt vá-
dat a leánv ellen. 

A szerdai tárgyaláson Szabó Julianna elis-

merte, hogy lopásért egyizben már büntetve 
volt, száz pengőre. Elmondotta, hogv négv pol-
gárit végzett, az iskola elvégzése után ment 
el fodrásztanoncnak. A lopásokat beismerte és 
elmondotta, hogy rendszerint akkor kereste fel 
a líceumot, amikor tudta, hogy Ünnepélyt tar-
tanak. 

— Mondja, kérem, szüksége volt magának 
ezekre a lopásokra7 — kérdezte az elnök. 

A leány kijelentette, hogy nem volt szüksége 
arra, hogy lopjon, a lopásra ellenállhatatlan 
kényszer vitte. Előadta, hogv gyerekkorában 
tífuszt, majd súlyos idegbajt kapott. Több-
izben kezelték a klinikán, de nem gyógyult ki 
teljesen. Néha ráiön valamilyen vágy. hosrv 
minden kezeügvébe kerülő tárgvat ellopjon. 
Hiába küzd a vágv ellen, nem tud ellentállni. 
Különösen akkor érez ilyen vágyat, amikor 
már régtóa. nem állott kezelés alatt. Ilyen pe-
riódusa volt tavasszal is, amikor ezeket a lo-
pásokat elkövette. 

A leány védője kérte a leány elmeállapotának 
megvizsgálását. mert szerinte a leánv klepto-
mániában szenved 0S cl kleptománia beszámí-
tást kizáró ok. A biróság rövid tanácskozás 
után helyt adott a védő kérésének és elrendelte 
a leány elmeállapotának törvényszéki orvos-
szakértők által történő megvizsgálását, ugyan-
akkor elrendelte, hogv szerezzék be a klinikától 
a leány elmeállapotára vonatkozó kórtörtene-
tet is, csak ezek beérkezte után tartanak az 
ügyben ujabb tárgvalást. 

Utazási kedvezmények 
a szabadteri fátekokra 

Csütörtöktől árusítják a vrzumigazolványokat — A filléres 
ünnepi vonalok 

Sz«rdára nyilvánosságra kerültek azok az uta-
zási és idegenforgalmi kedvezmények, amelyeket 
a szegedi szabadtéri játékokra biztosítottak. Meg-
érkeztek a rendkívüli vizummentességhez szüksé-
ges vizumigazolványok, amelyeket csütörtök reg-
geltől kezdve árusítanak Szegeden a Délmagyaror-
"zág és a szabadtéri játékok irodájában (Korzó 
Mozi.) Az igazolvány dija 1 pengő 50 fillér, ezt az 
igazolványt kell elküldeni külföldre, megszállott 
területekre, — ismerősöknek, rokonoknak, bará-
toknak, akik az igazolvány birtokában minden to-
vábbi nélkül léphetik ét a határt, az igazolványt 
csak Szegeden kell láttamoztatni 26 tői, a szabad-
téri játékok központi irodájában (Korzó Mozi) 
felállított 

vizumlnHámozó kirendeltségnél, 

láttamozási dij fejében 2 pengő 50 fillért kell fi-
zetni. A vizumigazolványok iránt nagy érdeklő-
dés nyilvánult meg, külföldről és különösen a 
megszállt területekről az idén ismét nagy csopor-
tokban fognak Szegedre utazni. A vizumigazol-
vány birtokában 25-étöl kezdve lehet a határt át-
lépni ps három hónapig lehet Szegeden, illetve az 
ország területén tartózkodni. 

Péntektől kezdve árusítják 

» féláru utazásra jogo»ito igazolva 
nvokat. 

«melyek 1Ó0 kilométer távolságon belől 1 pen-
gőért, 100 kilométeren felül 1 pengő 50 fillérért le-
het megváltani. Ajánlatos ereket igazolványo-
kat Is péntektől kezdve előre megváltani, hogv a 
Szegedre utazóknak rendelkezésre álljon A ked-
vezményes utazás érvénye julius 31-én kezdődik 
t* MKusftus tart. 

Kedvezményeket sikerült biztosítani a játékok 
idejére 

a MAVAUT vonalain 

is. A kedvezményes menettérti jegyek julius 25-től 
augusztus 26-ig érvényesek, visszautazni augusztus 
2-ától 20-ig lehet. A jegyen igazolni kell a szabad-
téri játékok bélyegzőjével, hogy az utas megné-
zett egy Dóm-téri előadást. 

A MAVAUT kedvezményes menettérti 
jegyeinek ára a kővetkező: Budapest—Sze-
g<-d 15 P, Csongrád—Szeged 5 P, Szentes—Szeged 
4 50 P, Kiskunhalas—Szeged 5 P, Kiskuntnajsa— 
Szeged 4 P, Baja—Szeged 10 P, Mélykút—Szeged 
8 P, Bácsalmás 8 P, Tompa 6 P, Kelebia 5 P. 

A Máv. igazgatósága kellő időben fogja köz-
zétenni 

az ünnepi filléres vonatok 

hivatalos menetrendjét. Az eddigi tárgyalásokból 
valószínű, hogy előreláthatólag a következő ün-
nepi vonatokat fogják indítani: 

Budapest augusztus 1. szombat, 2. vasárnap, 
4. kedd, 8. szobmat, 9. vasárnap, 11 kedd, 14. pén-
tek, 15. szombat, 16. vasárnap. 

A csongrád—szentes—vásárhelyi vonalról au-
gusztus 1. szombat, 8 szombat, 14. péntek, 15. szom-
bat. 

A gyula—békésesaba—orosházai vonalról au-
gusztus 2. vasárnap, 9. vasárnap, 14. péntek, 15. 
szombat. 

A szolnok—ceglédi vonalról augusztus 2. va-
sárnap, 9. vasárnap, lé vásárnap. 

Cz^eléd Kecskemét—Kiskunfélegyháza au-
gusztus 2 vasárnap. 9. vasárnap. 15. szombát. 

Nagykanizsa—Székesfehérvár—balatoni vonal-
ról augusztus 8. szombat. " 

Kaposvár—Pécs augusztus 8. szombat, IS. 
szombat (Baja—Jánoshalma—Halas). 

Miskolc—Hatvan augusztus 9. vasárnap, 15. 
szombat. (Eger—Gyöngyös). 

Nyíregyháza—Debrecen augusztus 15, szombat. 
Kőszeg—Győr—Sopron—Szombathely augusztus 

13, szombat. 
Kalocsa—Kiskunhalas augusztus 16, vasárnap. 

I d i v a t s e l y m e k olcsón 
Winkler, Tábor ucca 7b. 259 

olvasó rovata 
Világítási a rókusi áljáróhidra! 

Tekintetes Szerkesztőség! Városom iránti 
szeretet teszi kötelességemmé, hogy az arra 
illetékesek figyelmét a Délmagyar ország utján 
az alábbi fogyatékosságra felhívjam. 

A Kossuth Lajos-6ugárut nagvköruttól a 
rókusi állomásig terjedő szakaszán most fciez-
ték be a kocsiutak felett elhelyezett villany-
lámpák szerelését. Amilyen dicséretes, hógv 
ezt a régen mutatkozó 6ulyos fogyatékosságot 
pótolták, éppen olyan hibának tartom, hogy a 
tavaly elkészült és súlyos költséggel felépített 
Rókus-állomási vasúti átjáróhid még ma sin-
csen megfelelő lámpákkal ellátna. A sugáruti 
villanylámpák ellenére az autósoknak erős ref-
lektorokkal kell megkeresniök a hid sugáruti 
beágazását 

A szabadtéri játékok megkezdésétől már 
csak néhány nap választ el bennünket. De ez 
az idő elegendő volna arra, hogy a szép hid 
megkapja a forgalom biztonságát célzó világí-
tását, aminek legalább is a körtöltésen tul el-
helyezett vámházig kell terjedni. 

Nem kutatom, kinek a hibája, hogv a ma 
már igen forgalmas átjáró a csillagtalan éj-
szakában teljes sötétségben várja az áthaladó 
utasokat, annyi azonban kétségtelen, hogy 
minden bürokratizmust félretéve, a bajon n 
legsürgősebben segíteni kell! 

Tisztelettel: Egy városi polgár. 

Az aulóbuszállomás 

Igen tisztelt Szerkesztőség! Ismervén a min-
den igaz ügyért, praktikus újításért harcosan 
küzdő lapját, ismervén azt az ernyedetlen i z -
galmat, amelyet a városi ügyek érdekében, nem 
egyszer tapasztaltunk —• tisztelettel megké-
rem, a következő dolgokat felszínen tartáni. 
illetve a nyilvánosság által ellenőriztetni. 

A következőkről volna szó: Az IBUSz ren-
delkezik már megfelelő helyiséggel, de nem 
rendelkezik megfelelő várakozó helyiséggel. 
ahol az autóbuszok közönsége leülhetne és 
nyugodtan várakozhatna. 

Építsen az IBUSz a Széchenyi-téren az iro-
dája előtt, még pedig azonnal egy olvan üveg-
csarnokot, mint Budapesten az Oktogonon 
van, amely szépészeti szempontoknak is, de a 
közönség igényeinek is megfelel. Legven benne 
egy kis ruhatár, ahol előzékeny hadiözvegy le-
gyen a ruhatáros. A várócsarnok legalább 40 
személy befogadására épüljön. Lehetetlen, 
hogy az autóbuszokra váró közönség ájuldoz-
va várakozzék a kánikulai hőségben és arai an-
nál rosszabb — esőben, fagyban, hóban. 

Ezen dolgokról akkor kellett volna gondos-
kodni. amikor a helyiséget bérelték. Egv eset-
leges üzlethelyiség kirámolása a Zsótér-ház-
ban erre a célra nem megfelelő. Legven a vá-
rosban egyszer már egy kis modern felfogás ie! 

A másik dolog a következő: Rendelje el a 
város, hogy a fináncpalotától a tápéi vámhá-
zig egy méterrel szélesittessék meg a töltés, a 
két széle ültettessék be lombot hajtó fasorral, 
mely a Tiszára néző padsorral legyén ellátandó. 
Olyan gyönyörű sétánya volna ez a városnak, 
mely pompás pihenést nyujtána azoknak, akik 
este nem tudnak az elég messze eső, főleg po-
ros és locsolatlan Újszegedre átmenni. Nem hi-
szem, hogy a most meginduló partvédelmi 
munkáknál a folvammérnökséggel karöltve ne 
lehetne ezt megvalósítani. 

Szívességét megköszönve, vagvok kész híve: 
Hü olvasója. 
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Kalánkánál Rudolf iér 


