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Óvodát, napközi olfbont, fokozott 
közbiztonságot, vizet és felekrendezést 

sürget Aigner-lelep lakossága 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Szeged 

körül kcíetkezctt telepek tizenegynéhány év után 
joggal elvárhatják, hogy a város kellő gondot for-
dítson rójuk. Ha eltűrte és jónak látta annak-
idején, hogy ilyen települések keletkezzenek, fel-
tehető, hogy számol az uj telepek igényeivel is. 
Aigner-telep, amelynek ma közel 1000 lakosa van, 
érezni akarja a legnagyobb vidéki kulturközpont 
hatását: utal, rendet, közbiztonságot, logikus víz-

eloszlást, óvodát és napközi otthont kíván. 
Rendet elsősorban azért sürget a telep, mert 

860 parcella közül 12 olyan tulajdonosok kezében 
Van, akik puszta makacsságból megakadályozzák 
a telep közlekedési eszközeinek kiépítését. Tizen-
két telek tulajdonosa nem hajlandó a végleges 
uccavonalba építeni a kerítéseket, amelyek 2 mé-
teres kiugrásukkal útját állják ugy az út-, mint 
a megindult járdaépítésnek. Majd minden uecában 
akad ilyen porta, amelv belenyúlik a közterület-
be és ezekkel a telep lakossága nem képes bol-
dogulni. 

A telep mnnkáslakossága vidéken keresi ke-
nyerét, a távollévő szülők és általában a köz ér-
deke az lenne, bogv a közel százötven még nem 
iskolaköteles gyermek részérc óvodát és napközt 

ottbont létesítsenek. Kívánatos lenne, bogy olyan 
nevelésben és gondozásban részesüljenek a ma-
gukra maradt gyermekek, amely egészséges gene-

(A Délmagyarország munkatársától.) Mulatsá-
gos cigánypert tárgyalt hétfőn délelőtt a szegedi 
törvényszék Hdbcrmann-ianácsa. A tárgyalásra az 
ujszentiváni cigánykolónia majdnem minden tag-
ja felvonult és minden talpalattnyi helyet elfoglalt 
a tárgyalóteremben. * 

Pclrovics Rozália cigány jósnsszony csalás és 
lopás bűntettében mint felbujtói bűnrészes szere-
pelt a biróság előtt, vádlottá-sát, Barna György-
nét orgazdaság büntette cimén vonták felelősség-
re. 

A vádirat szerint Petrovics Rozália a mult év 
őszén megjelent Huszta Lajos ujszentiváni gazda 
tanyáján, az egyik fiatalkorú cselédleányt rábe-

szélte arra, hogy lopjon a gazdájától ékszert, ru-
haneműt és élelmiszert s a lopott holmikat adja 
át neki Azt ígérte, hogy ezért a „szolgálatért" 
kiűzi belőle az ördögöt; elviszi tőle a rontást; 
olyan széppé varázsolja, hogy nem a kezét fog-
ják megkérni, hanem a tiz ujját külön-külön... 

A SZEGEDI METEOROLOGIAT OB-
S Z E R V A T Ó R I U M ieelnti: Szereden n 
hőmérő legmagasabb állása 19.2, a 
legnlaesonvabb 10.4 C. A baroinKer 
adata nullfokra és tengerszintre re-
dukálva reggel 756.0, este "58.8 mm. 
A levegő párstartalma reggel 92, dél-
ben 60 százalék. A szél Iránya észak-
nyugati. erőssége 4—3. A lehullott 
csapadék mennyisére 8.4 mm. 

A Meteoroloeiai Intézet jelenti este 
10 órakor. TDG.I6SLAT: Mérsékelt, 
időnként élénkebb délnyugati szél. 
változó felbözet, itt-ott kisebb futó 
eső, de inkább esak a délutáni órák-
ban. a hőmérséklet kissé emelkedik. 

rációt formál a társadalom számára. 
A telep közbiztonságára fokozott gondot kell 

fordítani, mert az a helyzet, hogy csak éjjeli por-
tyázás tartja féken a bűnözésre hajlamos elemeket. 
Állandó rendőrügyelet nélkül, nappal is eltűnnek 
az udvarokról az aprójószágok, éjszakánként du-
hajkodás veri fel a csendet a telepen. 

A vizzel való ellátás körül olyan intézkedés 
történt, hogv csak egv ucca kapott kifolyókat, a 

távolabbi teleprészek kilóméteres ulat kénytelenek 

megtenni, ha eny kanna ivóvizet akarnak. Ezen 
vaev ft meglévő ktfolvőnak helyesebb elosztásá-
val, va«v uiabb 1—2 kifolvó létesítésével kell se-
gíteni. Ennek semmi akadálya nines, mert az is-
kolánál lévő kut 4 - 5 kifolyót ls képes bőségesen 
tánlálnl. 

Végül kívánatos lenne gondolni a iüzbUtonságra 

is Etekintetben a lakosságnak az a kérése, hogv 
Pávnevezett vészesapokat szereijepek' fel, mert 
tüzves7élv esetén komolv veszedelemnek van kité-
ve a doWidőben macára maradt telep. 

A polgármester Ígéretet tett a leien küldöttsé-
ge előtt arra. hogv a rendbontó telkek kiugró ré-
szét megszűnteti, miáltal az ut- és járdarendezés 
zavartalanságát biztosítani lehet. A polgármesteri 
igére» nvucalmat teremtett a telencn. ahol emiatt 
sok ellentét zavarta meg az elmúlt évek kedélyeit. 

Annyi udvarlót csábit a leány mellé, hogy „olyan 
nagy számot már csak a tanító tud kimondani..." 
Hogy ezfket az Ígéreteket hitelesítse a leány előtt: 
kártyán kivetette a kis cseléd jövőjté, aztán eltűnt 
a tanyáról. 

Néhány nap múlva észrevették a tanya lakói, 
hogy gyorsabban fogy a zsir, a cukor, a kakaó, 
hogy a cselédleánynak csak egyetlen ruhája van. 
a többit valakinek elajándékozta, sőt véletlenül 
arra is rájöttek, hogy valaki megdézsmálta IIusz-" 
ta Lajosné ékszereit. Csendőrkézre került az ügy 
és kitűnt, hogy a fiatalkorú cselédleány a tettes, 
aki a csendőrök előtt azzal védekezett, hogy azért 

lopott, mert Petrovics Rozdl igy kívánta. A lopott 
holmik — előadása szerint — a cigányasszony-
hoz vándoroltak, csupán félkiló zsir került más-
hoz. azt Barna Györgyné vette meg. 

Ilyen előzmények után került a két nő a 'vád-
lottak padjára. Petrovics Rozál mindent tagadott. 
Nem tudta megmondani, mikor született; a 
csendőri nyomozás során csak azért mondta, hogy 
35 éves, mert a csendőrök megijesztették. Megle-
hetős hangos előadásban tartott a biróság előtt 
védőbeszédet a cigánybecsület mellett. Mint mon-
dotta, az a baf, hogy a cigányok között nincs 

ügyvéd, aki megmagyarázná, hogv a cigány nem 
rossz falta, nem akar lonásból élni. rsak ráken-
nek minden rosszat, azért, mert — cigány . . . 

A tanácselnök jóakaratú hallffatás után felvette 
a cigónvasszonv személyi adatait. 

— Van-e vagyona magának? — kérdezte. 
— Nincs. 
— Itat az apjának van-e valamije? 
— Tüdöbaja — válaszolta a cigánvasszonv 
A tanúkihallgatások nem igazolták a vádat, 

az üavész esak csalásban kérte bűnösnek kimon-
dani Petrovics Rózáit. A biréság még ezt sem 
látta megnyugtató módon beigazollnak s csunán 
üzletszerűen folylaloll kártyavetés miatt kfoácás 
cimén itélte háromnapi elzárásra. Barna Gvörav-
nét pedig orgazdaság vétsége miatt 20 pengőre 
itélte, de az itélet* égrehajtását felfüggesztette 

Knock aut 
a kocsmai ölelés után 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hosszú 
időre elvette a kedvét és az idejét a zsebtolvajlás-
tól egy szabósegédnek Pintér János dorozsmai 
gazdálkodó. Vasárnap estefelé Pintér János négy 
barátjával egyik dorozsmai kocsmában borozgatott, 
amikor egy ismeretlen fiatalember lépeti az asz-
talhoz és azt kérte, hogy velük mulathasson. Az 
ismeretlen fiatalember rokonszenvesnek és ba-
rátságosnak bizonyult, néhány pohár bor után 
sorra ölelgetni kezdie újdonsült ismerőseit, akik-
nek mint mészáros és hentes mutatkozott be. 

A véget nem éró ölelgetésben végre Pintér 
mellé jutott, akit egy bus nóta lassú ütemére ka-
rolt át s ebben a nagy testvéri ölelkezésben egy-
szer csak azt érezte, hogy a fiatalember keze 
az 6 hátsó nadrágzsebében kotorász. Fölugrott és 
teljes erőből arculvágta a fiatalembert. A nagv-
erejü Pintér egyetlen ökölcsapása fölrepesztette 

a jobb szemhéját, véres csonkká zúzta az orrot 

és 6—7 centiméteres véraldfutdsos horzsoldst rög-

tönzött a nyakon. 

A fiatalembert — akiről kiderült, bogy nem 
a foglalkozása, hanem a neve Mészáros — átad-
ták a csendőrjárőrnek, mely megkezdte a nyomo-
zást annak kiderítésére, bogy nem tünt-e valami 
el a megölelgetett vendégek zsebéből. Kitűnt, bogv 
nagy kár nincs, mert a legtöbb megölelt zseb üres 
volt, csupán egyetlen vendég jelentett be hiánv-
ként egy dohányzacskót, réz öngyújtót és 8 pen-

gőt. 

Az elfogott zsebtolvaj — Mészáros József György 
Kossuth Lajos-sugárut 52. szám alatt lakó szabó-
segéd — tagadta a csendőrök előtt, hogv lopni 
akart. Szerinte azért ült le Pintérék' asztalához, 
mert látta, bogy milyen szépen mulatnak s egy-

szer éleiében <5 is nagyon szépen akart mulatni. 

Rövid vallatás után kiderült, hogy 1927 óta a 
lopás a mellékfoglalkozása, csalás, sikkasztás és 
lopás miatt már többször ült börtönben, jelenleg 
a debreceni ügyészség körözőlevele elől bujkál. 

Letartóztatták és hélfőn délelőtt átadták az 
ügyészségnek. 

—ooo— 

50 százalékos utazási 
kedvezmény a nyíregyházi 

gyiimölcsvásárra 
X szombaton megnyílt Nyíregyházi Gyümölcs-

vásúr. Ipari-, Kereskedelmi és Mezőgazdasági 
Kiállítás sikere már az első napokban felülhaladta 
» rendezőbizottság legvérmesebb várakozásait is. 
Tízezres tömegek látogatják a 8 hold területü 
gyönyörű vásárvárost és Nyíregyháza ünnepi kül-
sővel. fellobogózva fogadja az ország minden ré-
széből tömegesen érkező vendégsereget. A vidé-
kiek áramlása egvre szaporodik, mert a kiállítás 
tartama alatt, tehát szeptember 29-ig bármely ál-
lomásról 50 százalék kedvezniénnvel lehet a 
Nyírség fővárosába utazni. A rendezőség gondos-f 

kodott arról is. hogy az ünnepi hét minden nap-
jára számos társadalmi, kulturális és sportese-
mény jusson. Tenniszverseny, ebkíállitás, fénvké-j 
pészeti kiállítás, gazdakongresszus, kereskedői ösz-
szejövetel, dalosverseny, tűzoltóünnepély, gvermek-
flnnenély, vizsla verseny, céllövőversenv, ref. lelki-
pásztori nagygvülés, orszáeuti kerékpárverseny, 
tanitói naffvgvülés. megszállt területiek találko-
zója. mérnöki és épitész nagygyűlés, vitézek", ha-
dirokkantak és frontharcosok nagvgvülése, labda-
rugó verseny és hatalmas népünnepély tarkítják" a 
proeramot. ugy. bogv a Nviregvbázára utazó láto-
gatók valósággal dúskálhatnak felemelő és tanulsá-j 
gos ünnepi események között. 

Rákóczi-ucrn, Petőfi Sándor-sugárut, 
Vám-tér útvonalon 

elveszett egy barna 
irattáska. 

A becsületes megtalálót kérjük, Kogy azt 

magas Jutalom 
ellenében Alsó-Tiszapart 3. szám alatt a 

portásnál adja át. 

A cigányasszony védőbeszédet 
mondott a biróság előtt 
a cigánybecsületről 

Azzal vádolták, hogy lopásra bujtotta fel a tanyai kiscselédet, csak 
üzletszerűen folytatott kártyavetés miatt ítélték el 


