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Négyheti

próbaidőre

minden

szombaton

éjszakai ktílönauióbusz
közlekedik
Szeged és Kiskundovozsma
között
(A Délmagyarország munkatársától)
A város üzemi bizottsága l'átfy .József dr. polgármester, elnökletével iilcst tartott ós a bízottság
tagjai sorban megvizsgálták az egyes városi
üzemeket. Vitéz Irányi László Üzemigazgató
javaslatára tárgyalta n bizottság a gőzfürdője yy árának fOlemclési lehetőséget 1910• január
l-l öl kezdődően.
Korányi Jenő, a Szegedi Közúti Vaspálya
Ilt, igazgatója fölvetette azt a gondolatot, hogy

színházi és uiozielőadúsok ulúu Kiskundorozsmára.
Az üzemi bizottság tárgysorozatán szerepelt
a kisvasúti tisztviselők fizetése rendezésének
kérdése is, ennek tárgyalására azonban nem
került sor az idő rövidséggé miatt. Olyau határozat született, bogy egy szűkebb bizottság
fogja a kérdést alapos vizsgálat alá venni és
azután terjesztik majd a kisgyűlés, illetve közgyűlés elé.

az autóbuszüzem vasárnap és ünnepnapok elöli a későéjjeli órákban
indítson kocsit
Kiskumlorozsmára,

A magunk részéről — a küzöuseg soraiból
vett több vélemény összehangolása után —

ahonnan többen bejönnének Szegedre színházi,
mozi, vagy egyéb előadásokra. Az üzemi bizottság Korányi igazgató javaslatát kivihetőnek találta és elhatározta, hogy

egyhónapi próbaidőre minden szom•
ltat éjszaka beállít egy kocsit, amely
Szegedről Kiskundorozsmára
indul.
Az üzemi bizottság fölhatalmazta vitéz Irányi
László igazgatót, liogy ebben nz irányban Kiskunrlorozsmán, valamint Szegeden a színházak
i s mozik igazgatóságával megbeszéléseket folytasson. A megbeszélések titán egy-két napön
belül aztán közli majd
nz üzemi bizottság,
hogy november 18-án, szombaton mikor és honnan indul nz első Ilyen kísérleti autóbusz a

*

a kiskúndorozsmai kütönaytóbusz éjszakai indulási időpontját, 0 óra 30
percben (fél 1) állapítanák
meg.
Á cél ugyanis nemcsak az, hogy a kiskundorozsmai veudegek éppcncsak egy-egy színházi,
vagy fiiraelőadást nézhessenek meg, hanem az
is, bogy előadás után még kényelmesen ruegvacsörázhassanak, esetleg elszórakozhassanak
valamelyik kávéházban, vagy vendéglőben.
A m i az éjszakai autóbusz indulási helyét
illeti: legokosabb, ha megszokott kblyről, a városháza mellől indul a lcülönkoVsf. Nincs értelme annak, hogy pl. a Városi Színháztól induljon, hiszen nem azonnal az előadás után indítjuk az autóbuszt, tehát éjfélutúnig az utasok úgyis szétszélednek.

A vizsgálóbíró szerdán hallgatja hi
a szentesi családi dráma szereplófét
Háromheti árolös Mán guöguulfan txdgijia cl ű kórházat másféléves fiával együtt, beszállították u szegedi ügyészségre
(A Délmagyarország munkatársától) Az elmúlt. este beszállították a szegedi ügyészség
fogházába ifj. Szonda Lajos magántisztviselőt,
aki — amint emlékezetes — három héttel ezelőtt tragikus családi dráma középpontjába kerüli. A dráma Szentesen játszódott lo Szonda
Lajos, feleségének lakásán és két súlyos sérüléssel végződött: a szcrcncséllenclctü magántisztviselő megsebesítette másféléves
kisfiút,
majd magára löll. Mindketten kopöny a sérülést
-zonvedtok, azonban olyan rendkívül szerencsés
körülmények között, hogy néhányheti ápolás
után mind az npáf, mind kisfiát sikerült meg-
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menteni az életnek. Ifj. Szouda Lajost vasárnap bocsátották el a szentesi városi kórházból,
nyomban utána őrizetbe vették és kihallgatása
Titán beszállították
a szegcdi ügyészség fogházába.
A magántisztviselő családi élete akkor került clöször válságba, amikor Szentesről Budapestre kellett költöznie, ahol állast kapott.
Felesége nem követhette Budapestre, mert

Bze'rda, 1939. november 15.
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Szentesen rendezni kellett anyagi ügyeiket éa
intézni mulomüzemüket. A
magántisztviselő
azouban az egyre mcgviscltcbb idegállapotban
ucm birla cl az egyedüllétet, bogy bosszú hónapokra el.volt választva feleségétől és kisfiától, három héttel ezelőtt néhány napi szabadságot kért cs leutazott Szentesre. Már akkor; levelet készített cl a rendőrség részére,
amelyben azt tervezte bejelenteni, bogy ha felesége nem megy vele Budapestre,- öngyilkosságot követ cl. Enuck a, levélnek elküldésére
azouban ncin került sor. Szeutoseu azonnal fölkereste feleségének lakását, egy ideig másféléves kisfiával egyedül tartózkodott a szobában,
hosszasan eljátszadozott u gyermekkel, majd
amikor Szondáné hazaérkezett, fölszólította,
hogy térjen vissza hozzá. Ilogy ezután mi
történt a házasfelek között, azt a most ínegindult vizsgálat yan hivatva pontosan tisztázni. Az eddigi föltevesek szerint, uraikor felesége elhárította uz Ismételt kcrlelcst, Szonda
azzal válaszolt volna, ha nem tér vissza hozzá,
lelövi gyermekét és öngyilkosságot követ cL
Szondáné először ucm vette komolyan a dolgot, mivel férje többször tett már ilyen kijelentésekét, csak akkor ijedt meg, amikor, férje
elővette revolverét- Heves dulakodás játszódott
lo ezután a házasfelek között, közben Szonda
kétszer; is elsütötte a fegyvert, uz egyik lövés
gyermekét találta, a másikkal önmagával akart
végezni. A sérülések először igen súlyosaknak
bizonyultak, do a szőreuosés véletlen folytán
mindketten gyógyultan hagyhatták cl a kórházat. A hányatott családi élethez tartozik még
az is, hogy néhány évvel ezelőtt egyszer mát
Szórnia Lajosné is öngyilkosságot kísérelt meg
Ifj. Szouda Lajost a vizsgálóbíró szerdát
hallgatja ki cs a vizsgálat során fogják tisztázui a családi dráma részleteit. Az eddigi
adatok és vallomások alapján az ügyészség
szándékos emberölés kísérlete miatt kérte a
magántisztviselő előzetes letartóztatásba történő helyezését. A vizsgálóbíró Szonda Lajos
részletes kihallgatása Után dönt a további
fögvaturtásáról, vagy esetleges szabadlábrahelyezéséről.

Hamisfanuzási pör váratlan fordulatokkal

nz eskii letétele előtt a tanuk bevallották, bogv a vádlottak hamis vallomásra
akariák őket rábírni
(A Délmagyarország munkatársitól) Bonyodalmas, fordulatokban bővelkedő harriistanuzásl
bünpörben hirdetett iléielct kedden délután a szegedi törvényszék M á r a y-t a n ácsa. A vudiuttak a
targyalás egész folyamán tagadták bűnösségüket,
a kihallgatott lanuk két-zer xáltoztatták meg a
vallomásukat, végül is az eskü letétele elölt a
vádlottakra nézve icrhciö adatokat mondottak
jegyzőkönyvbe.
A bűnügyre, egy 1938-ban, a szegedi járásbíróság előtt lefolyt becsületsértés! pör adott okot.
C s i k ó s Mihály őszeszéki gazdálkodó bccsülctsérlésért följelentette szomszédját:
Hegedűs
Gézát, akii a járásbíróság T a n á c s
Veronika
vallomása alapján pénhjjiüetésre ítélt. A járásbíróság) ítélet után llcgedüs Gcza ujabb két tanú
kihallgatása miatt fóllcbbezcssel clt, majd Cstk ó s Mihályt es fele-égét b«roisWouzásra való fölfcujtás miatt. Tatrács Veronikát pedig hamistanuzásért töljelentcttc a rendőrségen. Hegedűs följelentése alapján megindult bűnügyi vizsgálat során

Az ügy kedden került a szegedi törvényszék
elé. Csikós Mihály és f< leségc tagadták a terhükre
rótt bűncselekményt, Tanács Veronika az elnök
többszöri kérdéseire, kijelentette, hogy a rendőrség előtt csak azért lett beismerő vallomást, mert
Hegedűs Géza erre megkérte. A törvényszék ezután tuDukcnt kihallgatta K o z á k Józsefet és
K o z a Andrást. A íau.rk azt vallották, hogy ok
is hallották, amikor Hegedűs becsmérelte Csikósakat. A tanukat ezután uz eskii letételére hivla
föl oz elnök, ekkor azonban nemvárt fordulat történt. Kozák cs KU/.T bi ismerte, hogy hétfőn délelőtt házuknál megjelent Csikós és felesége, akik
megkérték <»kel a hamis vallomásra. Ekkor Tanács Veronika is bevallotta, hogy u rendőrség
előtti beismerő vallomása n. valóság, mostani vallomására. 'Csikósét oktatták ki.
S z á s z Dezső dr. ügyész a tanuk vallomása
alapján Csikósék ellen n.ég báromrendbeli hamis
tanuzasra való rábírás bűntettéért is vádat emelt

Tanács Veronika beismerte, b o g y
1 p e n g ő t cs e g y
A pörbeszédek után a törvényszék Csikós Miőltö/ct ruhát kapott Csikósoktól, amiért bamisan hályt 2 cvi fegyházra. Csikós Mibálynét 1 évi ér
vallott. A rendűiség áttette az iratokat az ügyész- Tanács Veronikát (> bonapi börtönre ítélte. Az ítéséghez.
let ellen fellebbezéseket jelenteitek be.

