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Ez H dübörgés Nagy-Szeged születését hirdeti, 
mint mikor király szülelik és 21 ágyúlövés dü-
börgése adja ezt tudtul i szélrózsa minden irá-
nyában így hallom én is az erők dübörgését, 
amelyek azt hirdetik, hogy rövidesen meg fog 
születni Magyarország uralkodó nagy nemzeti vá-
rosa: Nagy-Szeged. 

— Ezt a Nagy-Szegedet mi Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter ur szellenjcben igyekezünk létre-
hozni. Már itt, viin az az idő, amikor a forduló-
ponthoz érkezünk s éppen ezi'ri helyénvaló, hogy 
most az aktualitás idejében, mikor együtt, egymás 
között vagyunk, beszéljünk u dologról. Meg fogjuk 
alakítani azt a Nagy-Szeged pártot, amely mint 
városi párt fog működni, hogy támogassa a kö-
Eelgő választások alatt asokal a törekvéseket, ame-
lyek érdekében küzd a városért a mi nagy kul-
tuszminiszterünk. Közelednek a választások, áltól 
függ, megvalósul-e Nagy-Szeged hatalmas eszméje, 
tóilyeu eredménye lesz a választásoknak. Nekünk 
mindannyiunknak, akik szeretjük ezt a várost és 
kívánjuk, hogy nagy és boldog legyen, össze kell 
fognunk, össze kell lógni a külvárosi érdekek 
képviselőinek éppúgy, miat a gazditérdt-kck kép-
viselőinek u. Nagy-Szeged párttal. Nem szabad 
t öknek a pártoknak rivalizál ui egymással, hanem 
kulóubóző csoportokba tömörülve, de egy tömeg-
ben kell együtt dolgozni Nagy-Szeged megalkotó-
jával, Klehelsberg Kunó kultuszminiszter úrral. 

— Most, liogy itt vagyok a tanyai gazdák között, 
nzt tanácsolom, hogy a gazdák saját körükből való 
embereket küldjenek be a város ügyeinek iulé-

zésére, hasonlóképpen a külvárosi párt is a saját 
érdekeinek a képviselőit küldje be a város par-
lamentjébe. A Nagy-Szeged párt behozza a leg-
érdemesebb belvárosi városatyákat -s ha igy a 
három párt összefog, meg fegja teremteni azt a 
többséget, amely lehetővé teszi városunk kiváló 
polgármesterének Nagy-Szegedért való kipróbált 
munkásságának folytatását, mert hivatottabb veze-
tője alig van ennek a városnak Somogyi Szilvesz-
ternél. Én állitom -ezt, akinek nemcsak ifjúkori 
barátom Somogyi Szilveszter, de hivatali állásom-
ból kifolyólag felügyeleti hatósága is vagyok neki. 
Tehát nem lehet elfogultsággal vádolni, mert «u-
gem köt a hivatali eskü. Allilom. mert meggyőződ-
tem róla, hogy dr. Somogyi Szilveszter él és hal 
ezért a városért. Minden gondolata Szegedé s most 
az újjáalakulás küszöbén emelem a poharam arra 
a kézfogásra, amely a mi .szeretett polgármeste-
rünk körül szoros lánccá fűződik, hogy sokáig 
segítségére legyen nagy feladata teljesítésében. 

Dr. Somogyi Szilveszter köszönte ezután meg az 
elismerő szavakat, méltatta a kultuszminiszter te-
vékenységét, majd kijelentette, hogy Szegedet nagy 
szerencse érte, amikor a megyéspüspök ide tette 
székhelyét. 

Végül Magyar Peter üdvözölte a gazds>.súgi egye-
sület vendégeit és ezzel az ebéd be is fejeződött 

Ebéd után a miniszter kíséretével autókba ült 
és bejárta az újonnan épült és a most épülő isko-
lákat. Az iskolaszemle estig tarlott, amikor a 
miniszter elutazóit Debrecenbe. 

Á polgármester Farkas Kálmánt bizza meg 
az általános csatornatervek elkészítésével 

A lervező honoráriuma: 85 ezer pengő 
(A Délmayyurorszúg munkutársától.) Az általá-

nos csatornázás ügye — tekintettel a közeledő 
törvényhatósági választásokra? — ismét haladt 
egy lépéssel előre. A polgármester, mint a tanácsi 
hatáskör örököse, megbízta Farkas Kálmánt, a 
belügyminisztérium műszaki osztályának volt ve-
zetőjét a csatornázás általános terveinek elkészí-
tésével. 

Erről az Igen fontos megbízatásról a polgár-
mester érdeklődésünkre elmondotta, hogy a nép-
jóléti minisztériumból most érkezett vissza az 
a fölterjesztés, ainehben a város halósága az 
általános csatornázás alapelveinek meghatározása 
erdekében összehívott szakértő bizottság határoza-
táról tájékoztatta a kormány hatóságot. A közgyű-
lés — mint emlékezetes — a csatornázási bizott-
ság javaslatát elfogadta, kimoudotta, hogy a csa-
tornázás általános és részletes terveinek elkészí-
tésével pályázat nélkül egy elismert csatornázási 
szakembert kell megbízni és a város tanács-ál 
hatalmazta fel a szakértő mérnök kiválasztására. 
A közgyűlés határozata annak rendje és módja 
szerint, vatösziiiüleg felebbezés következtében, ke-
rült fel a népj<Mé1i miniszterhez, aki a határozatot 
és a csatornázási szakértő uiesbizásával szintén a 
tanácsot bizla meg. 

Időközben azonban a város tanácsa jobblétre 
Szenderült Az uj közigazgatási törvény a polgár-

mesterre ruházta át a halálraítélt tanács hatás- J 
körét és igy a polgármesterre szállt az a jog is, | 
hogy a csatoruatervek elkészítőjét kiválassza a 
figyelembe jöhető szakértők közül. A polgármester 
választása a belügyminisztérium egykori műszaki 
osztályának volt vezetőjére, Farkas Kálmán ny. 
miniszteri tanácsosra esett, 

Érdeklődésünkre elmondotta a poigármesterjhogy 
Farkas Kálmán a csatornázás általános tervének 
elkészítéséért, ami körülbelül másfél évi munkát 
jelent, nuolcwnötczer pengő tiszteletdíjat fog 
kapni. 

Az általános tervek alapján már meg lehet majd 
kezdeni a főgyűjtő csatornák építését, a többit 
azonban csak akkor, ha a részletes tervek is el-
készülnek. Ez már hosszadalmasabb munka lesz, 
előreláthatólag három évig is eltart és ezt külön 
kell honorálni a városnak. 

A megbízást Farkas Kálmán még nem kapja 
meg, egyelőre a polgármester csak elvben hatá-
rozta el, hogy Karkast bizza meg, előbb ugyanis 
a városnak fedezetei kell biztosítania a nyolc-
vauötezer pengős tiszteletdíjra. Minden azon mú-
lik, hogy a pénzügyi bizottság be tudja-e majd 
illeszteni a jövő- évi. költségvetés tervezetének tár-
gyalása alkalmával ezt az összeget a jövő évi 
kiadások közé, úgyhogy fedezete is legyen rá a 
bevételekből. 

4 szegedi vizsgálóbíró nyomozása 
a borzalmas csongrádi gyilkosság ügyében 
Megdöbbentő részleiek Sipos Lajos és feleségének meggyilkolásáról és a hollieslek 

raegcsonkiiásáról 
(A Delnwlfjijarörszág munkatársa!ói.) Arról 

'értesítették a szegedi ügyészséget, hogy Csong-
rádon elfogták az egy évvel ezelőtt meggyil-
kolt (Sipos Lajos cs feleségének gyilkosait. A 
(gyilkos Palásti Kovács Mihály tettének fel-
fedezése u lán megmérgezte mayát és azontlul 
meghűlt• A gyilkos felesége ezután pedig be-
vallotta, hogy t é r j e ülte meg a házaspárt . Az 
Öreg gazda holttestét el akarták égetni, de mi-
vel nem fért be a kemencébe, kettévágták. 
Az egyik felél elégették, a másikat elásták. 
Hasonlóképen bánlak el az asszonnyal is. 
Palást i Kovács Mihálynét vallomása ulán le-
tartózta I Iák. 

Az ügyész ég elnökének intézkedésére dr J 

Bene Árpád helyettes vizsgálóbíró vasá rnap 
kiutazott Csongrádra, hogy 

a helyszíni szemlél 
megejtse és kiderítse azt, hogy a letartóztatott 
asszonynak milyen .szerepe volt a gyilkosság« 
ban. 

A vízsgálal érdekes megvilágításba hozta 
a kettős gyilkosságot. 

\ gyilkosság a l án a oesndőrök azonnal Pa-
lásli Mihályt és feleségét vet |ék gyanúba. Bi-
zonyítékot azonban nem ta lá l tak ellenük. A 
csendőrök azonban nem adták fel a reményi 
Állandóan figyelték, a gyanúsí tot takat A mült 
hél pén tek jén történt azután, hogy a csendö-
rök . Ismét ellátogattuk a Palást i - tanyára. A 

csendőrök megérkezése a lka lmáva l Palás t i Ko-
vácsné az udvaron foglalatoskodott, mig f é r j e 
'200 lépésnyire a tanyától kaszált. A csendőrök 
bementek az asszonnyal a t a n y á b a és égy da-
rabig beszélgettek vele, m a j d a tanyábó l ki-
lépve, egyenesen Palásti Kovács felé tar tot-
tak Palást i Kovács, amikor megpil lantot ta a 
felé siető csendőröket, egy pil lanatig megdöb-
benve meredt a csendőrökre, m a j d melléhez 
kapott, inge alól 

előrántott egy Övegeséi, 
azt a szájához emelte és még mielőtt a csend-
őőrök odaértek volna, összeesett. Elvesztette 
eszméletét, m a j d fé lóra múlva meghalt. 

A csendőrök ekkor val la tóra fogták Palás t i 
Kovácsnét f é r j e különös öngyilkosságának oka 
felől. Palásti Kovács né ekkor 

megtörten vallani kezdett 
és bevallotta u r á n a k bűnösségét. 

A vizsgálóbíró a helyszíni szemle álkal-
mával ú jból kihal lgat ta az asszonyt. Palás t i 
Kovács Mihályné kihal lgatása a lka lmával el-
mondotta , hogy tavaly jul ius Ül-re v i r r aúó 
éjszaka dulakodás z a j á r a ébredt fel. F é r f i 
dulakodott édesanyjával, akinek torkát egy 
beretvával átváffta. Az asszony val lomása 
szerint — ki aka r t menekülu i a szobából, f é r j e 
azonban . rár ival l , hogy ne mozdul jon a szo-
bából, m e r t »nagyon meg fog i jedni, ha ki-
lép Amikor később ki lépet t a konyhába , 
olt apját pillantotta meg ágya thelletl a föl-
dön, térdeplő helyzetben. Apjfának is át volt 
vágva a torka. A borza lmas fölfedezés u t á n 
férjévei abban állapodott meg, hogy az asz-
szuny meggyilkolását az öreg emberre fogják, 
holttestét eltüntetve, azt fogják vallani, hogy, 
Sipos elbujdosott. 

Kimondotta még az asszony, hogy férje 
még a kettős gyilkosság é j szaká ján az udvarán 
levő (Jiszn'ófürdető alá földelte el az öreg hul-
láját. 

A dis/.uóuszlató alat t azonban csak ideigle-
nes s í r ja volt Sipos La josnak . H á r o m n a p 
múlva egy éjszaka Palásti Kovács Mihály 
felvette a holttestet, hogy végkép megsemmi-
sítse. 

Arra készült, hogy elégett. 
Ezért a konyhában lévő kemence szá já t meg-
nagyobbította, m a j d amikor a holttest még 
igy sem fért bele, levágta végtagjait. Azután 
iragv tüzet rakot t és hozzáfogott a halott hum-
vax:;•.: hoz. Kísérlete azonban nein s ikerül t . 
Sipos Lajost csak »megpörkölni« s ikerűi t . 
Amikor lá t ta a gyilkos, hogy a hamvasz tás 
'iem sikerült , a t anva mögött most m á r mé-
lyebb'gödröt ásott és abba léine.tte el a meg-
csonkított és megpörkölt holttestet. Az asszony,1 

gyermekével ezen idő alatt a k a m r á b a költö-
zött, hogy ne érezze a kemencéből esetleg ki-
szivárgó bűzt. 

Az asszony u tmuta tása nyomán megtaláltuk 
Sipos Lajos hullájának maradványai!. 

Kihallgatása u tán letar tóztat ták és a nyo-
mozás most abban az i r ányban folyik, hogv a 
gyilkosságban való szerepét tisztázzák. 

Vigyázat! Magas kereset! 
Elsőrendű cikkeinknek magánemberek közt való 

eladására tí9resünk képviselőket 
minden vidéken. 

Ajánlatok az alábbi cimre küldendők: 
FELDMflNN I. különlegességek behozatal 

Budapest, Rádak ucca 3. 

Kerékpárokban 
a Slyría és Trlumph 
vezető marka. Egyedül kapható 
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