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II szegedi fedett uszodát nem a városnak, 
hanem az OTT-nek és a kultuszminisztériumnak 

Egy téves polgármesteri nyilatkozat 
(A Délrrtarjyarorsz'áq munkatársától.) Egyik 

budapesti sportlap legutóbbi számában in-
terjú jelent meg Szeged polgármesterével a 
sok szóbeszédre alkalmat adott szegedi fedett 
uszóda ügyében. A hirlapiró kérdést intézett 
dr. Somogyi Szilveszterhez, hogy mikor épiti 
fel Szeged város az uszodát, mire a polgár-
m e s t e r azt válaszol ta , hogy ha maid. lesz rá 
fedezet. 

. Szeged polgármesterének ez az ujabb nyilat-
kozata mindenesetre a szegedi uszoda fel-
építésének e'.ódázását és elhúzódását jelentené, 
ha ez a polgármesteri nyilatkozat — helyt-
álló volna Az i n t e r j ú ugyan i s az ügy nem-
ismeréséből, vagy félreismeréséből eredhet! 

A szegedi fedett uszodát nem a városnak 
kell felépíteni, tehát arra fedezetet találni 
nem szükséges. Szegedet csak arra kérte a 

kultuszminisztérium, hogy az uszoda létesí-
tésére alkalmas lei illetet j e lö l jön ki. Az uszo-
dát a kultuszkormány és az OTT .együttesen 
épitik fel, arra Szegednek nem kell költeni 
egy fillért sem. Ma a helyzet az, hogy dr. 
Krausz József a fedett uszoda épitésére al-
kalmas telket ajánl a város figyelmébe és 
ezt — mint ismeretes — indítvány formájá-
ban írásban is beadta a polgármesternek. A 
Kossuth Lajos-sugáruti 22—24. számú telek 
erre a célra teljesen megnyerte az illetékesek 
tetszését. 

A polgármesteri nyilatkozat azonban azt 
bizonyítja, hogy Szeged tanácsa a fedett 
uszoda ügyével még egyáltalán nem foglal-
kozott. Ezek után most még fokozottabb kíván-
csisággal várja mindenki, hogy a fedett 
uszoda megépítésére tényleg mikor kerül sor, 
mert még a — helyet sem jelölték ki. 

Esti aszfaltbetyár kodás a Csekonics-uccában 
— fellármázott uccáoal és 40 pengős büntetéssel 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi uccákon, legalább is a kihágási bíró-
ság megállapításai szerint, csak szórványos 
jelenség az aszfaltbetyárkodás. Ha van is, 
nem igen kerül a rendőrbiróság elé. Az inzul-
tált hölgy elmenekül kellemetlen uccai lovagja 
elöl és csak a legritkább esetben lesz feljelen-
tést. Tegnap azonban érdekes aszfaltbetyár-
kodás került a kihágási bíróság elé. 

H. M. szegedi úriasszony julius 12-én este 
nyolc és kilenc óra között a Csekonics uccán 
keresztül haladt hazafelé. Az uccába érve 
már előbb észrevette, hogy valaki követi. Meg-
gyorsította lépteit, de az ismeretlen lovag nem 
tágított Hozzálépett és nagy reverenciával 
köszöntötte: 

— Csókolom a kezeit szép hölgyem! — és 
már mellette is volt. 

Az úrinő felháborodva rivalt rá: 
— Ne szemtelenkedjen! Takarodjon innen! 
Hősünk azonban nem rettent vissza a hatá-

rozott szavak hallatára, hanem még bizalma-
sabban kezdett suttogni. 

A hölgy már segítségért akart kiáltani. Az 
uccán meg-megálltak a járókelők. 

— Takarodjon innen! — szólt izgatott han-
gon ismét a megtámadott hölgy. 

— Micsoda cselédtempó ez! — válaszol t 
most már haragosan a lovag, amire a megsér-
tett hölgy átszaladt a túloldalra és egy isme-
retlen ur elé állt. 

— IJram! Segítsen rajtam! Úriasszony va-

gyok és ez az aszfaltbetyár megtámadott! 
A következő pillanatban azonban az uccai 

támadó eltűnt. Beugrott az egyik sötét kapu-
aljba és eltűnt a keresők elől. 

Az inzultált úriasszony azonban az uccán 
összesereglettek segítségével megállapította tá-
madója névéi és feljelentést tett a rendőrbiró-
ságon. 

A vádlott T. Béla 34 éves biztosítási ügy-
nök volt. Kihallgatása alkalmával azzal véde-
keze't. hogy az ismeretlen hölgyet egy régi 
jó ismerősével tévesztette össze Ki je len tése 
szerint a hölgy őt a vita során meg is sértette 
és azt kér te , hogy ügyét tegyék át a járásbíró-
sághoz, ahol becsületsértés cimén akar felje-
lentést tenni. 

A bíróság azonban a panaszos fél és a tanuk 
k iha l lga tá sa u t á n T. Bélát kihágás cimén bű-
nösnek mondotta ki és 40 pengő pénzbünte-
tésre itélte. 

A kihágási bíróság ítéletének indokolásában 
kimondotta, hogy a vádlott maga is beismerte, 
hogy megszólította az ismeretlen hölgyet. An-
nak akarata ellenére meg akart vele ismer-
kedni, üdvözlő szavakkal illette és ezáltal ter-
hére lett a hölgynek, aki szorongatott, helyze-
téből csak ugy tudott megmenekülni, hogy 
segítséget kért hívatlan lovagja ellen. 

Az itélet ellen T. Béla felebbezést jelentett 
be és felebbezést jelentett be az ellen is, hogy 
ügyét a kihágási biróság bírálta el. 

Vitéz Nagy Géza szegedi ügyész elmondja 
ungvári letartóztatásának és kiutasításának történetét 

Hazaérkezett és átvette hivatalát 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Délmaggarorszáy jelentette annakidején, hogy 
a csehek vitéz Nagy Géza szegedi ügyészt 
junius 24-én letartóztatták Ungváron. Vitéz 
Nagy Géza — mint ismeretes — szülei láto-
gatására utazott el cseh megszállolt területre. 
Rendes nyári szabadságát vette ki és az volt 
a terve, hogy két-három hetet öreg szülei 
körében tölt el. A csehek azonban keresztül-
húzták számítását. 

Vitéz Nagy Géza 22-én érkezett Ungvárra. 
A rendőrségen szabályszerűen lejelentkezett. 
Útlevele és személyazonossági okmányai rend-
ben voltak. Két napi ott tartózkodása után 
detektívek jelentek meg lakásán és letartóz-
tatták. A letartóztatás reggel történt és csak I 
este helyezték szabadlábra, Julius másodikáig I 

Nagy ügyésznek bántódása nem történt, de 
a következő n a p útlevelét kiadták és felszólí-
tották, hogy azonnal hagyja el az ország terü-
letét. 

Vitéz Nagy Géza ügyész kalandos ungvári 
utazása után csülörtök reggel foglalta el sze-
gedi hivatalát. Az ungvári keserves napokat 
már kipihente. Nem szívesen gondol vissza 
a történtekre és csak hosszas kapacitálás után 
mond el valamit ungvári kalandozásairól. 

— Amint utólag kiderült — mondotta —, 
tévedés áldozata voltam. A csehek — s a j á t 
bevallásuk szerint — összetévesztettek egy 
kémmel. Va lami Nagy Lajos Dezső m a g y a r 
embert kerestek, aki ellen már 1919-ben nyo-
mozólevelet adtak ki. Ez a Nagy Lajos Dezső 
áUjttólag vezetője volt a sátoraljaújhelyi jyrojpa-

ganda bizottságnak. 
— Furcsa és különös a csehek eljárásában 

az, hogy engem nagyon jól ismertek. 1919 ó ta 
kilencszer voltam már Ungváron. Ott minr 
denki jól ismer. Ismerőseim voltak a rend-
őrségen is, sokat ismertem a bíróságon is. 
Ők eljárásukat tévedésnek magyarázzák és 
a vésén mpgis minden ok nélkül kiutasítot-
tak. 

— Letartóztatásom elképzelhetetlenül nagy 
meglepetést kelteti Ungváron, — folytatta visz-
szaemlékezéseít Nagy ügyész. Felcitáltak az 
ottani ügyészség elnökéhez, kihallgatott a vizs-
gálóbíró is, végül egy vöröshaju nővel is 
szembesítettek. A nő nem ismerte fel bennem 
a keresett kémet, igy szabadon engedtek. Már azt 
hittem, hogy nyugodt napjaim lesznek, de 
julius 3-án mégis kiutasítottak. Elutazásom 
előtt felkerestem az ottani ügyészség elnökét, 
hogy hivatalos jegyzőkönyvet kérjek' meghur-
coltatásomról. Ezt a kérésemet azonban meg-
tagadták. 

A búcsúzás már gyors volt az ungvári isme-
rősöktől. Nem maradhatott tovább, mert a 
szülei lá'ogatására hazaulazptt magyar ügyészt 
kiutasították. , 

A Ferencváros győzelme 
Argentinéban 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e 1 e f o n j e l e n -
t é s e . ) Buenos-Ayresből jelentik: A Ferencváros 
csütörtökön mérkőzött először Argentínában a' 
River Plata ellen. Eredmény: 4:3 (2:3). a Ferenc-
város javára. 

Megszakadtak a tárgyalások 
London és Moszkva között 

Dorgalevszki elutazott Londonból 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e 1 e f o n j e l e o -

t é s e . ) Londonból jelentik: Hendersoo külügy, 
miniszter és Dovgilcvszki párisi orosz szovjetnagy-
követ tárgyalásaiban váratlan fordulat állott be, 
amennyiben a tanácskozás«!» hirtelen megszakad-
tak és Dovgalevszki visszautazott Parisba. A szov-
jet ugyanis nem volt hajlandó Henderson kül-
ügyminiszternek a diplomáciai viszony helyreállí-
tására vonatkozó feltételeit elfogadni. Az orosz 
külügyi népbiztosság , a Henderson által közölt 
feltételeket a szovjetunió, központi végrehajtő-
bizottsága elé terjeszti 

34 fokos meleg voll 
csütörtökön Szegeden 

Zivatar és hősüíyedés ? 
Budapest, augusztus 1. A Meteorológiai Intézet 

külföldi jelentései arra mutatnak, hogy rövid időn 
belül ismét megváltozik az időjárás Valószínű, 
hogy erősebb lehűlés következik. 

Franciaország északi részén és Németországban 
már erős viharok vannak. A sarkok felől a hideg 
légtömegek gyorsan közelednek, úgyhogy valószí-
nűen holnap, vagy legkésőbb holnapután már ná-
lunk is lehűl a levegő. 

Ma reggel elég meleg volt az ország területén.; 
Tizenkilenc és husz fok körül állt a hőmérő. Teg-
nap a legmelegebb Turkevén vplt. Harminc fo-
kot mutatott a hőmérő. 

A Meteorologiai Intézet jelenti 
este io órakor: « 

Hazánk áthevült talaja felett az Északi tenger fe-
lől jelentkező ciklonnak egy gyenge mellékképződ-
ménye kezdett kjalakulni. Ennek az éjszaka folya-
mán bekövetkező átvonulása a délben bekövet-
kezett 35 fokos hőséget enyhíteni fogja, de nem 
fog annak teljesen véget vetni. A mellékképződ-
mény eddig még nem járt csapadékkal és való-
színű, hogy az éjszaka sem hoz csapadékot. 

Prognózis: Egyelőre zivatarra hajló idő ; kisebb 
nyugati légáramlás mellett a hőség fokozatos csök-
kenése várható. 

Szeged 
A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteoro-

lógiai obszervatóriuma jelenti, hogy csütörtökön 
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 33 6 fok 
Celsius, legalacsonyabb 17.6 fok Celsius. A baro-
meler adata 0 fokra és tengerszinre redukálva 
reggel 757.6 mm., este 755.3 mm. A levegő relatíT 
páratartalma reggel 80 százalék, délben 50 százalék. 
A szél iránya reggel déli, délben délnyugati és 
erőssége 1—4 volt, ' 


