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T a v a s z r a e l k é s z ü l 
a sszegedi í e d e í / uszoda ? 

Szeptember elefén a MlVSz vezéikara és a Kuliuszminiszert 
Kijelöli az uszoda fielyét 

• (A Délmagyarország munkatársától.') Sze-
gedi sportkörökben nagy örömet keltett a 
MUSz elnökének, dr. Homonnay Tivadarnak 
az a bejelentése, hogy Klebelsberg Kunó kul-
tuszminiszter a jövő tavasszal felépítteti a 
szegedi fedett uszodát. Ugy látszik tehát, hogy 
az a sajtókampány, amit a sajtó, élén a Dél-
magyarországgal a szegedi fedett uszoda léte-
sítésének érdekében hónapokkal ezélött indi-
tott, sikerrel járt. A dolog annyira megérett 
a kivitelre, hogy a kultuszminiszter szeptem-
ber elején Szegedre jön és a MUSz vezetőségé-
vel egyetemben kijelöli a fedett uszoda he-
lyét. 

Ismeretes, hogy az uszoda kijelölése milyen 
nehézségekbe ütközött. Különböző megoldási 
módok kínálkoztak, de egyik sem volt ki-
vihető. Dr. Krausz József főorvos, törvény-
hatósági bizottsági tag azután a közelmúlt he-
tekben azt az indítványt nyújtotta be a vá-
roshoz, hogy a fedett uszoda helyének a vá-
ros jelölje ki a Kossuth Lajos-sugárut 22—24. 
sz. alatti telket, mint az erre a célra legalkal-
masabb helyet. Dr. Krausz József indítványa 
helyesléssel találkozott és az összes illetékes 
tényezők megegyeztek abban, hogy a szegedi 
fedett uszodának valóban jobb helyet nem is 
jelölhetnének ki, mint a Kossuth Lajos-sugár-
utit. Ugyanezt a felfogást vallja az ügy refe-
rense, vitéz dr. Szabó Géza kulturtanácsnok is. 

Értesülésünk szerint a fedett uszoda ügyé-
ben egyébként a város is tett már bizonyos 
kezdeményező lépéseket, amennyiben bizal-
mas uton érdeklődött a Szegedi Uszó Egyesü-
letnél, hogy tulajdonképen mi is volna a sze-
gedi úszók kívánsága. A SzUE az illetékes 
fórumok előtt is leszögezte, hogy a fedett 
uszoda létesítésére csak két hely jöhet szá-
mításba: a Kossuth Lajos-sugáruti 22—2í. 
szám alatti telek, vagy a Lechner-tér. Miután 
azonban ez utóbbin már ott áll a Rozália-ká-
polna, csak egyetlen megoldási lehetőség kí-
nálkozik a fedett uszoda létesítésére, azt a 
Kossuth Lajos-sugáruton kell felépíteni. Az 
informatív jellegű tárgyalásoknál szóba jött 
az is, hogy ezen a helyen a napi vízellátás 
biztosítására két kutat kellene fúrni, még 
pedig az alsóbb rétegekbe, mert a 250 méte-
res réteg már kimerülőben van. 

Mindenesetre mire a kultuszminiszter és az 
úszószövetség vezérkarának tervezett látoga-
tása szeptember elején megvalósul, a város 
— a híradások szerint — végre kész propo-
zicióval fogadja a bizottságot. 

A szegedi fedett uszoda létesítésének útjá-
ból ezzel elhárultak az akadályok és most már 
komolyan remélhető, hogy a jövő tavasszal 
Szeged egy modern snortintézménnyel gaz-
dagodik. 
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A Jelöltek névsorát még nem hozták nyilvánosságra 
Elégedetlenség a liberálisok között — Kon-

cessziókat tettek a liberálisok terhére 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

»Nagy-Szeged párt« csütörtökön délután ismét 
ülést tartott, amelyen most már megtör/ént a 
megállapodás. A helyzetet véglegezték, — de 
nem ugy, nem olyan arányban, ahogy eddig 
várták. Megállapítható, hogy az úgynevezett 
»Külvárosi Párti miatt eltolódások történtek. 
Emiatt különösen a liberá'i ok között bizonyos 
elégedetlenség volt tapasztalható. 

Ez az elégedetlen hangulat látszott a részt-
vevőkön, amikor eltávoztak a városházáról. A 
lépcsőn távozóban több liberális párttag han-
got adott annak, hogy a pártfegyelem szigorú 
betartásával kedvezőbb eredményt lehetett, 
volna elérni. Ebből pedig arra lehet következ-
tetni, hogy koncessziókat tettek a liberálisok 
terhére, vagyis kevesebb helyet biztosítottak 
a liberálisok jelöltjei részére. Hivatalosan 
azonban ennek a helyzetnek nem adtak han-
got. 

A megállapodásra irányuló tárgyalásokat 
tehát befejezték, dc a jelöltek névsorát még 
nem hozták nyilvánosságra. Értesülésünk 
szerint a párt szombaton, amikor Aigner fő-
ispán ismét Szegeden fog tartózkodni, ujabb 
ülést tart, amikor már a pártiroda és a kerü-
leti szervezkedés kérdésével fognak foglal-
kozni. Egyesek erre a napra várják az érdek-

lődéssel kisért ielöltnévsor nyilvánosságra ho-
zását. 

A párt az ülésről a következő 
kommünikét 

adta ki: 
»A Nagy-Szeged párt elnöki tanácsa folyó 

hó 29-én, Back Bernát felsőházi tag elnök-
lete alatt ülést tartott. Dr. Kószó István nyu-
galmazott államtitkár, ügyvezető elnök beje-
lentette, hogy a »Külvárosi Párt* vezetőségé-
vel folytatott tárgyalások eredményesen befe-
jezést nyertek. Ezekután az elnöki tanács a { 
kerületi választások kérdésében is behatóan 
tanácskozott Wimmer Fülöp, dr. Dobay Gyula, 
dr. Pap Róbert, dr. Széli Gyula, Körmendy Má-
tyás és dr. Tóth Imre valamennyien a polgári 
egység és városfejlesztés érdekében való tömö-
rülés szükségét hirdették, rámutattak arra. hogy 
a nyomasztó gazdasági helyzetből csak az ösz-
szes erők egybefogásóval remélhető sikeres 
kibontakozás. A tanácskozás ugy a virilis, 
mint a kerületenkénti választások tekintete-
ben — egyelőre a szémólyi kérdések kikap-
csolásával — végleges megegyezésre vezelett. 
Az elnöki tanács állandó irányítása mellett a 
Nagy-Szeged párt a választások előkészítésére 
és intézésére kerületenkénti bizottságokat ala-
kit.« 

A csanyteleki háromszoros gyilkost elfogták 
és beszállították a szegedi ügyészségre 

A boncoló orvosok 12 késszurást találtak Borsi Matild holttestén 
(A Délmagyarország munkatársától.) A ! 

esanyteleki hármas gyilkosság ügyében teg-
nap délután váratlan fordulat állott be. A 
Csanytelekre összpontosított csendőrség két-
napi szakadatlan munka után a község hatá-
rában, egy régi, kiszáradt kut fenekén meg-
találta Vincze Gergelyt. Az elvetemüli gyil-

kos nvugodlan aludt. Mellette üres dinnye-
héjak voltak. Felső ruha nem volt rajta és 
alsóruhája teljesen véres volt. Amikor a 
csendőrök rábukkantak, először körülvettek 
a kutat, majd az egyik csendőr harsányan 
lekiáltott: 

— Yinczc Gergely, add meg magadl 

A gyilkos, neve hallatára felébredt, felült, 
majd a feléje meredő csendőrpuskák láttára 
csak ennyit mondott: 

— No, megjöttek a csendőr urak... 
. Ezután szép lassan kimászott a kútból és 

nyugodtan hagyta, hogy megbilincseljék. 
Vincze Gergelyt a csendőrök azonnal beszál-

lították a községházára, ahol megkezdték ki-
hallgatását. Vincze azt mondotta, hogy ön-
gyilkos akart lenni, kötelet is vitt magával, 
de nem volt elég ereje ahoz, hogy felakassza 
magát. Arra is gondolt, hogy Tömörkényen 
tuljutva a vonat elé veti magát. Közben el-
fáradt, elbujt a régi kútban, ahol azután 
megtalálták. 

Vincze Gergelyt rövid kihallgatása után el-
vitték a Borsi-féle kocsmába, ahol a gyilkos-t 
ság történt. Az áldozatok még ott feküdtek. 
Vörös ágyteritővel leterítve Borsi Matild, 
a másik agyon Borsi Terézia. Vincze Ger-
gely első tekintete az ágyon fekvő áldozatra 
esik. Arca eltorzul és amikor a holttest ar- i 
cáról leveszik a kendőt, felkiált: 

— Jaj Istenem, én nem akartam gyilkolni! 
Azután elmondotta, hogy azt hitte, vetély-

társát ott találja Borsi Matildnál, összeperle-
kedtek, amiközben az asszony felkapott egy 
mészkaparó rudat és azt ntekivágta. Vincze 
erre kirántotta kését és szúrt. 

— Valami puhába szaladt a kés. A kezemet 
meleg vér öntötte el... Nem tudtam mit csi-
nálok. Elesett az asszony . . . 

Egykedvűen mesélte el a hármas gyilkosság! 
lefolyását. Arra nem emlékszik, hogy a kis 
Lajos Sándort is összeszurkálta volna. 

Csütörtök reggel az áldozatok holttestét fel-
boncolták. A boncolás allatai szerint Borsi 
Matild 12 halálos késszurást kapott, húgán hét 
késszurást találtak. Megállapították azt is, 
hogy amikor már Borsi Matild meghalt, Vincze 
a már kihűlő holttesten erőszakot követelt 
el. A kis Lajos Sándor állapota változatlanul, 
súlyos. Csütörtökön reggel annyira válságos-
ra fordult állapota, hogy a szentesi közkór-
házban nem biznak élelbenmaradásában. 

A háromszoros gyilkost csütörtökön reggel 
beszállították a szegedi ügyészség fogházába. 

Ismét Itt a kánikula? 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Közép- és Déleurópában az idő csendes 
és meleg, Északeurópában ezzel szemben még 
mindig szeles és hűvös. Hazánkban az idő 
derült és meleg, a hőmérséklet majdnem ál-
zás nem várható 

Prognózis: Az időjárásban lényeges váltó-
talánosan meghaladta a 30 fok Celsiust. 

TÉBE kongresszus Kaposváron 
Kaposvár, augusztus 29. A városháza dísz-

termében a Takarékpénztárak és Bankok 
Egyesülete országos kongresszust tartott, ame-
lyen Visnya Ernő felsőházi tag mondott meg-
nyitó beszédet, llegedüs Lóránd előadásában 
a mezőgazdasági termékeink standardizálását 
sürgette. Hoyos Miksa gróf, az Országos Me-
zőgazdasági Kamara elnöke, hozzájárult He-
gedűs Lóránd azon javaslatához, amelyben 
pénzügyi és mezőgazdasági érdekeltségek ré-
széről közös bizoUsárok kiküldését javasolja. 

Megkezdték 
a temesvári kommunisták 

bünpörének tárgyalását 
Temesvár„ augusztus 29. A temesvári tör-' 

vényszék ma kezdte meg a kommunista biin-
pör tárgyalását. A pörnek 58 vádlottja van. 
A pör előzménye az, hogy Temesváron áp-
rilis 7-én Fónagy munkás temetésén zavargás 
tört ki, amelynek során a kommunisták véres 
harcot vívlak a csendőrökkel és a katonaság-
gal. A pör fővádlóit ja Müllcr Kálmán, aki 
tagadja, hogy részlvett volna az incidensben. 


