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Újszeged 50 éves jubileuma 
(A Délmagyarország munkatársától.') Pün-

kösd hétfőjén kettős ünnepet ült Újszeged: 
Újszegednek Szegedhez való csatolásának 50 
éves jubileumát és a József főherceg-telep 
felavatását. Az ünnepségre Szegedre érkezett 
József főherceg is. 

Az ünnepségnek érdekes kulisszatitkai is 
voltak. A József főherceg-telepi Polgári Kör 
egy hónappal ezelőtt történt megalakulásakor 
elhatározta, hogy az ünnepi beszédet a telep 
nevében Marosán Emil alelnök fogja tar-
tani. Marosán ezután közölte, hogy arról fog 
beszélni, ho^y a város a telepnek adjon meg 
mindent, az ott lakó p o l g ^ á g megérde-

Istenttsztelet 
a Józsel főherceg-telep félavafásán. 

mel: kertet, utat, iskolát. A rendező bizottság 
azonban figyelmen kivül hagyta a József fö-
herceg-telepiek kívánságát és Marosán Emil 
felszólalását egyszerűen kihúzta a program-
ból. így történt meg az a furcsa eset, hogy 
a telep ünnepéiül teljesen kiszorították a te-
'epieket. * 

A jubileumi ünnepség reggel 8 órakor szent-
misével kezdődött. Utána a többezer főnyi tö-
meg menetben haladt végig a Főfasoron a 

telepig. Itt Karácsonyi Guidó felszentelte a 
telepet. A két ujszegedi kör nevében dr. Ke-
lemen László és Moldovány Lajos beszéltek. 

Délután érkezett meg József főherceg 
szárnysegéde kíséretében. A főherceg Glatt-
felder Gyula püspöknél tett látogatása után 
autón ment át Újszegedre. A hidfőnél kül-
döttség fogadta a főherceget. A telepen Kecs-
kés István rokkant százados üdvözölte a lakos-
ság nevében. A főherceg néhány szóval vá-
laszolt az üdvözlésre. A zászlószegek beverése 
után a telep népe járult a főherceg elé ké-
relmével. A főherceg a délutánt a városba 
töltötte, ahol megszemlélte a fogadalmi temp-

A jubileumi bankett 
József főherceg, Somogyi polgármester 

és Borbola rendőrtanácsos. 

lomot, a klinikákat és meglátogatta Aigner 
főispánnak a sebészeti klinikán fekvő kiseb-
bik f i á t 

Újszeged jubileumát este a Vigadóban 250 
teritékes bankett keretében ünnepelték meg. 
A vacsorán résztvett József főherceg is, aki 
beszédet mondott a 46-os katonák hősiessé-
géről. Dr. Somogyi Szilveszter felköszöntője 
után még számos beszéd hangzott el. 

Szerdán kiszabadul a Csillagbörtönből 
a nemzetgyalázásért elitéi! curófi Intéző, 

de még sem kerül szabadlábra 

(A Délmagyarország munkatársától.) Emlékezetes 

az a nemzetgyalázási bünpör, amely a füzesgyar-
mati gróf Blankrnstein-\\rada\om intézője, Krefcsi 
József ellen indult. A szegedi törvényszék az inté-
zőt egyévi fogházra Ítélte. Krejcsi József az íté-
letet azon az alapon felebbezte meg az itélőtáblá-

dlsztárgyak és evőeszközök 
leglzlésesebb, elismert kü-
lönleges kivitelben, feltűnő 

olcsó órakon kaphatók 153a 

Reich Mór 6S Fia R.-T., Kelemen u. 11. sz. 
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Kapható minden drogériában, fűszer- és lestékűzletben* 
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hoz, hogy az ellene szolgáltatott bizonyítékok 
aggályosok, mert ellenségei indították meg ellene 
a hajszát A tábla uj bizonyítási eljárást folytatott 
le, majd helybenhagyta a torvényszék által ki-
szabott egyévi fogházbüntetést. Az ítélet ellen a 
felek semmiségi panasszal éltek. Az iratokat a sze-
gedi ítélőtábla a napokban terjesztette fel a Kú-
riához. Krejcsi József egyévi fogházbüntetése, amely 
még nem jogerős, szerdán reggel telik le. Az intéző 
kérvényt intézett az ítélőtáblához, hogy a büntetés 
letöltése után helyezzék szabadlábra. Ennek azon-
ban akadálya volt az, hogy az ítélet ellen Krejcsi 
semmiségi panasszal élt. A szabadlábraheiyezés 
tehát csak ugy volt lehetséges, hogy Krejcsi visz-
szavonta — ártatlanságát hangoztatva — a sem-
miségi panaszokat. A Kúria tehát csak a főügyész 
és a védő által bejelentett semmiségi panaszokkal 
fog foglalkozni. 

Krejcsi ügye azonban tovább bonyolódik. A nem-
zetgyalázási pörből kifolyólag szerdán ugyan sza-
badlábrahelyezik, azonban mégis fogva marad, 

mert a gyulai ügyészség más bűncselekmény miott 

keresi. A gyulai ügyészség még a fogsága idején 
kérte a szegedi ügyészséget, hogy kisérjék át az 
intézőt Gyulára, mert a Blankenstein-uradalom hűt-
len kezelés miatt feljelentést tett ellene. De Krej-
csinek is van követelése az uradalommal szemben, 
amennyiben pórt indított fizetésének 10 évre visz-
szamenőleg való folyósítására. 

Krejcsil szerdán átszállítják Gyulára, ahol azon-
ban valószniüleg szabadon engedik, mert az ügyész-
ség elejtette ellene a vádat és a port csak az 

uradalom folytatja tovább ellene. 

Krejcsinek ügyei elintézéséig Füzesggarmaton 
kell tartózkodnia, a községet nem hagyhatja el. 
Krejcsi József szabadonbocsájtásától a nemzet-
gyalázási pőrére kedvező hatást vár, mert reméli, 
hogy sikerül Füzesgyarmaton ártatlansága mellett 
bizonyítékokat gyűjtenie, 

Oiürn itat 

nagy melegben köny-
nyen okoz fogfájást 
Mint máskor, ilyenkor 

is vegyen be 

aphatrtk. , 

Aspirin felülmúlhatatlan 

Disznókkal falatta fef 
öthónapos magzatát egy tanyai 

béresleány 
(A Délmagyarország munkatársától.) Kegyetlen 

leányanyát tartóztatott le hétfőn a rendőrség. Bi-
zalmasan értesítették ugyanis az alsótanyai rendőr-
séget, hogy Szalma Rozál 21 éves Átokháza 599. 
szám alatti béresleány februárban bűnös uton sza-
badult meg gyermekétől és hogy bűnének nyoma 
ne marad jon , a kis magzatot a disznóólba dobta 

ahol a disznók felfalták. 

A letartóztatott Szalma Rozál fantasztikusan pró-
bált védekezni. Vallomásában előadta, hogy feb-
ruár 2-án munkaközben ahogy felemelte a mosó-
teknőt, fájdalmak lepték meg. Abbahagyta a mun-
kát, majd amikor jobban lett, egy tyúkot akart 
megfogni, de a tyúk a disznóólba szaladt. Oda is 
utána sietett, ott azonban újból rosszul lett, ösz-
szeesett és koraszülött gyermeke így lett a disznók 
martaléka 

A rendőrség nem fogadta el Szalma Rozál vallo-
mását, hanem a súlyos gyanuokok alapján letar-
tóztatta és beszállították a szegedi ügyészség fog-

házába 

Véres csata a bál után 
(A Délmagyarország munkatársától.) Felső-

tanya egyik kocsmájában nagy csata játszó-
dott le. A fiatalság dugott bálát rendezett, 
amikor a mulatság vége felé járt, a két pártra 
szakadt társaság összeverekedett. Valóságos 
ütközet fejlődött ki. Asztalok, székek, boros-
és sörösüvegek repültek, előkerültek a bics-
kák és félórai közelharc után nyolc súlyosan 
sebesült és számos könnyebben sérült ma-
radt a harc színhelyén. Közülök négyet élet-
veszélyes állapotban szállítottak be a men-
tők a "klinikára és a kórházba, akiken azonnal 
operációt kellett végrehajtani. Valamennyi-
nek fel volt metszve a gyomra. A rendőrség 
nagy eréllyel indította meg a nyomozást, hogy 
a monstreverekedés szereplőit kézrekeritse. 
Kedden délelőtt a vizsgálóbíró is kihallgatta a 
sebesülteket, akiknek állapota változatlanul 
életveszélyes. 

A lefolytatott vizsgálat során kedden dél-
után megállapították, hogy a dugott bálát 
Budai János és Budái Pál tanyáján rendezték. 
Bürgés József 27 éves sövényházai legénynek 
a hasát metszették fel, Tari István 22 éves fel-
sőtanyai földmivest vesénszurták. Budai János 
és Budai Pál a másik két súlyos sérült. A nyo-
mozás a monstreverekedés ügyében nagyon 
lassan halad, mert valamennyi sérült megta-
gadta a vallomáslételt, ugy, hogy nem tudják 
megáll apitani, hogy a véres harcot ki idézte 
elő. 
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