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Jugoszláviában 
u j a b b lerrorszervezelel leplezlek le 

'(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Belgrádból jelentik: A pénteken este közzé-
tett hivatalos jelentés szerint ujabb terrorszer-
vesetet lepleztek le. A hivatalos jelentés sze-

rint a magyar határ közelében, Valpovo köz-
ségben Eszék mellett fogták el a csendörök a 
terrorszervezet tagjait, akik egy szomszédos ál-

lamból (?) fegyvereket csempésztek az ország-
ba és különböző előkelő állású személyek el-

len merényleteket készítettek élő. Állítólag 

több fontos állami épületet is fel akartak 
robbantani. A letartóztatottak bűnössége a hi-
vatalos jelentés szerint teljesen beigazolódott. 
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e g y v a l l c i p ő g y á r i l i s s z i v i s e l ö 

fA Délmagyarország munkatársától.) Az ujsze-
gedi szerb internátus kerítésére pénteken reggel 
egy idősebb férfi akasztotta föl magát Az öngyil-
kosságot egy rendőr fedezte fel, aki telefonon érte-
sítette a központi ügyeletet. Azonnal rendőri bi-
zottság szállott kí a helyszínre és megállapította, 
hogy az öngyilkos férfi közvetlenül a felfedezés 
előtt követte el az öngyilkosságot A zsebében 
talált iratokból megállapították, hogy Bárányi Ist. 
vdn 42 éves volt cipőggári tisztviselővel azo. 
pos. 

Bárányi régebben az egyik szegedi cipőgyár 
tisztviselője volt Közben súlyos betegségen ment 
keresztül, főigyógyulása után búskomorságba esett 

Emiatt otthagyta állását Állapota állandóan rosz-
szabbodott, családja később zárt intézetben he-
lyezte el. Bárányi nemsokára a gyógyulás útjára 
lépett de közben mindkét fülére megsiketült. A 
szerencsétlen ember nemrégen került ki áz intézet-
ből, azóta Újszegeden élt 

Pénteken reggel négy órakor eltávozott hazulról 
azzal, hogy sétálni megy a ligetbe. Negyedötkor 
azután elkövette az öngyilkosságot még pedig 
olymódon, hogy nadrágszijjára akasztotta föl 
magát. 

Bárányi István holttestét beszállították a tőr-
vényszéki orvostani intézetbe, ahol felboncolják. 

A legerősebb két nyári hónap alatt 
mindössze 648 idegen kereste fel Szegedet 

A debreceni idegenforgalmi statisztika: 943 
'(A Délmaggarorszdg munkatársától.) Az idegen-

forgalom a hivatalos statisztika szerint rendkivül 
gyenge eredményt mutat Szegeden- Különösen ak-
kor szembeötlő ez, ha összehasonlítjuk más váro-
sok idegenforgalmi adataival. Debrecen, Miskolc, 
Ggőr, Pécs jóval nagyobb idegenforgalmat tud. 
nak kimutatni, mint Szeged. Ezek a városok na-
gyobbrészt annak köszörfhetik látogatottságukat 
hogy erős és hatékony propagandát fejtenek ki. 
Eger például érdekes ísmertetőfüzeteket ad ki, 
Pécs színes plakátokon hirdeti városának és kör-
nyékének kiválóságait egyedül Szeged nem akar 
mozdulni. 

A legutóbbi két hónap idegenforgalma igy ala-
kult Szegeden: juniusban Szegedre jött 320, eltávo-
zott 379 idegen; juliusban jött 328, eltávozott 
354. Végeredményben a két legerősebb nyári hó-
napban mindössze 648 idegen látogatta meg Sze-
gedet, ezzel szemben eltávozott 735. 

összehasonlítva ezeket az adatokat Debrecen ada-
taival, megállapítható, hogy Debrecenben ugyan. 
ennyi idő alatt 200 idegennel több fordalt meg. A 
hivatalos statisztika szerint 943 idegen kereste 
fél Debrecent. Amit Debrecen idegenforgalmi hi-
vatala propagandára kifizetett az bőségesen meg-
térült mert az idegenek kereken 30 ezer pengőt 
költöttek el Debrecenben. 

A szegedi adatok részletezésekor kitűnik, hogy 
az idegenek zöme nem valódi külföldi, hanem leg-
nagyobb részben megszállt területről váló magyar. 
Leginkább Jugoszláviából, Romániából és Cseh-
országból érkeztek az idegenek. A valódi külföldi 
állampolgárok: osztrákok, németek, angolok, fran-
ciák stb. elenyésző kevés számmal keresték fel Szege-
det Még leginkább az osztrákok jönnek Szegedre, de 
ezek is legfeljebb egy-két napot töltenek i t t aztán 
tovább utaznak. Tanulmányi csoport — mint más 
városokban — tavaly óta nem járt Szegeden. 

Veszedelmet tliz pusztított Alsótanyán 
Kigyulladt a Csiszár-féle gabonaraklár 

Fiatalság bolondság 
Ép testben éo lélek 

a legszebb és legizgalmasabb 
bsngos soorlfilm: 

CHARLES ROGERS főszereplésével 
hétfő, kedden, Belvárosi Mozi 

(A Délmagyarorsz'ág munkatársától.) Csü-

törtökről péntekre virradó éjszakán veszedel-
mes tüz pusztított Alsóközponton. Az alsó-
központi rendőri kirendeltség éjjel három-
negyedegy órakor értesítette a szegedi tűzol-
tókat, hogy az egyik emeletes gabonaraktár 

lángokban áll. A hir vétele után azonnal tűz-
oltóautók siettek ki Alsóközpontra, az égő 
Csiszár András-féle gabonaraktárhoz. Amikor 
a tűzoltók megérkeztek, már az egész épület 
égett. Lángok borították el a raktárt és ugy 
látszott, hogy a tüz átterjed a szomszédos épü-
letekre is. 

Alsóközpont népe tehetetlenül állott a ha-
talmas tüz előtt. A szegedi tűzoltók azonnal 
működésbe hozták a motorosszivattyut és a 
szomszédos vámőrlaktanya udvarán lévő me-
dencéből szivattyúzták a vizet az égő raktár-
épületre. A tűzoltóságnak egyórai megfeszített 

munkáva l sikerült lokalizálnia a tüzet. Elégelt 

a raktár tetőszerkezete és a raktárban fel-

halmozott gabonanemü. A kár hozzávetőleges 

becslés szerint 8—10 ezer pengő. Ez az összeg 

azonban biztosítás révén megtérül. 

Fenteken délelőtt megtartották a tüzvízs-
gálatot amely megállapította, hogy a tüzet 
gondatlanság okozta. Valószínűleg egy eldo-

bott cigarettavégtől, vagy egy gyufaszáltól gyul-
ladt ki a raktár, de lehetséges, hogy valaki 
égő petróleumlámpával okozta a veszélyes tü-
zet. Az alsóközponti rendőrség megindította 
a nyomozást. 

Beludrosl Mozi Szombat, vasárnap 
Hangos ttlml Rudolf Valenfinó Hangos fllm! 
utolsó filmje: Végzetes szenvedély. Blasoó Ibanez 

regényének filmváltozata 10 felvonásban. 
Egyidejűleg: Schubert befejezetlen szlmj>66ntáfa 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 8, 5, 7, 9 érakor 
Jó idő esetén a 9 órai előadást a nyári helyiségben tartjuk 

Szepíember 20-án 
nyílik meg a színház 

(A Délmaggarország munkatársától.) Kürthg 
György, aki a színház társulatának megszervezé-. 
sénél szokatlanul nagymértékben nehézkesnek mu-
tatkozott Szegeden tartózkodik és terveiről a kö-
vetkezőket mondotta a Délmaggarország munka-
társának: 

— Szeptember 20-án kezdjük meg a szezont 
még pedig valószínűleg Kodály Háry János ope-
rájával. Több eredeti bemutatót tervezek, tárgyalok 
Harsányi Zsolttal, már megállapodtam Lengyel 
Menyhérttel, hogy az átdolgozott Próbaházasságot 
a szegedi színház mutassa be. Eredeti operett-
bemutató is lesz, még pedig Szabados Árpád te-: 
mesvári hírlapíróé, aki »Asszony és bolondok* cím-
mel irt operettet. Sor kerül Calderon híres darab-
jának a »Csodatevő Mágusnak* az előadására is.' 
A forgószínpad alaprajzának és költségvetésének 
elkészítésére egyébként hétfőn Szegedre érkezik 
Tolnay Pál mérnök, az Operaház szcenikai fel-
ügyelője. Mire a színház megnyílik, remélem, ké-
szen lesz a forgószínpad. 

fl Szegedi Dalárda, a Palesfrína-
kórus és a iolmányl-mise 

(A Délmagyarország munkatársától.') A' 

Szegedi Dalárda pénteken választmányi ülést 
tartott, amelyen elhatározta, hogy abban az 
esetben, ha a fogadalmi templom felszente-
lést ünnepe alkalmával előadandó Dohnányi' 
mísén a Palestrina-kórus is szerepel, a Sze-
gedi Dalárda távolmarad. Határozatát azzal1 

indokolja a dalárda, hogy a Dohnányi-mise 
kórusát egyedül is elő tudja adni, mert ha 
annak szüksége mutatkozik, akár kétszáz éne-
kest is tud dr. Dohnányi Ernő rendelkezé-
sére bocsájtani. 

A Szegedi Dalárda ezt a határozatát Kö-
zölte dr. Somogyi Szilveszter polgármesterrel, 
viszont Dohnányi Ernő kijelentette, hogy a 
Szegedi Dalárdát alkalmasnak tartja a kórus 
előadására- Miután azonban ennek az ügynek 
az elintézése személyes tárgyalásokat tett szük -
ségessé, Antos Kálmán, a fogadalmi templom; 
orgonistája és Csornák Elemér karnagy szom-
baton Budapestre utaznak, ahol felkeresik 
Dohnányit és vele a tárgyalásokat lefolytatják!, 
átnézik a mise partitúráját, miután igen sok 
függ attól, hogy a partitura technikai nehéz-
ségeivel a Szegedi Dalárda meg tud-e küz-
deni1. 

Antos Kálmán és Csornák Elemér utazására 
egyébként pénteken azért nem került sor, 
mert előbb be akarták várni a dalárda vá-
lasztmányának határozatát. 

Klauschek miniszteri 
osztálytanácsos továbbra is 

fogva marad 
Budapest, augusztus 22. Lengyel Ernő vizsgáló-

bíró ma kihirdette Klauschek Rezső miniszteri 
osztálytanácsos előtt határozatát amely szerint 
Klauschek előzetes letartóztatását fentartja. 
Klauschek a végzés ellen felfolyamodást jelentett 
be a vádtanácshoz. 

Ugyancsak ma hirdette ki Lengyel vizsgálóbíró 
végzését Auguszt József építési vállalkozó előtt, 
amelyben elrendeli a vizsgálatot és a vizsgálati 
fogságot Auguszt József és védője a végzést tudo-
másul vették. 

1Peí|>es Sándor <*« D é n e s György 
* „Nevető Budapest* beszélő filmek nagyszerű szereplőinek s zemé ly e S f e l l ép te 

Korzó Mozi 
Szombat, vasárnap 

a .Csak egy kislány . . . - — — r—. -

a legpompásabb kacagtató műsorral, 80 perces nevetés! Ezt megelőzi: Olga Cselwva-val: X.T, égd asszony-
Előadások kezdete,5, T, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5,1, 9 órakor Jé iió esetén a 9 órai előadást a nyári helyiségben tartják 


