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Egy 19 éves elárusifóleány halálos szerencsétlensége 
az ujszegedi strandon 

Alfréd Slttard felgyógyult és 
szombaton este tartja meg 

hangversenyét a fogadalmi 
templomban 

(A Délmagynrország munkatársától.) Emlé-
kezetes az a megrendítő szerencsétlenség, 
amely juníus 13-án este, közvetlenül hangver-
senyének kezdete előtt érte Alfréd Slttard-ot. 
A világhírű orgonaművész lezuhant a foga-
dalmi templom padlásán. Azonnal a sebészeti 
klinikára szállították, ahol megállapították, 
hogy a művésznek ót bordája és baloldali 
kulcsescntja eltörött A gondos ápolás követ-
keztében Alfréd Sittard állapota sunyira já-
rult, hogy néhány napja jeljár az orgonához 
gyakorolni. Mint értesülünk, rövidesen vissza-
utazik Hamburgba. Elutazása előtt alkalmat 
ad ahhoz, hogy a szegedi közönség megismer-
je művészetét Hangversenyét julius 2-án, 
szombaton este 8 órakor tartja meg a foga-
dalmi templomban. A hangverseny iránt — 
melyen Csornák Elemér karnagy vezetésével 
a templomi énekkar is közreműködik — nagy 
az érdeklődés. Jegyek kaphatók a belvárosi 
plébánia hivatalban, ahol a junius 13-ra meg-
váltott jegyekkel Lehet ráfizetés nélkül a szom-
bati hangversenyre jegyet váltani. A régi je-
gyeket pénteken estig lehet uj jegyekre be-
váltani 

II kommunista szervezkedéssel 
gyanúsítottak ügyében 

még nincs döntés 
(A Dél magyaróra zág munkatársától.) Jelen-

tette a Délmagyarország, hogy a kommunista 
szervezkedéssel gyanúsítottakat, Füssj Lászlót 
és társalt a budapesti főkapitányság, az ot-
tani nyomozás befejézes után visszaszállítot-
ta Szegedre. A gyanúsítottakat az ügyészség-
nek adták át A szegedi ügyészség a szervez-
ő d ő k ügyét statáriális ügyként kezeli. 

Szerdán és csütörtökön dr. IJszkay Loránd 
ügyész részletesen kihallgatta a letartóztatot-
takat és a kihallgatásuk eredményéről csü-
törtökön délben hosszasan reflektált"dr. Zobay 
Ferenc ügyészségi elnöknek. Az ügyészség 
egyelőre még nem döntött, hogv az ügvet sta-
t áriái is eljárás elé utalják-e, vagy sem. Mi-
előtt a dftntés megtörténne, az ügyészség több 
kihallgatást eszközöl. Orvosszakértőket hall-
gatnak mtg és fegyver, illetve robbantási szak-
éri ől-től kérnek véleményt az ckrazit-patró-
nokra vonatkozólag. Döntés valószínűleg szom-
baton lest 

Belvárosi Mozi Péntektől vasárnapig 

DITA PARLO 
WILLY FRITSCH 
magyarul beszélő filmje 

Vasárnap dclután 
egj falusi kislány szivhezszóló története. Azonkívül 

HANGOS MAGYAR HÍRADÓ 
| Előadások 5, 7, S óraira. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
délután halálos végű szerencsétlen iég történt a Ti-
szán Ambrus Mária 19 éves elárusitóleány szer-
dán délután Gallasz Lajos nevű ismerősével stran-
dolt a Tiszán Négy óra tájban elindultak a Ber-
talan-emlék felé. Gyanutlanul beszélgelve gázol-
ták a vjzet, amikor megtörtént a szerencsétlenség. 
A partot ezen a részen kisebb-nagyobb gödrök 
teszik veszélyessé. Ambrus Mária az egyik mély 
gödörbe lépett. A leány pillanatok alatt eltűnt a 
mély vízben. Gallasz Lajos azonnai ' segítségére 
sietett, sikerült is megragadnia a leányt de az 

olyan görcsösen kapaszkodott belé, hogy lehetet, 
lenné telte az úszást. Mire a fiatalember segély, 
kiáltására csónakkal ouaeveztek, a leány már e*. 
tűnt a hullámokban. A csónakok még hossza 
ideig kutatták a Tiszát, de a leány holttestét Mm 
tudták megtalálni 

A szerencsétlenségből kifolyólag a rendőrség viza. 
gálatot indít annak a tisztázására, hogy a aaiál. 
esetbői kifolyólag terhel-e valakit gondatlanság. 
A vizsgálat főleg arra terjed ki, hogy ezeket • 
veszélyes gödröket, amelyek már több balesetet 
idéztek elő, miért nem jelölik meg. 

Elegáni férfi divat nyári ruháké"r» 
„II város nem vállalhatja magára 

a fogadalmi templom tütftberendezési költségeit 
A polgármester átirata a püspökhöz és a belvárosi egyházközséghez 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
elmúlt szokatlanul kemény télen igen sok pa-
nasz hangzott el a fogadalmi templom hideg-
sége miatt Állandóan panaszolták az illetéke-
seknek, hogy a dermesztő hideg elriasztja a 
templom közönségét A templom fűtésére pe-
dig mindaddig nem lehet gondolni, amig el 
nem készitik a fűtőberendezést, amelyre ez 
építkezési költségek keretei között nem ju-
tott fedezet A mérnöki hivatal megállapítása 
szerint a fogadalmi templom fütőszerkezeté-
nek elkészíttetése legalább hatvanezer pen-
gőbe kerülne, ami olyan hatalmas ősszeg, 
hogy a város, mint kegyúr a mai leromlott-
ságában nem is gondolhat elvállalására. 

A belvárosi egyházközség áprilisban tartott 
közgyfilésén is foglalkoztak a templomfütés 
problémájával és elhatározták, hogy a kegy-
úr városhoz átírnak az ügyben, sürgős intéz-
kedést kérnek, hogy a legközelebbi télen fűt-
hető legyen a templom. Az egyházközség át-
irata a csütörtöki tanácsülésen került dr. ">o-
mogyl Szilveszter polgármester elé, aki azon-
ban kijelentette, hogy a város nem vállalhat-
ja magára ezeket a kőltségsket. 

— A fogadalmi templom székesegyház is — 
mondotta a polgármester —, tehát jogos az 
a kívánság, hogy a kegyúr városon kívül 
riszt vállaljon a fűtőberendezés elkészi été-
nek kőltségciből a megyéspüspök Is, de részt 
kell vállalnia belőle a belvárost katolikus egy-
házközségnek is, amelynek igen tekintélyes 
adójövedelme van. Atirunk tehál a püspök 
úrhoz és hivatkozva a város nehéz helyzeté-
re azt kérjük tőle, hogy járuljon hozzá leg-
alább húszezer pengővel ezekhez a költségek-
hez. Ugyanannyit kérünk az egyházközség-
től is. Á mai viszonyok kőzött ennek a há-
rom faktornak, a kegyúr városnak, a püs-
pöki hatóságnak és az egyházközségnek kell 
ezt a kérdést együttesen, arányos hozzájáru-
lással megoldani 

A polgármeste- figyel meztette vitéz Szabó 
Géza kulturtanácsnokot, akit a püspökhöz 
Írandó levéí megszövegezőével me-bizoít. hogy 
a fűtőberendezés elkészítése a templom bel-
ső berendezéséi,ez tartozik és így a szerződés 
szerint a költségek egy százaléka meuiileli a 
templomépitő b'oerk Ernőt. Ezt a kérdést te-
hát tisztázni kell. alanosan met? kell nézni a 

Korzó Mozi Péntektől vasárnapig I 

Szóké Szakáll 
Halmay Tibor «> 
Trude Berliner 
főszereplésével 

Férjhez megyek az uramhoz j 
németül beszélő fllmoperett 10 felv. ban. Azonkívül I 

A tellek férfia 
kalandorfllm 8 felv.-ban. Főszereplő: George Bankroltj 

Előadások 5, 7, 9 órakor. 

szerződést, hogy van-e tényleg joga Foerk 
Ernőnek erre a jutalékra. 

— Ha husz év múlva csinálunk a templom-
ban valamit, annak az árából is jár Foerk-
nek a jutalékf — kérdezte az egyik tanács-
nok. 

— Akkor Is — válaszolta kedvetlenül a pol-
gármester, — de azért tényleg kell valamit ten-
nünk ebben az ügyben, mert ahogyan a köz-
gyűlést ismerem, meg vagyok győződve róla, 
hogy a közgyűlés a város terhére is elrendelné 
a fütőszerkezet megcslnáltatását... 
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Időjárási betyárt (rátfiójelentések alapján;: A 

metrikus maximwn Grönlandon 765 mm- 4* a 

kontinensen 70 mm. A minimum aa Óceánon 

745 mm. és Onosaországon 755 mm. Csapadékos 

zóna Anglián van. Élénk a légáramlás a mini-

mumok körül 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 30.4 fok 

Ce ls iua legalacsonyabb 16.2 fok Celsius. A baro-

méter adata 0 fokra és tengerszinti« redukálva 

reggel 762.3 mm., este 761.1 mm. A levegő pára-

tartalma reggel 72 százalék, délben 39 százalOc. 

A szél iránya északkeleti, illetve déli. erőssége 

1—4 vo-'t 

Idöjóvat a Dél tfákrs: Egyelőre még túlnyomóm 

derült, igen meleg idő várhat& 

Lopás, vagy labdajáték ? 
(A Délmagyarország munkaiárséttSl.) Érde-

kes ügyet tárgyalt csütörtökön dr. Tarajosig 
Béla tőrvényszéki bíró. Néhány héttel ezelőtt 
a köztisztasági telepen lévő városi bérház ház-
mestere, a bérház pincéjében két gyanús ala-
kot talált. A házmester közeledtére az egyik 
elszökött a másikat Jákső József 21 éves 
állás és foglalkozásnélküli férfit a házmester 
elfogta és átadta a rendőrségnek. Jáksó József 
a rendőrség előtt h és csütörtökön a bíróság 
előtt is tagadta, hogy lopui akart volna. A 
házmester nem talált nála semmit. Elmon-
dotta, hogy társával együtt a bérház előtt lab-
dázott. A labda beesett az ucoai ablakon ke-
resztül a pincébe és ők a labdát keresték, 
amikor a házmester felfedezte őket. A bíró-
ság megállapította, hogy Jáksó már két Íz-
ben volt lopásért és más bűncselekmények 
miatt elítélve. 

Több tanú kihallgatása után bűnösnek mon-
dották ki Jáksó Józsefet lopás bűntettének 
kísérletéért ' és 2 hónapi fogházra Ítélték. A 
bíróság a vádlóit előéletével, nem elfogadha 
tó védekezésével, valamint a tanuk vallomásá-
val valószínűsítt>e látta, hogy Jáksó szándéka 
lopásra irányult és ezért ment le a pincébe. 
Az ítéletben a vádlott is, az ügyész is meg-
nyugodott 


