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Töredelmes beismerő vallomást felt 
a vizsgálóbíró elolt a püspökielei 
fürdőruhás rablógyilkos 

(A Délmngyarország munkatársától.) Apüs-
pöklelei kettős rablógyilkossági kísérlet tette-
sét, Molnár Istvánt a csen'dőrség szerdán be-
szállította a szegedi ügyészség fogházába. A 
vizsgálóbíró azonnal megkezdte kihallgatását 
és Molnár István, aki a csendőrök előtt köröm-
szakadtáig tagadott, a vizsgálóbíró előtt rész-
letes beismerő vallomást tett. Molnár István, 
amint ielentette a Uélmagyarország, két nap-
pal ezelőtt Jaksó Döme lelei gazdálkodó házá-
ba tőrt be éjnek idején, azzal a szándékkal, 
hogy a gazdálkodó házát kifosztja. Még mi-
előtt behatolt volna a lakásba, fürdőruhára vet-
kőzött, nehogy ruhájáról felismerjék. A gaz-
dálkodó és felesége aludt. Jaksó Döme csak 
arra ébredt, hogy iszonyú ütést kap a fejére. 
Nagy erőfeszítéssel kiugrott az ágyból és ráro-
hant a gyilkosra, akinek a baltája ismét ütésre 
lendült. Á gazdálkodó elkapta a gyilkos kezé-
ben a baltál. egyúttal derékon átfogta a kapá-
lózó embert és segítségért kiáltozott A gyilkos 
menekülni igyekezett, de a gazdálkodó cly erő-
vel fogta, hogy nem tudott kimenekülni a szo-
rításból. Jakso Döme segélykiáltására nemso-
kára három férfi érkezett a szomszédból, akik 
azután egy fához kötötték a gyilkost és értesí-
tették a csendőrséget. Jaksó Döme feleségét 
vérző fejjel, eszméletlen állapotban találták a 

másik ágyon. Molnár István ugyanis először 
az alvó asszonyt ütötte le és csaik azután tá-
madta meg a férjét. A gyilkos a csendőrök 
előtt Bagi Jánosnak mondotta magát és tagad-
ta, hogy ő ütötte volna le a házaspárt. Azt ad-
ta elő, hogy egy társa is volt a rablásban, az 
volt a tettes, ő csak végignézte a gyilkos me-
rényletet. Később megmondotta az igazi nevét, 
de továbbra is tagrdta, hogy ő lett volna a tet-
tes. A vizsgálóbíró előtt szerdán részletesen és 
töredelmesen beismert mindent. Elmondotta, 
hogy napokig kóborolt talán, míg végül kisze-
melte a rablásra Jak^óék házát. Baltával a ke-
zében ment be, azzal a szándékkal, hogy meg-
ölj n há'asr^rt és kifosztja tanyájukat. 

Molnár István ellen egyelőre kétrendbeli gyil-
kosság bűntettének kísérlete miatt indul meg 
az eljárás. Jaksó Döme állapota javult, fele-
sége haldoklik a makói közkórházban. 

Meghalt a merénvlef másik 
áldozata a makó* kQzkórhftzban 

Makói tudósítónk jelenti: Jaksó D ö m i n é 
Hán délben a makói közkórházban meghalt. 

Az orvosok megállapították, hogy a halál okát 
Molnár István baltacsapásai okozták, amelyek 
s- étzuztáV a szerencsétlen asszony fejét. 

Szeged 
az országos idegenforgalmi propagandában 
A Jflvő évtől kezdve az augusztusi külföldi propagandát Budapest és Szeged 
együttesen folytatta le - Budapest Idegenforgalmi Hivatala és a szegedi Onnepl 

hét — SipGcz Jenő budapesti polgármester átirata Somogyi polgármesterhez 

(A Délmagyarország munkatársától.) Több-
izben megírtuk már. hogy megfelelő beszer-
vezés esetén a szabadtéri játékok nemcsak 
azokkal a hatalmas előnyökkel járnak, ame-
lyeket a városra nézve az állandósított idegen-
forgalom jelent, hanem egyéb számottevő ered-
ményt is "hozhatnak. Ma is ilyen eredményről 
számolhatunk be. 

A szabadtéri játékok rendezősége mindjárt 
munkája kezdetén tárgyalásokat kezdett, a bu-
dapesti idegenforgalmi mozgalmak kit leg-
ismertebb irányitójával: Bársony Oszkárral, 
az IBUSz vezérigazgatójával és Zilahy Lajos-
sal, a budapesti Idegenforgalmi Iroda igazga-
tójával. A tárgyalás anyaga az volt, hogy az 
augusztusi idegenforgalmi propagandát, mint 
általában a külföldi idegenforgalmi propagan-
dát, Budapest ne íoqlalja le kizárólag r maga 
részére, mert ez érdemtelenül szorítja háttér-
be a nagv vidéki városokat és mert ha a kül-
földi idegenforgalmi propaganda behatóan 
mindig csak Budapesttel foglalkozik, külföldön 
az a hit terjed el, hogy megnézésre érdemes 
más város, vagy érdekesség, mint Budapest, 
illetve budapesti érdekesség, nincs az ország-
ban. Igaz, hogy a legutóbbi évben a propagan-
daanyag mintegy 25 százalékát átengedték 
Pécsnek, Mezőkövesdnek, Debrecennek és Kecs 
kemétnek — Szeged teljesen lemaradt —, de 
ez még mindig nem ér el oda, ahol a külföldi 
propagandának országos érdekből mozogni kell. 

A tárgyalások némi eredményre vezettek és 
megállapodás jött létre atekintetben, hogy 

a jövő évtől kezdve az augusztusi kül-
földi nrooagandát Budapest és Szeged 

együttesen folytatják le. 

Tagadhatatlan tiogy ezzel az ország második 
városa helyzetéhez és pozíciójához méltó elő-
rehaladást' tett. Megállapodás jött létre azon-
kívül arra nézve is, hogy olyan fokú külföldi 
propagandában, amilyenre még idő van, Sze-

?;ed már az idén is részesül és hogy a budapesti 
degeníorgalmi Irodával létesített megállapo-

dásnak megfelelő előterjesztését Szeged pol-
gármestere küldje el a budapesti polgármes-
ternek. Az előterjesztésre nézve a szabadtéri 
játékok rendezősége javaslatot tett dr. Somogyi 
Szilveszternek, aki a javaslat alapján átiratat 
Sipőcz Jenő budapesti főpolgármesternek el-
kuldte,_akitől most a következő válasz erkezett: 

„Nagyságos Polgármester url Mult hó 3-án 
kelt nagybecsű leveléből értesültem arról, hogy 
Szeged, felismerve az idegenforgalom nagy je-
lentőségét. a budapesti Szent István héttel egy-
idejűleg ünnepi hetet kiván rendezni. Tudom, 
hogy 

ez az első lépés arra, hogy hazánk nem-
csak nagyságra nézve, de kulturában és 
művészi alkotásban is Budapest után 
második városa a Budapestet megláto-
gató idegenek fisveimét magára for-

dítsa, 

ezért őszinte szívből kívánok sikert a vállalko-
záshoz. 

A maiam részéről készséggel felaján-
lom azt, hogy a székesfőváros Idegen-
forgalmi Hivatala utián — a szegedi 
ünnepi hét propagandáját támogatni 

fogja. 

Itt elsősorban arra gondolok, hogy az Idegen-
lorgalmi Hivatal a budapesti Szent István hét 
programját tartalmazó és a budapesti szállók 
vendégei között kiosztásra kerülő prospektusá-
ban a szegedi ünnepi hétről is megemlékezik. 
De más propagandalehetöséqek kihasználásá-
ról. a szervezés és rendezés munkájában való 
közreműködésről is lehet szó. 

A részletek meabeszélése végett utasí-
tottam az Idegenforgalmi Hivatalt, 
hogv a szegedi szabadtéri játékok ren-
dezőségének közvetlen tárgyalás cél-

jára álljon rendelkezésére. 

őszinte őrömmel szolgálna, ha a szegedi ün-
nepi játékok várt sikerét a székesfőváros Ide-
genforgalmi Hivatalának támogató munkája is 
elősegítené." 

Ennek a válasznak a megértéséhez el kell 
mondani, hogy az első terv szerint a szabadtéri 
játékokat augusztus 13. és 20. között rendezték 
volna meg. tehát akkor a szabadtéri játékok 
azon a heten zajlottak volna le, amikor Pes-
ten a Szent István-hetet ünneplik. Később fel-
merült a Szegedi Héttel való egyesülés terve. 
A szabadtéri játékok rendezősége kénytelen volt 
deferálni olyan helyi szempontoknak, amelye-
ket nem lehetett figyelembe nem venni és ez 

a magyarázata annak, hogy a szabadtéri já-
tékok augusztus 26—30-ig lesznek. 

Az átirat alapján azonban a tárgyalások 
már meg is indultak. A szabadtéri játékok 
rendezősége mindent el fog követni annak ér-
dekében, hogy a megváltozott terminus elle-
nére is le tudjon bonyolítani külföldi forgal-
mat s hogy az augusztusi külföldi idegenfor-
galmi propagandát a jövő évtől kezdve most 
már ne csak Budapest, hanem Szeged részére 
is csinál ják. 

A Szegedi Hét körvonalai egyre határozottab-
ban bontakoznak ki. Ma már látni lehet, hogy 
Szeged életének ez a hét olyan jelentős esemé-
nye, amely nagy idegenforgalmat és fellendü-
lést hoz a város gazdasági vérkeringésébe. 

Szeged rekonstrukciójának ötvenéves jubi-
leuma jegyében indul a hét gazdag műsora, 
amely országos jelentőségű művészi, társadal-
mi és gazdasági eseményekben, rendkívül sok-
oldalú Kiállításokban bővelkedik. Már eddig is 
számos országos alakulás jelentette be, hogy 
a Szegedi Hét alatt kongresszust, közgyűlést, 
vagy vándorgyűlést rendez Szegeden. A sza-
badtéri játékokon kívül kiállítások, számtalan 
érdekes látnivalók, szines és mozgalmas felvo-
nulások, sportversenyek, tiszai ünnepély, gar-
den-partyk teszik az idegenek és a szegediek 
számára vonzóvá a Szegedi Hetet. Központi iro-
da: Kass-szálló 25. sz. szoba, telefon 14—15. 

A Szegedi Kereskedők Szövetsége elnöki ta-
nácsa legutóbbi ülésén ugy határozott, hogy a 
Szegedi Hét tartama alatt kirakatbemutatót és 
a szegedi speciális áruk kereskedői propagan-
dáját rendezi meg. E célból a szövetség elnöld 
tanácsa folyó hó 4-én, pénteken délelőtt 11 óra-
kor a kereskedelmi és iparkamara bizottsági 
termében ismét megbeszelést tart. A szövetség 
elnöksége felkéri mindazon tagjait, akik akár 
a kirakatbemutatón, akár a szegedi áruk nro-
pagandáiában résztvenni kívánnak, szívesked-
jenek a fent megjelölt időben és helyen saját 
érdekükben is megjelenni. 

Termésértékesitési 
értekezlet volt a földmivelési 

minisztériumban 
Fabinyl Tihamér Römába utazott 

Budapest, augusztus 2. A gazdasági minisz-
terek szerdán délelőtt értekezletet tartottak a 
földmüvelésügyi minisztériumban. Az értekez-
let feladata elsősorban az volt, előkészítsék Fan 
binyi miniszter római tárgyalásainak mező-
gazdasági vonatkozású anyagát. A kereskedel-
mi miniszter küszöbön álló római megbeszé-
lései elsősorban az idei termésértékesitéssel 
kapcsolatosak és ezért a ma délelőtti tárgyalá-
sok is mezőgazdasági terményeink elhelyezési 
lehetőségei körül forogtak. De nemcsak Fabi-
nyi miniszter utazik el a gazdasági tárgyalá-
sok folytatása Végett, hanem Káílay Miklós 
földművelésügyi miniszter is, aki Bécsbe ké-
szül, hogy ott folytassa azokat a tárgyalásokat, 
amelyeket Stocki'nger Frigyes kereskedelmi 
miniszter Budapesten folytatott, illetve meg-
kezdett. A főldmüvelésügvi miniszter bécsi 
utjának időpontja nincs pontosan megállapítva. 

F a b i n y i Tihamér kereskedelmi minisz-
ter szerdán ste a déli pálvaudvarról Bómába 
utazott F e r e n c z y Izsó h. államtitkár, Pé-
r. s i Tibor miniszteri tanácsos és S e r b á n 
Iván, a külkereskedelmi hivatal h. elnökének 
társaságában. A pálvaudvaron megjelent Thor-
mav Géza államtitkár, Samarjav Lajos, a Máv. 
elnökigazgatóia. Dorner Aurél miniszteri taná-
csos. valamint az olasz követ képviseletében az 
olasz követségi titkár. 

Hőhullám Amerikában 
Páris. augusztus 2. Newyorkból jelentik, 

hogy az Egyesült Államok keleti partjain vé-
gigvonuló hőhullámnak eddig 30 ember esett 
áldozatául. Egvedül Newyorkban 10 áldozatot 
követelt a hőség. 
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