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Tápé uj templom építéséi 
kéri Szegedtől 

A város a százezer pengős költség helyett 12 ezer pengőből 
restauráltatja az árpádkor! templomot 

Államellenes bűntett 
cimén eljárást indítottak 
a szegedi nyilas-agitátor 

Bruckner^kerti beszéde 
miatt 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A múlt 
hónap közepe tájin a zóldingesek „Délvidék-
nyilasnapot" rendezek Szegeden, amelyen megje-
lent gróf Festetics vezetésével a nyilasvezérkar is, 
köztük Diicsó Jánosné és Svaszta Gyula. A gyű-
lést a Bruckncr-kertbcn tartották meg. Ilogy a 
gyűlésen valójában mi történt, arról most értesül-
het a közönség, náég pedig a gyűlésből kifolyólag 
Indított büntetőügyből. Dr. Fehér István, a sze-
gedi nyilasok egyik vezetője záróbeszédet mon-
dott és szavait Svaszta Gyula beezédéhez kapcsol-
va azt mondotta, hogy „az eperfákat arra fogják 
felhasználni, hogy a nemzet ellenségeit, a sikere-
ket és egyebeket felhúzzák rájok". A beszéd után 
a detektivjelentések szerint két percig tartó zsl-
dózás következett, nevek röpködtek a levegőben. 
Fehér ebben a hangnemben folytatta beszédét, 
többek közölt a városházáról is szólott és azt 
mondotta, hogv „be fogna]< oda vonulni és kisöp-
rik az ott található szennyet és piszkot", közben 
burkolt támadást intézett dr. Pálfy József pol-
gármrser ellen is. 

A beszéd miatt az ügyészség az 'állam és a 

társadalom törvényes rendjének erőszakos frlfor-
patdsdra irányuló bűntett eimén eljárást Ind'tott 
Fehér ellen. A rendőrségen csütörtökön kezdték 
meg a tanuk kihallgatását. Beidézték Febért is, 
akit szintén jegyzőkönyvileg kihallgattak. Az Ira-
tok a rendőrségről visszakerültek az ügyészségre, 

ahol vádiratot készítenek ellene és rövidesen tár-
gyalásra is kitűzik az ügyet. 

A villamosvezető 
megakadályozta egy 

szerencsétlen munka-
nélküli borzalmas 

öngyilkosságát 
(A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap 

este a Kossuth Lajos-sugáruti villamosvonal men-
tén öngyilkosságot kisérelt meg István József 
szentesi kosárfonósegéd. Megvárta, amig a villa-
mos közeiért hozzá és okkor a villamos elé ve-

tette magát. A kocsivezető már messziről észre-
vette a fiatalembert, amint gyanúsan ácsorgott 
a sinek mellett, résen volt és amikor látta, hogy 
kocsija elé veti magát, hirtelen lefékezte a kocsit, 

amely éppen az öngyilkosjelölt mellett állott meg. 
Érdekes, hogy István behunyt szemmel, szinte ön-

kívületi állapotban feküdt a kocsi előtt, csak ak-
kor tért magához, amikor a kocsivezető és ké-
sőbb a rendőr hozzásietett. Már azt képzelte, hogy 
a kocsi keresztül is ment raja és nagyon meg 
volt lepve, amikor látta, hogy több ember föléje 
hajol és neki semmi baja sincs. 

A rendőr az életunt kosárfonót bekisérte a 
központi ügyeletre, ahol elmondotta kihallgatása 
során, hogy munkanélkül, nagy mámorban élt, 

ezért határozta el magát az öngyilkosságra. Ki-
jelentette a kihallgatást végző rendőrtiszt előtt, 
hogv mihelyst elbocsátják, újra öngyilkosságot 

kísérel meg, mert semmiképen sem akar tovább 
élni. Hiába volt minden rábeszélés, István József 
nem volt hajlandó lemondani öngyilkossági ter-
véről, ezért nem volt mit tenni a szerencsétlen, 
halálraszánt emberrel, minthogy saiát érdekében 
őrizetbevetlék. 

István József az éjszakát a rendőri fogdába 
töltötte, reggelre azonban meggondolta a dolgot 
és jelentkezett, hogy szeretne kiszabadulni. Mi-
után becsületszóval fogadta, hogy nem fog többé 
öngyilkosságot megkísérelni, szabadonbocsájtották. 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Dr. Pálfy 
József polgármester csütörtökön reggel megjelent 
hivatalában és délben már elnökölt a referáló ülé-
sen. A kánikulai tanácsülés tucatjával tárgyalt 
olyan kérelmeket, amelyek a jobb uccavildgltdsru, 

a vizellálás megjavilására, csatornázásra és út-
javításokra vonatkozik. Ezeket a kérelmeket kts 
kivételtől eltekintve a városrendező bizottság elé 
utalta a polgármester, ez a bizottság állapítja meg 
a sorrendet az egyes munkálatoknál. 

Volt azonban a csütörtöki tanácsülésnek' egy 
érdekesebb tárgya is: a tápéi templom restaurá-

lása. Nemrégiben dr. Dósa István kiskundorozs-
mai főszolgabíró vezetésével bizottság járt Tápén 
és megállapította, hogy n templom rossz állapot-

ban van, sőt már életveszélyes is lehet. Ezért a 
közelmúltban a templomot bezárták. Most a tá-
péi hivők beadványt intéztek Szeged városához, a 
tápéi templom kegyurához és azt kérik, hogy 
építsen a város uj katolikus templomot Tápén. 

A beadvány szerint 5000 katolikus hivő él Tá-
pén, nem maradhat a község templom nélkül. A 
váci megyéspüspök, dr. Hannauer István, akinek 

A gyöngyösi baltás 
tragédia 

Gyöngyös, julius 22. Gyöngyösön Török Kál-
nián-ucca 20. száin alatti lakásán sebbel a fején, 
haldokolva találták a 73 éves Grosz Máriát; mel-
lette véres balta feküdt. Grosz Máriát bevitték 
a közkórhézba, ahol anélkül, hogy magához tért 
volna, meghalt. Az orvosi vizsgálat során meg-
állapították, hogy az idős nő fején több baltától 

származó sérülés van, koponyájából 6—8 centi-
méteres csont hiányzik. 

A rendőri nyomozás még mindig nem tudta 
tisztázni a rejtélyes haláleset ügyét. Még min-
dig nem tudják, hogy öngyilkosság vagy gyil-

kosság történt-e? Szinte lehetetlennek tartják, 
hogy az idős nö annyi erővel rendelkezett volna, 
hogy önmagára több fejszecsapást mérjen. A 
rendőrség különben megállapította, hogy a Grosz 
Mária mellett talált fejsze az ő tulajdona volt. 

A nyomozás során nagyon érdekes adat me-
rült fel. A rendörségen kihallgatták Grosz Mária 
háziurának, Somogyi Sándor cipészmesternek fe -
leségét. Az asszony meglepő vallomást tett. 

— Néhány nappal ezelőtt idős 'lakónk behi-
vatta magához Imre nevü 13 éves kisfiámat — 
mondotta. Megkérte, hogy akasszon fel néhány 
légypapirt mert sok a légy. Kisfiam elejet tett 
Grosz Mária kérésének, elvégezte a feladatot. 
Munka,áért egy pengő borravalót kapott. Kisfiam 
már ki akart menni, amikor Grosz Mária hirtelen 
egy baltát adott a kezébe. 

— Üss a fejemre minél nagyobbakatI — szólt 
a kisfiúhoz Grosz Mária. Meguntam az éle'emet, 
teher vagyok mindenkinek... A szegényházba 
akarok menni, de a családom tébolydába akar 
záratni... 

egyházmegyéjébe tartozik Tápé is, helyesli a tá-
péiaknak azt a kívánságát, hogy épitsen Szeged 
uj templomot. A tápéi lakosság igát és kézimun-
kát adna, pénzhozzájárulás hiányában ezzel segW 
tenék elő a temploméoitést. Azt is kiszámították, 
hogy az*1200 befogadóképességű templom felépíté-
sének a mostani anyagárakat és munkabéreket te-
kintve, legalább százezer pengő volna a költsége, 

A régi templom restaurálása mintegy 12.000 pen-

gőbe kerülne. 

A csütörtöki tanácsülésen szóhakerült, hogv a 
városnak nincs pénze uj templom építésére, de a 
régi templomépület restaurálása a városnak, mint 
kegyúrnak, kötelessége volna. Az előadói javas-
lat az volt, hogy a város hozassa rendbe a régi 
templomot, erre a célra az 1938. évi költségvetés-
be beállítanak tizczer pengőt és esetleg a jövő 
év tavaszán hozzá lehet fogni a templom kijaví-
tásához. Erről szombaton délben a kegvuri és a 
pénzügyi bizottság együttes ülésén fognak tár-
gyalni, az ülésre a polgármester meghivja Tápé 
plébánosát, jegyzőjét és bíráját. 

Soinogyiné rendőrségi kihallgatása során elő-
adta ínég, hogy ettől a naptól kezdve Grosz Má-

ria nem evett, nem ivott, a búskomorság telrj 
jesen hatalmába ürítette, ugy látszik, elméje* 
megháborodott. 

Éjszakai botrány 
a Dugonics-téren 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Az el-
múlt éjszaka hangos botrányt okozott a Dugonics-
téren néhány ittas fiatalember. Bottyán István 251 

esztendős Faragó-ucca 8. szám alatt lakó fodrász-
segéd többedmagával hangosan ment hazafelé a 
Dugonics-téren' keresztül. Az őrszemes rendőr 
csendreintette a zajongókat. A társaság egyik 
tagja, Biczók István érdeklődött a rendőrtől, hogy 
Játta-c egyik barátjukat. A rendőr tagadó vála-
szára Bottyán káromkodni kezdett, szidta a rend-
őrt, majd nekiugrott és ököllel ütlegelni kezdte, 
A rendőr szorongatott helyzetében kardot rántotl 
és amikor látta, hogy nem bír el máskép a meg-
vadult borbélysegéddel, kardjával rácsapott Boty-

tydn karjára. A fodrászsegédet ezekután be akar-
ta kisérni, de Bottyán kijelentette, hogy „őt lgyau 
nem viszi be egy rendőr sem" és futásnak eredt, 
A rendőr sem volt rest, utánairamodott és rövid 
hajsza után elfogta. Először is a mentőállomás-
ra vitte, ahol a mentők a jelentéktelen sebet be-
kötözték, majd a központi ügyeletre került a fia-
talember, ahol kihallgatása után őrizetbevették, 
Beggelre szabadonbocsájtották, az eljárás hatósági 
közeg elleni erőszak cimén folyik ellene. 

I CamlHp, a véozet asszonya 
Suzy (Amerika leánya) . . 
Harcias hölgyek 
Drága rokonaink . . . . 
Ben Hur • > • • • • • • • 
Táncra születtem 
Vén betyár . . . . . . . 
Fivérem felesége. . . . . 
Fúria fe'ső amerikai Fritz Lang-film) 

Grefa Garbó, Róbert Tavtor 
Jean Harlow, Francból Tone. Cary 
Jean Hariow 
Laurel és Hardy 
Ramon Novarro 
Eleanor P o w e i 
Wallace Beery 
Róbert Taylor 
Spencer Tracy 

Piccadilly Jim Róbert Montgomery 

Metro-filmek Szegeden! 


