
Szerda, 1957. október 13. D É L M A G Y A R O R S Z Á G s 

Ellentétes vallomások 
az Iskola-uccai családi verekedésről 
A vetélytársát megtámadó Arvai Jánost gyilkosság kísérlete miatt 

letartóztatták 

(A Dé'magyarország munkatársától.) Jelen-

tette a Dé'magyarország, hogy vasárnap hajnal-

ban véres családi dráma játszódott le az Iskola-

ucea 18. száma házban. Árvái János volt mészá-

ros íejbecsapta vetélytársát, Bugyi József ko-

csist, a ház házmesterét, majd több helyen meg-

szúrta, végül marólúgot ivott. 

Árváit kedden részletesen kihallgatták a rend-

Őrségen. Elmondotta, hogy a« Iskola-ucca 18. szá-

mú házban volt házmester és a feleségével együtt 

lakott ott. Bugyi azonban nemcsak felesége mel-

lől túrta ki, hanem a lakásból, sőt az állásból is. 

Ma nincs állása, csavarog. Azon az éjszakán — 

vallotta — ittasan be.ért e házba és elaludt. Egy 

óra tájban ébredt fel és akkor jutott eszébe, hogy 

az az ágy, amelyben a felesége alszik, tulajdon-

képen az övé. Elhatározta, hogy bemegy a lakás-

ba és elviszi az ágyat. Amikor azonban belépett, 

Bugyi rátámadt, dulakodni kezdett vele, mire ö 

önvédelemből megszúrta. 

Kihallgatták a súlyosan sérült Bugyit is, aki val-

lomásában elmondotta, hogy Árvái izgága, köte-

kedő, iszákos ember volt, aki, mint házmester, 

nem látta e! soha a munkáját, mert nem szere-

tett dolgozni, egyre csak ivott. Ezért került ki a 

házból és lett belőle munkanélküli. Árvái — val-

lotta — álmában "akarta őt agyonverni és csak 

a véletlen mentette meg az életét. Ugyanis Árvái 

a sötétben nem látta, hogy merre van a feje, a 

lábára ütött a doronggal. Rendszerint ugy szo-

kott aludni, hogy a feje ott van, ahol most a 

lába volt, de ezen az éjszakán maga sem tudja 

Iliiért, megfordult és szerencséjére, mert igy nem 

a fejét, hanem a lábát érte az ütés. De amikor fel-

ébredt, Árvái fejbeütötte. A rendőrségen tanukat 

is hallgattak ki, akik igazolták, hogy Árvái meg-

bízhatatlan, iszákos ember volt, aki, mint ház-

mester nem felelt meg és azért keliett ein e nie. 

A rendőrség Árvái Jánost gyi kosság bűntetté-

nek kísérlete cimin letartóztatta és kedden dél-

előtt átadta az ügyészségnek. , _ . 

Hél 
15.000 frank értékű könyvei kapoli 

a francia kormánytól 
a szegedi egyetem 

(A Dél magyar ország munkatársáéi.) Jelentette 

a Dé'magyarország, hogy a francia kormány a 

magyar közkönyvtáraknak, köztük- a szegedi egye-

temi könyvtárnak is, több, mint százezer frank 

értékű könyvet adományozott. A könyvek néhány 

nappal ezelőtt megérkeztek Budapestre, a francia 

követség épületében adták át azokat a könyvtárak 

vezetőinek. A nagyértékü könyvajándék szétosz-

tásánál Szegedről dr. Sulioa Szilárd, az egyetemi 

könyvtár igazgatója volt jelen, aki intézkedett, 

hogy a francia kormány ajándékát leküldjék Sze-

gedre. A könyvek most a Bibliograph-központ-

ban vannak, onnan expediálják és minden bi-

zonnyal a közeli napokban megérkeznek Szegedre. 

A francia kormány könyvajándékáról dr. Sutica 

Szilárd igazgató a következőket mondotta a Dél-

magyarországnak : 

•— Hét nagy ládát teljesen megtölt a szegedi 

egyetemi könyvtárnak szánt ajándék. Ebben a pil-

lanatban még nem tudjuk, hogy hány kötet könyv-

ből áll az ajándék, csak annyi bizonyos, hogy 

tudományos, művészeti és szépirodalmi munkák 

jutnak a szegedi egyetem birtokába a francia kor-

mány jóvoltából. Hir szerint az egész ajándék 

értéke több, mint százezer frank és ebből a sze-

gedi egyetemre 15.000 frank értékű anyag jutott. 

Amint megérkeznek a könyvek, Zotnay Béla pro-

fesszor ur ki fogja választani belőlük azokat a kö-

teteket, amelyek a francia könyvtárban még nin-

csenek meg. a többi pedig az egyetemi könyvtár-

nak jut. A könyvek, amelyek most Franciaország-

ból Budapestre érkeztek, nagyobbrészt olyanok, 

amelyeket francia felkérésre a magyar tudomá-

nyos intézetek jelöltek meg, mint olyanokat, me-

lyekre szükségük van. A legtöbb közkönyvtárunk-

hoz ugyanis kérdést intéztek Franciaországból,í 

hogy milyen munkákat kívánnak és most azokat 

küldték el. A szegedi egyetemi könyvtárat, saj-

nos, nem kérdezték meg előre, hogy milyen ter-

mészetű könyveket kíván, va'őszintUeg azért, mi-

vel erre már nem volt idö. A hét láda könyv 

re no k Ívül értékes és az egyetemi könyvtár vagyo-

nát sokban emeli. 

Kijelentette még dr. Sulica könyvtárigazgató, 

hogy a francia könyvek arra szolgálnak, hogy a 

magyar felsőoktatást elősegítsék ós megvalósítsák 

a magyar—francia szellemi, együttműködést. 

Szeged: 
a virágok városa 

(A Dél magyar ország munkatársáéi.) A költség-

vetést tárgyaló legutóbbi közgyűlésen Pick Jenő 

kormány főtanácsos — mint jelentette a Délma-

gyarország — nagyobb beszédet mondott és több 

közhasznú indítványt tett. Igy azt is javasolta, 

hogy Szegedet m rózsák .városának <, vagy »a 

virágok városának,• kellene elnevezni, éppen ugy, 

mint Svájcban pé dánt Bern városát, ahol igen fej-

leit a virágkultusz. Pick Jenő most egy előkelő 

berni po'yártól levelet kapott, aníelyben megírja, 

hogy a virdgku'túsznak az idegenforgalom szem-

pontjából milyen döntő f-lentöségs van Bernben. 

Pick Jenő többek között azt indítványozta,\ 

hogy necsak a Boldogasszony-sugárutat, hanem, 

a Kossuth Lajos-sugárutat is lássák el virágdisz-

sze! az ul mindkét oldalán. Azt is javasolta, hogy 

a Fc'sötiszaparton, a volt szeszgyár előtti árterü-

letet parkiroztassa a város, továbbá köteleztesse-

nek az Alsó- és Felsőtiszaparton lakók, hogy vagy 

ampe'opsissal, vagy vadszőlővel futtassák be há-

zaikat, mert ez nagymértékben megszépítené a Ti-

szapart képét. Azt is javasa'fa, hogy az Arany Já-

nos-uccának növényekkel való beültetése a ház-

tu'ajdonosok terhére folytattassék egészen a Ste-

fániáig. 

Ezek az újítások jelentős lépésekkel hozzásegí-

tenék Szegedet ahhoz, hogy valóban a virágok 

városa legyen. Dr, Pálfy József polgármester he-

lyesléssel fogadta az tndifm'm/okr.t és közötte Pick 

Iciwlc , hogy azokat szívügyének tekinti és a leg-

melegebben pártfogolja. Remélni lehet, hogy ha-

marosan nagy lendületet vesz Szegeden a virág-

kultusz, amely az idegenforgalmat is növelheti, 

Jersey 
kötött szövet anyag-, mely különleges finom 

gyapjú fonalból készül. Az idei őszi divat 

közkedvelt újdonsága a jersey kötött ruha, 

nem gyűrődik, elegáns, finom szinei elő-

nyösek és a legkülönbözőbb divat fazonban 

készül. Lampel és Hegyi cég divat kötött-

árugyára 17-én, vasárnap délután exklusiv di« 

vatrevün fogja bemutatni a legújabb Jersey 

kötött ruhamodelljeit délutáni tea keretében 

a Hungária-szálló emeleti nagytermében. 

Meghivóigénylés a cég Tisza Lajos-köruti 

üzletében. Telefon: 24-03. 

A TANAR UR 
alaposan megvédte a káplán urat, aki való-

szinüleg nem fog köszönetet szavazni neki 

ezért a védelemért. A tanár ur ugy jár t , 

mint az a bizonyos sanda mészáros. Nem 

oda ütött, ahová sanditott. Mert a tanár ur 

a »baloldal« fe'é sanditott, amikor ütésr® 

emelte fel a taglóját. Közben elmondta min-

dennek azt és azokat, akik a derék papot 

szélsőséges politikai ténykedései miatt bírá-

latban merték részesíteni. De a tanár ur 

szórakozottságában megfeledkezett egy egé-

szen pici mellékkörülményről. 

Még pedig arról, hogy a káplán urat nem 

j a baloldal oktatta ki, hanem éppen a leg-

j keresztényibb és a legkatolikusabb jobbol^ 

| dal, hogy nem egy baloldali politikus tört 

j pálcát szereplése fölött, hanem — Tóblef. 

János képviselő ur, a keresztény politika 

egyik régi és exponált reprezentánsa és ne irt 

is valami literál-marxista lapban, hanem —• 

a vKorunk Szavá«-ban, amely az aktiv ka* 

tolikusok folyóirata, főszerkesztői és vezény-

lői a katolikus közéletés publicisztika repre-

zentánsai, többek között: gróf Széchenyi 

György, Bajza József egyetemi tanár, Ka-

tona Jenő. Tóbler János képviselő ur álla-

pította meg azt is, hogy a káplán ur szélső-

séges agitációja nem egyeztethető össze Ró-

ma atáspontjával és azokkal a pápai encik-

likákkal, amelyek élesen, többször és félre-

érthetetlenül állást foglaltak az eltorzított! 

keresztek jelével hadakozó nacionalszoeiaíiz-

mus ellen, amely a szeretet, a megértés é3 

Jézus Krisztus mitosza helyett — a fa j 

és a vér mitoszát kivánja oltárra emelni. 

De a tanár ur szórakozott ember és túl-

tesz leghanyagabb diákján is, mert elfe-

lejti megtanulni a leckét. 

A tanár ur másról is megfeledkezik. Töb-

bek között arról a csekélységről is, hogy 

nemrégen, alig néhány hónappal ezelőtt még 

boldog-szerényen köszönte meg, ha «— a 
Dó'magyar ország helyet szorított hasábjaim 
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