
Fentek, 1938. mrgusztus 5, D 11 M A G Y A R O R S Z Á G 3 

Ezrével özönlenek a hívek 
az alsóvárosi Havi-bucsura 

4 bucsusokat elkápráztatta a restaurált Mátyás-templom szépsége 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Pénte-
ken tartják az alsóvárosi Mátyás-templomban 
a Havi Boldogasszony-buesut. Az idén foko-
zottabb érdeklődés nyi lvánul meg a bucsu 
iránt és sokan kíváncsiak a restaurált Mátyás-
lemplomra is. Eddig 12 kereszt érkezett gya-
log, nagyszámú ájtatos bucsussal, Félegyházá-
ról, Kiskunmajsáról, Ferencszállásról, Püspök-
lelléről, Apátfalváról, Kübekházáról, Földeák-
ról, Makóról, Alsótanyáról, Felsőtanyáról, Kis-
telekről jöttek búcsúsok keresztek alatt. Pén-
teken reggel a közvetlen környék és a szegedi 
plébániák hivei érkeznek meg összesen mint-
egy husz kereszt érkezésére számítanak, 5—6 
ezer hivóvel. ami a szegedi hívekkel együtt 10 
ezerre tehető. 

Elsőnek érkeztek Szegedre az apátfalvi za-
rándokok. akik huszonhaton már csütörtökön 
este a Mátvás-templomban voltak. 

A zarándokokat uagvon meglepte az új jáala-
kított templom szépsége. A mult évben még va-

kolatlan falakat és építési állványokat találtak 
Most azután valósággal elkápráztatta őket a 
rgyogóan restaurált templom. A bucsut csü-
törtök este 6 órakor a Mátyás-templomban 
megtartott szentmise vezette be, amelyet P. 
N a r c i s kecskeméti ferences atya szolgálta-
tott, majd P. B e n j á m i n szegedi ferences 
atya litániát mondott fényes papi segédlettel. 

Pénteken délelőtt 9 órakor ünnepélyes szent-
mise lesz a Mátyás-templomban, ahol P. S i n-
k o v i c s Frigyes házfőnök szentmisét tart és 
P. O s l a v Oswald, volt ferences-tartományfő-
nök mond szentbeszédet. Ezzel egyidejűleg a 
templom előtti téren P. M é s z á r o s Albert 
csongrádi ferences házfőnök tart szentmisét. 

Délután 3 órakor ünnepélyes vecsernye, hat 
érakor szentbeszéd és litánia lesz, amelyet 
K i s s István püspöki tanérsos. zárdai igazgató 
mond. Beggel 4 órától félórás. időközökben 
szentmiséket tartanak a templomban-

Ismét halottla van 
szegedi strandfürdőnek 

A fürdőzők százai között íult a Tiszába egy k'fulóf u 

fA Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtökön délután ujabb áldozatot követelt a 
Tisza. A városi partfürdőn, nem messze attól 
a helytől, ahol szerdán délelőtt Szebelédi István 
tanárjelölt az életét vesztette, a vizbefult B o -
r o s s László pékkifutó, aki több barátjával 
együtt lubickolt az aránylag sekély vizben. 
Boross László nem tudott úszni, mégis a ve-
szélyes hely felé indult. Itt a part alacsony 
ugyan, azonban piros bóják jelzik, hogy göd-
rök tolonganak a folyó medrében. Boross Lász-
!ó pillanatok alatt elmerült, úgyszólván az 
egész strandközönség szemeláttára. Néhány 
buborék jelezte, hogy merre viaskodik a halál-
lal. A strand közönsége szinte megdermedve 
szemlélte a szeme előtt lezajló tragédiát és 
egyetlen férfi Sem akadt, aki a szerencsétlen 
/iü után ugrott volna. Pedig talán sikerül meg-
menteni- A parifürdő mentője a túloldali mo-
torosokért sipolt, ma jd a mentőcsónakkal 
nyomban elindult a fuldokló kimentésére, de 
Boross Lászlót nem vetette fel a viz és igv ki-
menteni nem sikerült. Közben megérkeztek a 
mclorosmentők K de hiába: a fiatal kifutó töb-
bé nem került elő. 

A közönség széles körben helyezkedett el a 
szerencsétlenség színhelyén és izgalommal 
Icsle, bogv sikerül-c a motorosoknak megmeij-

B c t v a r o s l Moas» Péntektől vasárnapig! 
Két világfilm egyszerre! Tokintettel a nagy 
miisorra az előadások tél 5, 7 és M 10 órakor 

, kezdődnek. 
A könny, a mosotv és sziv gyönyörű filmje 
PÉCSI GIZI, PAGER, GÓZON, VASZARY, 
TASN ADY, MALY GERÖ ragyogó filmje: 

É d e s m o s t o h a 
Azonkívül: A legizgalmasabb TARZAN-film 

T a r z ó n b o s s z ú j a 
Gleen Morris világbajnok alakításával izgal-

mas kalandok az őserdőben. 

KORZÓ MOZI Péntektől vasárnapig! 
Az izgalmak műsora! 3 BRAVÚR FILM EGY 
MŰSORBAN! Csak erős idegzetűeknek! 

R I N ~ T I N ~ T ! N 
a hős bravúr kutya egyetlen izgalmakban bő-

velkedő filmje. 

Háromrészes filmóriás egyszerre: 
1. RIN-TIN-TIN A HEGYEK HŐSE 
2 A NEVADAJ POKOL 
3. NANTAFFE TITKA 

A főszereplők Amerika legkiválóbb bravúr szí-
nészei. RIN-TIN-TIN a hőslelkü életmentő far-
kaskutya és a dzsungel vadállatai. A három 
rész 20 felvonásban egyszerre. 5, 7, í» 

teniök a szerencsétlen embert- A csónakosok 
részvétlenül viselkedtek és inkább gátolták a 
mentést, mint elősegítették. Mintegy félóra 
hosszat folyt a lázas keresés Boross László 
illán, a motoros nagy hul lámokat csapva, igye-
kezett kisodorni a parira a szerencsétlen fiatal-
embert, dc eredménytelenül. 

II Tísz*ba vetette magát 
egy szerelmes flata'ember 

Egy csónakház altisztje meníelíe ki 
az öngyilkosjelöltet 

(A Délmagyarország munk-fársától.) Csütörtö-

kön reggel a közúti hídról a Tiszába vetette magát 

Gulyás Lajos 27 éves állásnélküli kereskedősegéd. 

A Fészek-klubban figyelmesek lettek a hangos 

loccsanásra, a klub altisztje, Sitii János azonnal 

csónakba ült és sikerült kimentenie az életunt fia-

talembert, akit azután a mentők elvittek. Gulyás 

Lajos a rendőrségen elmondotta, hogy édesany-

ja Petőfi Sándor-sugárut 37. szám alatt lévő ven-

déglőjében szokott segiteni, mert már hosszabb 

iáö óta nem tud szakmájában elhelyezkedni. Az 

öngyilkosságot azonban nem emiatt akarta elkö-

vetni, hanem reménytelen szerelme miatt. Ez a 

szereleni már régóta kínozza. Szerdán éjszaka fél-

egykor zárta be édesanyja vendéglőjét, dc nem 

feküdt le, hanem elment kocsrnázni. Több he-

lyen megfordult, mindenütt ivott és hajnali öt 

órakor ment volna hazafelé, ha közbe eszébe nem 

jut a szerelem, amely már régóta nyugtalanította. 

Hirtelen elha'áio la, hogy öngyilkos lesz. Egy 

órát még sétálgatott, azután felment a közúti hidra 

és onnan levetette magát. 

Gulyás László az öngyilkossági kísérlet követ-

keztében nem szenvedett senuni sérülést. Miután 

megígérte, hogy tervéről letesz, nyomban haza-

engedték. 

A közúti hídról igen sokan vetik magukat a 

Tiszába és csak a Fészek-klub altisztjének az ér. 

deme, hogy ezek az emberek egytől-egylg nem 

pusztulnak el. A vizimentőállomás a közúti híd-

tól olyan ínessze van, hogy mire a motorosőrség 

odaérne, az öngyilkosjelölt régen elmerül. Leg-

alább este, amikor a strandélet megszűnik, kel-

lene a motorosőrségnek a híd lábához vonulnia és 

ott tartani ügyeleti szolgálatot reggelig, mint 

ahogy a budapesti hidaknál van. Bizonyosan sok 

emberéletet sikerülne ilyenformán megmenteni. 

Süli János altiszt megteszi, ami tőle telhető, de 

mégis jobb lenne, ha szervezett mentőörség ál-

lana a hid lábánál. 
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II pécsi nyilasvezérek 
az ügyészség fogházában 

Pécs, augusztus 4. A letartóztatott nyilasvezé* 

rek kihallgatását a rendőrség a késő délutáni órák* 

ban fejezte be s azután kihirdette előttük az elő-

zetes leiartóztatási végzést. Csehi Nándor, Mezzel 

Lajos és Csonka László az éjszakát a rendőrségeit 

töltöttek, ahonnan csütörtökön reggel átkísértek 

őket a: ügyészség fogházába. A menetet két kézi* 

kocsi követte, amelyen a házkutatások során le* 

foglalt többmázsa sulgu különféle bűnjeleket szál* 

litották az ügyészségre. 

A rendőrök dr. Stépán Sándor ügyészségi cl* 

nőknél jelentkeztek és bejelentették, hogy Csehi 

Nándort és két társát előállították, majd a há* 

rom nyilast kijelölt cellájukba kisérték. 

Az ügyészségi elnök a nyilasügy előadójául dr. * 
Buzássy Lajos ügyészt jelölte ki, aki azonnal meg* 
kezdte az iratok áttanulmányozását. 

—oOo— 

fl romai kormány sürgeti 
az angot-ofasz egyezmény 

életbeléptetését 
London, augusztus 4. Chamberlain angol mi* 

niszterelnök és llalifax lord külügyminiszter teg* 

nap esti megbeszélése, amely politikai körökben 

sok találgatásra adott alkalmat, elsősorban az an-

gol—olasz kapcsolatuk körjil forgott. A félhivatalos 

Times irja ezt, hozzáfűzve, hogy a külpolitikaiil 

problémák közül az angol kormányt pillanatnyilag 

ez foglalkoztatja legjobban. Perth lord római an* 

gol nagykövet, aki hosszabb szabadságra haza-< 

érkezett, Halifax lord külügyminisztert tegnap rész* 

letesen tájékoztatta a római helyzetről s ezek* 

nek a tájékoztatásoknak birtokában kereste fel a 

külügyminiszter a miniszterelnököt. A Times sze* 

rint Perth lord közölte, hogy az olasz kormány 

megint sürgeti a húsvéti angol—olasz békeegyez-

mény mielőbbi életbeléptetését. A félhivatalos íap 

ezzel sziemben megállapítja, hogy az angol—olasz 

kapcsolatok terén a helyzet az utóbbi időben nem 

változott, sőt a legutóbbi hetek fejleményei néni 

szolgálták a viszony javulását. Nem valószinü te* 

hát, hogy a,z angol—olasz egyezmény rövidesen 

hatályba lépjen. A Times még kijelenti, hogy ezt 

a körülményt Anglia a legnagyobb mertékben 

fájlalj,a. 

Könnyítések 
a magyaMugoszláv áru-

forgalomban 
Belgrád, augusztus 4. A Jugo Szlovenszfa Kurír, 

cimü gazdasági szaklap értesülése szerint a csepeli 

szabadkikötő igazgatósága Belgrádban vezérügy* 

nökséget létesit abból a célból, hogy megkönnyíti* 

sék Jugoszláviából Magyarországba és a Magyaror* 

szág területén át lebonyolódó áruforgalmat. A 

Magyarországra é.kező áruszállitmányokat, ameny* 

nyiben a szállUás vasúton történik, a jugoszláv—. 

magyar határon fogiák dinárban elvámolni. 


