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Városrendezés a Tömörkény-téren 
Wsztelt Szerkesztő ü r l 

Olvastam a Délmagyarországban, 
Bogyan tervezi Pálfy-Budinszky fő-
mérnök nr • szegedi városrendezést. 
Több magasztaló cikk is megjelent er. 
TÖl a kérdésről és velem együtt min-
den szegedi polgár örömmel állapí-
totta meg, hogy: Szeged szebb lesz, 
mint volt. 

Na már most, ha a Szerkesztő Ur 
wrra is kíváncsi, hogyan fest ez a vá-
rosrendezés a gyakorlatban, kérem, 
látogasson el a Tömörkény-térre. Lel-
kes emberek áldozatkészségéből itt öt 
modern háromemeletes bérpalota épül. 
Négybe éppen most hurcolkodik be a 
lakók serege, az ötödik bérház kon-
jtnrja is bontakozik már. Itt ezen a 
Belvárosi részen »városrendezési fo-
lyik. Maeskakövekkel kövezik épp a 
háromszögű park körülötti uttestet. Az 
ember nem akar hinni a szemének. 
Szegeden macskakövekkel folyik a mo-
dern városrendezés. Pár pengővel töb-
be kerül ugyanaz az aszfalt, dehát ugy 
látszik, fő a modern városrendezési 
«Jv. Tudomásunk szerint Pálfy polgár-

mester urat ugy informálták, hogy 
előbb a tnacskafejü kövezést végzik el, 
mert az uttestet tölteni kell. Holott épp 
fordított eset áll fenn. A* uttestet 
süllyeszteni kell s ha van olyan terv, 
hogy a macskafejü kőburkolatra vala-
ha aszfaltot tesznek, ez éppen kétany-
nyi pénzbe kerül, mintha a város most 
talált volna fedezetet az aszfaltburko-
lásra. 

Kíváncsian várjuk, mit szólnak majd 
ehhez a macskafejü kövezethez a tan-
ügyi hatóságok? Azt mindenki belátja, 
hogy ilyen körülmények között a Szent 
Erzsébet-leánygimnázium tantermeiben 
nem lehet tanitani majd a szekérzörgés 
miatt s nyáron nem lehet nyitott ab 
lak mellett tanitani a por miatt Ki 
váncsian várjuk, mit mondanak majd 
az uj bérházak lakói, akik nem régi 
bért fizetnek, hanem elég borsos báz-
béreket s annak fejében nyelhetik a 
port és élvezhetik a macskafejü útbur-
kolás összes előnyeit. 

Kérem Szerkesztő Urat, hogy so 
raim közléséért fogadja köszönetemet 

Aláírás. 

Tovább bonyolódik az áruházi üzletvezető 
öngyilkosságának rejtélye 

Déluiagyarország munkatársá-

tó l ) P á s z t o r Lajosnak, a Hódy-

íárubáz üzletvezetőjének tragikus 

öngyilkossága tovább foglalkoztatja 

0 rendőrséget. Kedden má r a negye-

d ik huszonnégy óra telt el azóta, 

hogy a Tisza-hidon megtalálták az 

üzletvezető átmeneti kabátját , az 

"öngyilkos holttestét azonban mind-

ezideig nem vetette fel a viz. A 

rendőrség megkereste a tiszamenti 

űrállomásokat, közölte velük az ön-

gyilkos személyi adatait 'és az eset-

leges megtalálásról távirati jelen-

test kért. Valószínűnek tartották 

ugyanis a rendőrségen, hogy né-

hány nap mú lva felszinre dobja a 

viz a Holttestet és vagy a Hullámok 

sodor ják partra, vagy pedig a halá-

szok kifogják. 

~ X rendőrségre kedd estig semmi-

féle jelentés nem érkezett. X keddi 

n a p folyamán egyébként a h id kö-

stül átkutatták a Tisza medrét is. 

•Nemrégiben ugyanis megtörtént, 

Hogy az egyik öngyilkos ruhá j a 

beleakYdat a folyó fenekén kivetett 

fenékhorogba. 'Arra gondoltak, hogy 

esetleg ugyanaz az eset ismétlődhe-

tett meg s talán ezért nem vetette 

eddig fel a viz Pásztor Lajos Holttes-

t é t A csáklyákknl való kutatás isi 

eredménytelennek b izonyul t igy] 

most má r csak arra lehet számita-í 

ni, Hogy valahol a Tisza alsó sza-' 

k'asza mentén bukkannak ma jd rá 

a holttestre. 

Minden olyan esetben, amikor 

öngyilkossági bejelentés érkezik a 

rendőrséghez, de az öngyilkos holt-

teste nem kerül elő, a nyomozás 

során természetszerűleg felmerül 

az a feltevés is, Hogy esetleg nem 

történi meg az öngyilkosság. Szá-

mos ilyen esel volt már , ezek leg-

többjében azonban az ál-öngyil-

kos rendszerint hatásosan megren-

dezi a külsőségeket, nagyhangú 

búcsúleveleket intéz hozzátartozói-

hoz és a hatóságokhoz, igy akarja 

elhitetni a világgal, hogy valóban 

elkövette a tettét Ebben az eset 

ken azonban semmiféle búcsúlevél 

nem maradt Hátra és az öngyilkos-

ság körülményei is nélkülöznek 

minden teátrálitásL 

A1 rendőrségnek az öngyilkos sze-

mélyére és előéletére vonatkozó 

adatok birtokában semmi oka nincs 

feltételezni, Hogy ebben az esetben 

is a hatóságok félrevezetéséről len-

ne szó, csupán, mert Pásztor Lajos 

egyszerű, csendes szerény és be-

csületes jelleme ellenemond min-

den ilyen feltevésnek. H a mégis 

egyáltalán felmerült ez a kombiná-

ció, ez esak a nyomozás techniká-

jának egy természetszerű velejáró-

ja, mert a Pásztor Lajoséhoz ha-

sonló esetekben, amikor a tett el-

követésére nem lehet elfogadható 

magyarázatot találni , figyelemmel 

kell lenni minden legapróbb mel-

lékkörülményre is. 

A rejtélyt ebben az esetben nem-

csak az bonyolitja, hogy nincs meg 

a Holttest, de az is, hogy az ön-

gyilkosságát senki nem látta, arra 

tehát nincs szemtana. Az őrszemes 

rendőr jelentése szerint pénteken 

este 9 Óra 45 perckor Csányi Má-

tyás honvéd közölte vele, hogy a 

h idon áthaladva, a h i d alól csob-

banást hallott, azonban az este 

olyan sötét volt, Eogy semmit nem 

lehetett látni . Egy más ik tanú ugy 

emlékszik, m in tha elfúló segély-

kiáltást is hallott volna, azonban 

mások szerint a kiabálás a Rudolf-

téren keresztülhaladó ittas embe-

rek kurjongása volt. 

X nyomozás folyik, a rendőrség 

azt reméli, hogy az öngyilkossá lett 

üzletvezető környezetének tagjai 

egyik vagy másik tud ma j d olyan 

adatot szolgáltatni, amely megoldja 

Pásztor Lajos öngyilkosságának ez 

időszerint még teljesen érthetetlen-

nek tűnő rejtélyét. 

GIBRALTÁR SEN 
SEBEZHETETLEN! 

Egy esztendeje annak, hogy az olasz 
rohamnaszádok először hatoltak a 
hír es fellegvár védelmében megbúvó 
és a modern technika minden védelmi 
eszközével ellátott brit haditengeré-
szeti bázis vizeibe. Ez már az ötödik 
eset, hogy olasz rohamnaszádok angol 
hadikikötőben horgonyzó haditenge-
részeti egységeket támadtak eredmé-

nyesen 

Erről és még számos rendkívül 
aktuális eseményről számol be 

a magyar nyelvű 

T E M P Ó 
16. legújabb száma 

Hra: 60 fillér 

K a p h a t ó m i n d e n ujságárusiiőnál 

_ A TISZA V1ZALLASA. A sze-

gedi rendőrség révkapitánysága jc. 

leütése szerint a Tisza vízállása 

november 3-án reggel 7 órakor — 78 

unj, hőmérséklete 9 'ok, a Üveg, 

hőmérséklete 7 fok Olettts volt. 

Felhívás Szeged közönségé-
hez az elsotétitési könnyíté-

sekkel kapcsolatban 
Szeged lakossága a rádióból és a 

lapok közleményeiből már értesült ar-
ról, hogy a magánvilágitás elsötétitése 
november 2-től kezdve további intézke-
désig éjjel 11 órától hajnali 5 óráig 
tart. 

Ezt a könnyítést a honvédelmi mi-
niszter ur nem azért rendelte él, mint-
ha ellenséges támadástól nem kellene 
tartani, hanem bizva a közönség fe-
gyelmezett és óvatos elővigyázatossá-
gában reméli azt, hogy a lakosság e 
könnyítéseken nem fog tulmenni és a 
rendelkezéseket mindenben pontosan 
betartja. A most kiadott könnyítések 
alapján a magánlakások elsötétitése 
éjjel 11 órakor kezdődik, eddig az idő-
pontig a világítás nincs korlátozva. 
Vonatkozik ez az I. és I I csoportba 
sorolt vagyontárgyakra is, de csak az 
esetben, ha légiriadó elhangzásakor a 
teljes elsötétitést nyomban végre tud-
ják hajtani 

A korlátozás csupán éjjel 11 órakor 
kezdődik és hajnali 5 óráig tart, amely 
idő alatt a világitásnak a lakásból ki-
szűrődni nem szabad, tehát ez idő alatt 
az eddigi rendelkezések maradnak ér-
vényben. 

Ha azonban a légiriadó elhangzik 
és a szirénák megszólalnak, bármely 
időpont is legyen az, mindenki köteles 
a világítást azonnal mgszüntetni. 

Ezért az ország lakosainak testi és 
vagyoni érdekében figyelmeztetem a 
város lakosságát, hogy ez a könnyítés 
nem azt jelenti hogy most már a lám-
pák ernyőzését, az ablakoknak, ajtók-
nak elsotétitési felszerelését meg le-
het szüntetni hanem csupán azt, hogy 
éjjel 11 óra előtt büntetendő cselek-
ményt nem követ el az, akinek laká-
sából világosság szűrődik ki, ezért te-
hát nincs értelme annak, ha bárki is 
az elsotétitési berendezést leszereli, 
mert ha éjjel 11 óra után fény szűrő-
dik ki lakásából, ugy kihágási eljárás-

1 nak teszi ki magá i amelynek bűntett 
*e 15 napig terjedhető elzárás. A vám 

1 lakossáfia tehát helyesen esaleksjj. ba 

minden este gondosa* előkészül az <á-
sötétitésre, hogy éjjel 11 órakor, vagy 
azt követőleg, ha később ér haza, 
vagy éjjel felébred, oly módon tudja* 
világítani lakásában, hogy onnan fény 
ne szűrődjön k i 

Nyomatékosan figyelmeztetem * va-
ros lakosságát, hogy a légiveszély ide-
je alatti világítás tilalmának a meg-
szegője a kir. törvényszék hatásköri-
be tartozó az 1939 évi IL te. 190. sza-
kaszába ütköző vétséget követ el, mely-
nek büntetése 5 évig terjedhető fog-
ház s ezenfelül a tettes azonnali letar-
tóztatásának és lakása világitása meg-
vonásának teszi ki magát. 

Végül felhivom a közúti forga-
lomban résztvevő gépjármüvek vehe-
tőit, a kerékpárosokat és motorkerék-
párosokat arra, hogy különösképpen 
ügyeljenek a forgalmi szabályok pon-
tos betartására, gondoskodjanak * ke-
rékpárosok azonnal a sárhányók meg-
felelő befestéséröl, lámpájukat megfe-
lelő fényesökkentö berendezéssel lás-
sák el s fokozott figyelemmel kftzle. 
kedjenek, mert magatartásukból nem-
csak a saját biztonságuk, hanem • 
forgalom biztonsága is lügg. 

A rendelet ellen vétőkkel szemben 
megbüntetésükön kivül kerékpárjuk-
nak a forgalomból való kivonása iránt 
is előterjesztést fogok tenni. 

A város légoltalmi parancsnoka-

M i n i s z t e r t a n á c s 

Budapest, november 3. Á kor-

mány tagjai kedden délután öt 

órakor Kál lay Miklós miniszterel-

nök elnökletével minisztertanácsra 

ültek össze. A minisztertanács fo-

lyó kormányzati ügyeket tárgyalt 

és a késő esti órákban ért véget 

(MTI) 

Egy anyát gyermekével meggyilkol-
tak Kecskemét határában. Kecskemét-
ről jelentik: A Kecskeméthez tartozó 
Urrét pusztán a esendőről; meggyil-
kolva találták Gyulay Mihálynét és 
mellette holtan feküdt kétéves gye rum-
ke is. A nyomozás megindult. fMTI) 


