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znrt. Missa tríumphalisát adta elő. 

A potifikális szentmise után meg-

indult az Oltáriszentséget kísérő kör-

menetet a Vár utcáin keresztül. A 

hercegprímás az útvonal meutén 

felállított négy oltárnál telvégczte 

a szertartásokat és áldást, adott a 

fordrehorult sokaságnak. 

H u n g á r i a - s z á l l ó t a r r a s z á n 
julius 1-től minden este, vasárnap és ünnepnap délután is szórakoztatja 

F A R K A S ICA eíóadómtlvésznő a B O K O R jazz trióval 
Asztalrendelés lelefon: 10-34, 10-35. TÁNC! TÁNC! 

Suiqosbitolta a fóbia 
az árdrágító fóhcrcshcűő büntetései 

Nem készült el délre az ebed: 

felakasztotta magát 

az érzékeny feleség 
(A Délmagyarország munkatár sá-

tál) Szirdki Jánosné Csaba-utca 62. 

szám alatt lakó t'öldmüvesasszony 

csütörtökön összeveszett az urával, 

mert nem lett kész az ebéd rendes 

időre. Az asszony, mivel azért aa 

urától férji intelmekben részesült, 

annyira elkeseredett, hogy mikor a 

férj kiment kapálni a kertbe, a szo-

ha ajtajára felakasztotta magát• 

Mire férje visszament és levágta a 

kötélről, az asszony már halott 

volt. Mivel kétséget kizáróan be-

igazolódott, hogy öngyilkosság tőr-

font, Szirákinét boncolás mellőzé-

sével temetik e l 

Felavatták 
muskátlis ablakú, székely-

a tornácos bácsjózseffalvi 
vasútállomást 

Bdcsjúzseffalva, junius 25. A bu-

koviuai Jé-zseffalvából hazatelepi-

tett székelység Bácsjózaeffalván 

kapott u j otthont. A kormány uj 

állomási épületet, ajándékozott a 

bácskai székely falunak, amelynek 

népe csütörtökön bensőséges iinnep 

keretében avatta fel a u j állomást. 

A muskátlis ablakú, székelytor-

nácu, fafaragásokkal, búzakék ós 

bíborvörös motívumokkal, zászlók-

kal, virágokkal díszített állomás 

előterében folyt le az ünnepség, 

amelyen Zsindely Ferenc kereske-

delmi miniszter mondott szép 

avatóbeszédet. megemlékezve a bu-

kovinai székelység kétszázév'es 

számkivetéséről, amely után a ha-

zatértek az áldott bácskai tavasz 

ragyogásánál ünnepelhetik magyar 

hitük, hüségiik próbatételének dia-

da l á t 

Dr. Németh Ká lmán, a falu plé-

bánosa tolmácsolta a faln háláját 

a kormány iránt, majd a miniszter, 

vitéz Boncsos Miklós ál lamtitkár 

tclcpitésügyi kormánybiztos, Mar-

kos Olivér ál lamtitkár és Imrédy 

Kálmán MÁV elnök kíséretében 

megtekintette a „legszebb magyar 

állomást", amelynek belső helyisé-

geit a székely népművészet munkái 

dlszitik. Különösen értékes az a 14, 

babfehér hársfából faragott, dom-

bormű, amely a székely történelem 

14 állomását örökíti meg Csaba ki-

rályfi út jától a buzamagot. vető 

öreg székelyig. A vendégek sokat 

gyönyörködtek az állomás mellett 

lelálitott zenélő kntban, amelyet a 

falu lakói Bonczos-kutnak nevez 

tek el. Végiil a falu telepes házait 

látogatták meg. A déli egy tálé teles 

közebéden a miniszter Horthy Mik-

lós kormányzót köszöntötte, akinek 

bölcs országvezetése nélkül a mai 

ünnepet nem élhette volna meg a 

falu népe. 

(A Délmagyarország munkatársától) 

Februárban tárgyalta a szegedi tör-
vényszék uzsorabirója az árdrágító 
visszaéléssel vádolt P e t á k Ferenc 
fakereskedö bűnügyét. Pelak Ferenc 
ellen azt a vádat emelte az ügyészség, 
hogy két szentmihályteleki lakosnak 1 
—1 vagon tűzifát adolt el a maximá-
lis áron jóval felül. A két vásárló to-
vábbadta a fát 20—20 szentmihályte-
leki paprikatermelőnek. 

A széles körben lefolytatolt bizo-
nyitási eljárás után a törvényszék bű-
nösnek mondotta ki Peták Ferencet 
kétrendbeli árdrágító visszaélés bűn-
tettében és 6 hónapi börtönre, 5000 
pengő pénzbüntetésre és 3 évi hiva-
talvesztésre itélte. Kötelezte továbbá, 
bogy az el nem kobozható áru megté-
rítésének címén a két vagon, összesen 
378 mázsa és 10 kiló fa árát, 1792 pen-

gőt a kincstárnak térítse meg. 

Az ítélet ellen a vádlott és védője 
fellebbezést jelentett be, a vád képvi 
selöje pedig súlyosbításért felteibe 
zett. Így került az ügy pénteken a láb-
la E l e m y-tanácsa elé. Az ítélőtábla 
a törvényszék Ítéletének a ö bónapt 
börtönre vonatkozó részét jóváhagyta, 
a pénzbüntetést azonban 10.000 pen 
gőre emelte fel. Ugy intézkedett to-
vábbá a tábla, hogy az el nem koboz-
ható áru ellenértéke fejében 2966 pen 
gő 79 fillért kell fizetnie Peták Fe-
rencnek. Az Ítélőtábla határozatának 
indokolásában megállapította, hogy az 
áru ellenértékét az elsőfokú biróság 
levesen számította ki, mert levonta 
belőle a szállítási költséget. Az ilélő 
tábla ugy találta, hogy ez a költség 
nem vonható le, azért felemelle a té-
rítés összegét. 

Eladja a város tápéi földjeit 
és 100 hold földet vásárol 
a központi temető céljára 

A belügyminiszter sürgeti r temelöügy rendezését 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Az uj központi temető kijelölé-
sének ügye egy lépéssel ismét előbb-
re jutott. A belügyminiszter most le-
iratot küldött Szegedre és ebben azt 
kéri, hogy a város pontosan jelölje 
meg, a változott körülmények foly-
tán, miből kívánja a központi temető 
részére szükséges földet megvásárol-
ni, valamint a ravatalozót felépíteni. 

A miniszter az ujabbi leirata foly-
tián a központi temető ügye most 
ma jd újból a közgyűlés elé kerül, még-
pedig a juliusban megtartandó nyári 
közgyűlés tárgyalja ezt az ügyet. 

A központi temető problémájal 
már több esztendeje foglalkoztatja a 
városháza hivatalait és hatalmas ak-
tatömegé szaporodott eddig is temető 
sokféle ügyirata. A központi temető 
kijelölésére vonatkozó -szabályrende-
let a mult évben elkészült és azt ta-
valy jóvá is hagyta a belügyminisz-
ter. Á temetö-szabályrendelet ezév ja-
nuár elsején már életbelépett Szege-
den, de a gyakorlati végrehajtására 
még nem került sor s belátható időn 
belül nem is hajtható végre ez a sza-
bályrendelet. 

A legfontosabb volna ugyanis, 
hogy a központi temető számára föl-
det jelöljön ki a város. Minf ismere-
tes, öthatomnál 100 katasztrális hold 
földet már kijelöltek, ez a földterület 
azortban magánosok birtokában van 
és előbb a kisajátítási eljárásnak 
kell megindulnia. Az öthalomi föld 
a nemzetközi ut közelében terül el, 
a kiskundorozsmai elágazástól alig 
két kilométernyire. Ha itt létesül a 
központi temető, bizonyosnak látszik, 
hogy a villamosközlekedést megte-
remtik és akkor pár perc alatt elér-
hető lesz a város nj temetőkertje. 

A temetői szabályrendelet ipté"' 
fontos rendelkezéseket tartalmaz. Bu-
dapesten és Debrecenben is már ré-
gebben megvalóslitertták i a központi 
temetőt és a legtöbb vidéki városnak 
az a törekvése, hogy a temetőket a 
város külső területén jelölje ki. Sze-
geden közrendi, városrendezési és leg-
főképpen közegészségaavi követelmé-
nyek siettetik az uj központi temető 
kijelölését. Az uj temetői szabálvren 
delel mindezekre a fontos szempon-
tokra figyelemmel van és a százhol-
das központi temető kijelölésével ta-

és a jel«S szerint fontos határozato-
kat hoznak. A temetői szabályrende-
let már 6 hónapja érvényben van Sze-
geden és a város hatóságának most se 
a törekvése, hogy a központi temetőt 
még ez évben megnyissa. 

Ián megoldódik Szeged temető prob-
lémája. 

A változott körülmények azonban 
teljesen felborították mindazon ter-
veket, amelyek az uj központi teme-
tőre vonatkoztak. Még egy évvel ez-
előtt is a város 7ÖÖ.ÜU0 pengőt irány-
zott elő a százholdas öthalmi földte-
rület megvételére, ebben az összeg-
ben azonban benne volt már a modern 
halottasbáz építésének költsége is. 
Azt tervezte a város — a ehhez an-
nakidején a belügyminiszter is hozzá-
járult —, hogy bankkölcsönt veBz (el 
központi femetö céljaira. 

Most már alapjában megváltozott a 
temetőre vonatkozó terv. A mult év-
ben előirányzott pénzösszeg már tá 
volról sem fedezné a földvásárlás és 
az épitkezés költségeit, hanem — 
szakértői megitélés szerint — legalább 
máslélmillió pengős befektetéssel le-
bet számolni. A temetőüggyel pár hó-
nap óta nem is foglalkoztak a város-
házán, most azonban a belügyminisz-
ter leiratára az illetékes ügyosztály 
újból elővette a megdagadt aktaköte-
get és a jövő hónapban a közgyüiés 
napirendjére kerül ismét a temelő-

ügy-
A fedezet előteremtéséről is foly 

nak már a tanácskozások a váTOUá-
zán. Azj a tervet, hogy bankkölcsönt 
venne fel a varos, ugy látszik, elejtet-
ték, ellenben felmerült az a terv, hogy 
a tápéi földjeinek egyrészét bocsájta-
ná áruba a város. Száinitás szerint ez 
teljesen fedezué a költségeket és a 
tápéi földek iránt növekvő érdeklő-
jdés tapasztalható ugy, hogy jó ára-
ikat lehete elérni. Különben is mind-
jobban hódit az a felfogás a városnál, 
hogy el kellene adni az idegen tör-
vényhatóság területén levő Szegedi 
földeket 

A temetői költségek fedezetére egy 
másik terv is van s ez városi bérház 
eladását célozza. A Szent György-utcai 
bérpalota 1,400.000 pengős eladása után 
abban biznak a városházán, hogy 
akármelyik kisebb városi bérházért ls 
megkapná a város a másfélmillió pen-
gős vételárat s ebből fedezhetné a 
központi temető létesítésének költsé-
geit, a földvásárlást és az építkezést 
is. 

A legközelebbi közgyűlés foglalko-
zik maid a központi temető ügyével 

A francia lapok Magyar* 

ország Kormányzójának 

75-ik születésnapjáról 

Vichy, jun ius 25. A francia köa-

vélemény egyöntetűen lerójja hódo-

latát Horthy Miklós, Magyarország 

kormányzója előtt 75-ik születés-

napja alkalmából. A sajtó hosszít 

cikkekben méltatja a magyar ál-

lamfő személyét, kiemeli munkás* 

ságának nemzeti és európai jelentő-

ségét. A lapok hasonlónak mondják 

Pétain tábornagy és Horthy Mik-

lós szerepét és párhuzamot vonnak 

a két nemzet megújhodása között. 

Megemlékeznek Horthy István hősi 

haláláról, ismertetik Kállay Mik-

lós miniszterelnöknek a Kormányzó 

születésnapján mondott beszédét és 

fényképes cikkekben részletesen is-

mertetik Magyarország kormány-

zójának életrajzát. 

Több francia lap az első oldalon 

közli részben a Kormányzó, részben 

a Kormányzó és családja fényké-

pét. 

Az idei nyár első tiszai 
áldozata 

egy 20 éves fiatalember 

Halálos szerencsétlenség a vá-
rosi strandon 

(A Délmagyarország munkatársi-

tól) Halálos szerencsétlenség tört-

tént Urnpa ján délben a Tiszán. A 

fürdőzők, akik az urnapi hőség elöl 

a folyó hüs hul lámaiba menekül-

tek, 2 óra tájban hangos segélykiál-

lásokra lettek figyelmesek a városi 

partfi irdő irányából. Mélyen benn 

A meder közepetáján egy fel-fel-

bukó férfikezet láttak, amely segít-

séget keresve nyújt fel a vizböl, 

majd teljesen eltűnt. 

A közönség tagjai közül többen 

siettek a segélykérő segítségére, de 

mire a segítségül sietök elérték » 

helyet, ahol a fuldoklp volt, az má r 

eltűnt a hul lámokban. A szeren-

csétlenségről a Fészek-klubból ér-

tesítették telefonon a révkapitány-

ságot. A róvkapitányságtól vitéa 

Tóth Imre és Palotás Sándor rend-

őrőrmesterek mentek a szerencsét-

lenség színhelyére csónakkal, de 

már csak a holttestet talál ták meg. 

A szerencsétlenség után megindí-

tott nyomozás megállapította, hogy 

a szerencsétlenség áldozata Balázs 

Sándor 20 éves mélykúti lakos, aki 

katonaidejét töltötte Szegeden a 

kerékpáros századnál. Balázs Sán-

dor fürdeni ment a strandra, da 

nem tudott eléggé úszni és a via 

besodorta a viz közepére, ahonnan 

már nem tudott binszni, ott aztán 

nyi lván örvénybe került és elme-

rült. Holttestét a bonctani intézet-

be vitték. 

A Szegedi Gyorsíró-
és Gépiróískolában 

FEKETESAS U. Sl. (ezelőtt Honvéd-
tér 4). Beiratkozások uj, kezdő és 
baiadó tanfolyamokra, — En<j. szám. 
3188-1942-43. 3t7 
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