
Pontértékben állapították meg 
a kővetkező fűtési szezonra 

beszerezhető tüzelőanyag mennyiségit 
Budapest, augusztus 5. A lakások 

és más helyiségek fűtése céljából 
történt tüzelőanyagbeszerzések és 
tüzelőanyag vásárlásának korlátozá-
sáról szóló rendelet szerint a nem 
központi (nem etázs) fűtésű laká-
sok fűtésére az 1943. évi május első 
napjától 1944. évi április 30-ig ter-
jedő időben a lakás és lakók számá-
nak figyelembevételével az alábbi 
pontértékben meghatározott tüzelő-
anyag szerezhető be: 

1 szoba egy személy után 20Q, 

kél, bárom, négy, 5 vagy vagy több 

személy után 200—200 pont, 

2 szoba egy személy után 200. há-

rom, négy, ot vagy több után 280— 

3 szoba egy személy után 200. 

kettő után 280, három, négy, öt vagy 

több személy után 350—350, 

4 szoba egy személy után 200, 
kettő után 280. három után 350. négy 
és őt vagy több után 420—420, 

5 szoba egy személy után 200, 

kettő után 280, bárom után 350. négy 

után 420, öt vagy töhb után 490. 

Egy pontértéknek a következő 

tüzelőanyag mennyiségek felelnek 

meg: 

Kőszén, vagy külföldi szén- 8 kg. 

Komlói, nagymányoki, vagy pé-

csi szén: 9 kg. 

Brembergi. dorogi, egeresi, ur-

doki, tatai, tokodi vagy zsibói szén 

vagy brikett: 10 kg. 

Salgótarjáni szén medencéből szén: 
12 kg. 

Egyéb barnaszén: 15 kg, 

Lignit: 20 kg. 

Tűzifa: 17 kg. 
Minthogy a háztartási célra ren-

delkezésre álló tüzelőanyagmennyi-
ség csökkenése miatt előreláiliatólag 
nem szerezhető be az egyes lakások 
fűtésére a fenti meghatározott 
mennyiség 100 százaléka, ezért a 
kormányzat a tüzelőanyag igazságos 
elosztása érdekében, továbbá azért, 
hogy a kisebb lakásokban lakók téli 
tüzelőanyagját biztosítsa, a tüzelő-
anyagbeszerzés tekintetében elren-
delte, hogy az egyes lakások fűtésé-
re a táblázat szerint meghatározott 
mennyiségnek megfelelő 90 százalé-
kot szabad beszerezni. A kormány -
zatnak ezeket az intézkedéseit az 
iparügyi-, kereskedelem és közle-
kedésügyi miniszter rendeleti ta -
talmazza, amely a Budapesti Köz-
löny pénteki számába:' elen; mez. 

A rendelet intezkedik arrój, hogy 
azok, akik már a megengedettnél 
több tüzelőanyagot szere/tek l-e, azt 
•t következő idénybe megóiiznt, illc<-
ve tárolni tartoznak és a már meg-
vásárolt. de még ál nem vett tüz. dó-
anyagból csak annyit szabad átven-
ni, hogy a mult évről megmaradt és 
a folyó fűtési idényre tői rént Drszer-
zessel együtt ne haladia meg a rer-
deletileg beszerezhető mennvi-éget. 

' (MI I) 

Tízezres tömegek zarándokoltak 
messze földről 

az alsóvárosi Havi Dncsura 

Nőismerősei között keresik 
Schrank likörgyáros gyilkosát 

Budapest, augusztus 5. Beszá-
moltunk arról a borzalmas gyilkos-
ságról, amelynek S c h r a n k Béla 
budapesti likőrgyáros esett áldoza-
tául. A hetvenéves öregurat négy 
késszurással a mellén, holtan talál-
ták Ferenc József-rakpart 28. szá-
mú ház negyedik emeletén bérelt 
lakásán. A rendőri bizottság hely-
színi vizsgálatának adatai valószí-
nűvé teszik azt a föltevést, hogy 
rablási szándékból végzett az isme-
retlen gyilkos áldozatával. A la-
kásból néhány kisértékü ruhada-
rabba) együtt ötszáz pengő körüli 
pénzösszeg, valamint több arany és 
ezüst ékszer is eltűnt. A jelek sze-
rint öt nappal a fölfedezése előtt 
történhetett a gyilkosság. Schrank 
Béla már tizenegy év óta élt visz-
szavonultan a lakásban, a szomszé-
dok szerint látogatók nem jártak 
hozzá és ez a körülmény jelentéke-
nyen megnehezíti a nyomozás mun-
káját, mert nincs senki, akire a 
gyanú ráirányulhatna. 

A likörgyárost pizsamában, ci-
póben fekve találták a parketten, 
szétnyitható fotelágya közvetlen kö-
zelében. A párnát a fürdőszobában 
a kádban találták meg, ugylátszik 
tehát, hogy a gyilkos ki akarta mos-
ol a párnából a vérfoltokat, de azok 
nyomait az ötnapos vizbenázás sem 
tudta eltüntetni. Az ismeretlen lettes 
minden valószínűség szerint még a 
ibuU szombaton követte el a gyil-
kosságot. 

A renrfőrorvoe megállapítása sze-
rint az áldozat mellén tátongó ser 

bet vagy zsebkéssel, vagy más ha-
sonlóan vékonv pengém szerszám-

mal ejthették. A gyilkos szembe tá-
madott. Eltűnt az áldozat szürkecsi-
kos tropikál ruhája a bennelévő és 
500 pengőt tartalmazó pénztárcával 
és ezüstórával. A lakás értékes test-
niényei és műtárgyai érintetlenek. 
A szekrényben borítékban elhelye-
zett nagyobböszsegü pénzeket is 
megtalálták. Schrank a házbeliek 
szerint valóságos remeteéletet élt, 
senkit nem fogadott, azonban gyak-
ran elutazott Esztergomba és há-
rom-négy napig is távol volt. -

A helyszíni vizsgálat során meg-
találták a gyáros naplójegyzeteit, 
valamint öt kötetre való verskézira-
tát, amelyeket P á r k á n y i S. Bé-
la irói néven irt. Egyelőre ez min-
den. amit a zárkózottéletü, különc-
ködő öregúr után találtak. A nyo-
mozási adatok és támpontok hiányá-
ban csak lépésről-lépésre halad elő-
re. Most a gyáros életének egyes 
mozzanatait igyekeznek földeríteni 
abban a reményben, hogy ezen az 
uton rájönnek a gyilkosság rejtélyé-
re is és az igazságszolgáltatás ke-
zére juttathatják Schrank gyilkosát. 

A rablógyilkosság nyomozásában 
csütörtök délután meglepő fordulat 
történt. 

Csaknem kétségtelenül feltehető, 
liogy a tőrös rahlágyilkosságol 
Schrank Béla egyik nőismerőse kö-
vette el s a férfikabátot csak azért 
vitte a gyilkos nő magával, hogy ez-
zel is félrevezesse a rendőri nyomo-
zást. A rendőrség feladata rendkí-
vül képyes és nehó^ ebben az ü-y-
be'ii. A meggyilkolt öregúr diszkré-
ten kezelte DÓügveit, viszont tudva-
levő, hogy igen sok nőismerőse volt. 

(A Délmagyarország munbatár-1 
sától) A hagyományos Havi Bol- , 
dogasszony bucsu hatalmas töme-, 
gek részvételével, áhítatos hangu-
latban folyt le. Mintha minden hi-
vő, aki az Alföld fővárosába zarán-

| dokolt, valami belső parancsnak en-
gedelmeskedett volna. A közeli és 
távoli vidékekről Krisztus kereszt-
jével és a Mária-zászlókkal vonul-
tak fel a hivek. Eszünkbe jutott Ady 
egyik versének pár sora: »Oh, Má-. 
ria«, — mindig uj-uj csapat Éne-' 
kel a poros tarlott mezőkön, Ezek 
hozzák magukkal a hitet. Sporfelhő-
ben fölöttük ez a Nő jón*. 

Szerda estig már husz kereszt 
sorakozott fel az alsóvárosi temp-
lomban. A Mátyás király-térnek a 
templom előtti főbejárat előtti része 
virágdísszel fonta körül a vidékről j 
jött hivek által hozott templomi lo-
bogók erdejét.. 

A szerdai körmenet után a hi-
vők egy része kinn aludt a temC . ra 
téren. Felettük, mintha csak a b.i-
csu kedvéért lett volna, gyönyöiú 
I ék paplanként terült szót a inennv-
bolt. A csillagok pedig túllicitálva az 
emberek által gyújtott gyertyákat, 
amelyeket a körmeneten vittek a; 
hivők, hatalmas tömegben. neV uniti 
szinte láthatatlan és felfedezhete.-! 
len sorokban n-"rmen"tez!ek. 

Nem volt azonban a búcsúra el-) 
zarándokolt hívőknek sok idejük az 
alvásra, mert a hajnali órákban, 
már 3 órakor megkezdődtek a gyón- > 
tatások, hogy aki akart, megáldoz-; 

hasson az első szentmisén, amely; 
hajnali 4 órakor volt. A misék ez-
után félóránként követték egymást,' 
igy alkalma nyílt mindenkinek részt 
venni a misén, a miséző lelkészek. 
pedig kioszhatták a közel harminc-í 
ezer bucsusnak a szent ostyában 
rejtőző Istent. t 

Reggel 9 órakor vette kezdetét 
az ünnepi körmenet. Hosszú, tő-' 
mött sorokban sorakoztak fel a hi-
zők zászlóik alatt. A körmenetben, 
amelyet a templomot körülölelő 
Mátyás király-téren tartottak, ott | 
voltak az alsóközpontiak, városia-
nyaiak, kiskunfélegyházaiak, tá- i 
péiak, pöspöklelleiek, kiszomboriak, 
röszkeiek. péterréveiek, újvidékiek, 
szeged-rókusiak, belvárosiak, horgo-. 
siak, somogyitelepiek, szabadkaiak, 
ludasiak. földeákiak, sándorfaliak,-
ujszegediek, deszkiek, szőregiek, kis- , 
kunmajsaiak, öttömösiek, dorozs-
maiak, hódmezővásárhelyiek, ma-
gyarkanizsaiak, martonosiak, apát-
falviak, magyarcsanádiak, kübek-
báziak, zentaiak, algyőiek, felsőköz-
pontiak és sokan mások, akiknek 
nem volt zászlójuk, csak hitük, 
amely elvezette őket a hagyomá-
nyos Havi Búcsúra. 

A körmeneten szivből jövő hit-
tel. áhítatos lélekkel énekelték a hi-
vek: ^Boldogasszony Anyánk . . . Ne 
feledkezzél el szegény magyarok-
ról*. A körmenet előtt három lo-
vasrendőr haladt, A legméltóságo-
sabb OMáriszentséget B a r m o s, 
György apát vitte a tiz rendőr által 
keretezett selyem baldachin alatt. 
A körmeneten, közvetlenül az Oltá-j 
rbzentség után haladt dr. Tukats! 
Sándor főispán és dr. Tóth Béla pol-
gármesterhelyettes és többet; ^ vá-
ros előkelőségei közül. 

Körmenet után dr. R a s k ó Sán-
dor püspöki helvnők ünnepi szent* 

misét mondott, a mise közben lévó 
szentbeszédet J e n e y Jenő csong-
rádi házfőnök tartotta. Ünnepi 
szentmise volt 11 órakor is, ame-
lyet P. T h e o f i 1 atya mondott. A' 
szabadkai bunyevácok által tarta-
tott szentmisén P. L e b o v i c s m o n -
dott bunyevácul ünnepi szentbeszé-
det 

Délután 3 órakor ünnepi vecscr-
nye volt, ezt P. B e n j á m i n deb-
receni segédlelkész tartotta. Este 7 
óiakor közös litánián vettek részt 
a hivek. A litániát és az utána lé-
vő szentbeszédet K i s s István püs-
pöki tanácsos mondotta. A litániá-
val és az utána következő szenlbe-
széddel zárult a szeged-alsóvárosi 
ferences atyák Havi Búcsúja. 

A minden évben emlékezetessé 
váló Havi Boldogaszony Búcsújáról 
megtisztultan, megbékélten és a ba-
joktól, bánatoktól meggyötört szi-
vek boldog-kiegyensúlyozottan, bé-
kél, békességet remélve távoztak. 

* 
A Havi Bucsu a Szentháromvg-

utcában, a Földműves-utcában és a 
Bécsi-köruton felépített sátrak kö-
rül is mozgalmas képet mutatott. A 
zsúfolásig megtöltött templomhajó-
ból és a templom előtt tartott tá-
bori misékről jövő tömeg hatalmas 
kígyóként tekergett a sátrak közölt. 

A sátrak között hullámzó tömeg 
gyönyörködtethette szemeit, mert 
minden volt a sátrakban, ami ilyen-
kor szokásos. Gyönyörű vázák, olaj-
nyomatok, különböző étkészletek^ 
bucsufiált között volta tükrös mé-
len sütött hus, a Szentháromság-ut-
ca végében levő »duttyánokban* 
jégbehütött ital, egyszóval minden, 
ami szemnek, szájnak ingere. 

Legtöbben a bucsufiát áruló sál-
iak körül tömörültek. Mindenki em-
léket akart a szegedi búcsúról. A' 
bucsufiák közölt oltak tükrös mé-
zcsbábszivek, a mézesbábos sátor 
mellett ott virított a »kanalas«. Szé-
pen festett fözókanalak kanalukban 
különböző felírással szerénykedek 
a sátorban. 

A Bécsi-köruton találták meg a 
bucsun résztvevők a szórakozó le-
hetőségeket. öt forgóhinta, több cél-
lövölde, gyorfénykepész, jósnő-palo-
ta sorakozott itt fel. Az egyik ilyen 
jósnőpalota azonban rossz felírást 
használt. Ugyanis az volt felírva 
homlokzatára: »Mirjam« gondolatol-
vasónő. Hát kinek lenne bizalma az 
olyan gondolatolvasónőhöz, aki még 
azt sem tudja kitalálni, hogy ma 
minden rejtett, vagy rosszul leple-
zettgondolatunk a Symphonia-ciga-
retta és nem a Mjrjam. 

Volt a sátrak között »Varieté 
c.rkusz* is. Ide is sokan belömörül-
ek, hiszen egy hasbeszélő a »Müros-
tos menyasszony* cimü örökbecsű 
darabot váltotta aprópénzre. Meg is 
nézték sokan, igaz, hogy ide főleg 
férjek mentek és leendő férjek, hát-
ba sikerül nekik megtanulni a trük-
köt, hogy csak mürostos menyasz-
szonyt jegyezzenek el, aki ha ren-
delkezik a többi mürostos társa sa-
játságaival, rövid használat után 
szétmegy, vagy felszívódik és igy 
elveszti másoktól megállapított jel-
legét. Azonban mindegyik látható-
lag csalódva jött ki. 

A bucsu közönsége a késő esti 
órákig ott tömegeit az alsóvárosi Ut-
cákon a buesus sátrak körül. 


