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Várostörténeti 
K i MIT TUD? 

Mindeddig előbb közöltük sorsolással terveztük kiválo-
a beérkezett válaszokat és gatni: óvásának igazat adva 
utóbb az új kérdéseket. Ma közöljük, hogy a selejtezést 
szokatlanul először a kérdé- nem bízzuk a vak véletlen-
seket tesszük föl, mert ezek re, hanem — a beérkező 
a kérdések a június 23-i megfejtések számától függő-
nyilvános várostörténeti ve- e n _ ú j a b b selejtezést (írá-
tilkedőnk selejtezőjét szol- . . . . .. , .. , 
gálják. Kelemen Gábor (Tol- 8085 m e g f e j t é s t ) rendezünk, 
buhln sugárút 8.) sérelmezte, Erről jövő vasárnap ponto-
hogy a verseny résztvevőit sabban szólunk. 

Kérdések 
Az alábbi kérdésekre vár- nyílt levelezőlapon, a kérdé-

Juk a vetélkedőn részt ven- sek megismétlése nélkül, a 
ni szándékozók megfejtését számok föltüntetésével: 

1. Melyek Szeged testvérvárosai? (Nyolc városnevet 
kérünk.) 

2. Mikor szerepelt Mascagni a Szegedi Szabadtéri Já-
tékokon? (Pontos dátumot.) 

3. Kiket tartóztatott le a rendőrség Í930. máj. 18-án 
a tipai füzesekben tartott illegális gyűlésen rajtaütve? 
(Legalább három nevet.) 

4. Mikor kapta mai nevét a Széchenyi tér? (Évszá-
mot.) 

5. Milyen sajátos díszitmény jellemzi a szeged-alsó-
városi parasztházat? 

renc, Mikszáth Kálmán u, 
II.) 

A 66. kérdéshez újabb két 
válasz érkezett. Dr. Veress 
Miklós (Kígyó u. 2.) szintén 
helyreigazítja Scheiber Mi-
hályné közlését, melyben két 
különböző, bár hasonló kö-
rülmények között történt 
szegedi repülőszerencsétlen-
séget összevont. Külön-külön 
leírja mindkét szerencsét-
lenséget. Az utóbbinak, Ke-
rekes őrmester lezuhanásá-
nak szemtanúja Nikolcnyi 
Árpád (Rigó u. 25/B) érde-
kes részleteket közöl a má-
sik balesetről, minthogy 
azonban ez nem tartozik az 
eredeti kérdésfeltevéshez, 
csupán tévedésből kapcsoló-
dott tárgyunkhoz, ezúttal 
nem tudjuk közölni, bár 
egyetértünk levélírónkkal, 
hogy „ez is a várostörténeti 
részhez tartozik". Valóban 
érdekes lenne egyszer össze-
foglalni Szegednek a repülés 
történetében betöltött szere-
pét, a szereplők tetteit, sor-
sát. Ezúttal azonban itt, er-
re nem vállalkozhatunk. 

A 76. kérdésre: 1879-ben 
az árvíz után a Tisza-part 
közelében volt egy vendéglő, A megfejtéseknek csü- dija 400, harmadik díja 300 ^ 

törtökig kell szerkesztősé- forintos könyvvásárlási utal- áhol az iparos legények ősz-
iünkbe beérkezniük. Az vány, is minden versenyző szejöttek. Itt volt a 80-as 
eredmenyeket mához egy szejöttek. 
hitre közöljük. Megismétel- " n „ o j u t a I m a t k a p . A föl-
jük. hogy a nyilvános vetél- hasznalandő .rodalmat mult ^ J é s r e k 
kedő első dija 500, második vasárnap közültük. 

Válaszok 
Még febr. 13-án közöltük gedi végrehajtő bizottság 

Kocsis József (Attila u. 22.) tagja. Gazdag elméleti tudá-
kérését, hogy írjunk jó né- sát szívesen adja át a fiata-
hány munkásmozgalmi har- lóknak. Megszervezi a Ter-
cosról. Ennek Eleget téve mészetbarátok Turista Egye-
ezúttal a Ferenczi Józsefről suletét (1930), s ez lehetősé-
és Deli Károlyról beérkezett get ad vasárnaponként elc-
válaszból közöljük a legfon-
tosabb részeket. 

Ferenczi József szegény-
paraszt szülők gyermekeként 
1883. január 21-én született 
Jánoshalmán. A század ele-
jén került Szegedre, a tízes 
évektől szakszervezeti tag, 
Heckmann István mozgalmi 
tanítványa; a Mikszáth Kál-
mán utcai Munkásotthon 
színpadán gyakran szerepelt. 
A világháborút végighar-
colta, az őszirózsás forrada-
lomban részt vett. 1919-ben 
a Szakmaközi Bizottság tit-
kára. Forradalmi tevékeny-
ségéért négy évre ítélték. 
Szabadulása után kivette ré-
szét a szakszervezeti ellen-
zéki munkából és az 
MSZMP mozgalmaiból is. A 
fölszabadulás után kevéssel, 
1945-ben Budapesten halt 
meg. 

Deli Károly 1877. okt. 25-
én Hódmezővásárhelyen szü-
letett. Anyja mosónő volt. ö 
tízévesen cipészinas Makón. 
1906-ban Aradon került a 
munkásmozgalomba. 1910-
ben Jött Szegedre. A hábo-
rú alatt a fronton háborúel-
lenes agitációt folytatott. 
1918 végén Cseh Imrével 
együtt a kommunistákhoz 
csatlakozott. Beválasztották 
a Munkástanácsba, a direk-
tórium katonai bizottságába. 
A direktórium távozása után 
Ferenczivel és Csehvel meg-
kísérelték a franciák ellené-
re a város munkásmozgal-
mának vezetését. Az ellen-
forradalom alatt kitiltották 
Szegedről, Szegvárra költö-
zött. A fölszabaduláskor ő 
alakította ott meg a- kommu-
nista pártot. 1960. máj. 5-én 
halt meg Szegeden. (Pusztai 
József, Lenin körút 38.) 

A 60. kérdésre: Dr. Szepe-
si Imre (1886—1933) a helyi 
munkásmozgalom kimagas-
ló alakja. 1910-ben szerzett 
orvosi diplomát, utána a 
szegedi szemkórházban ka-
pott állást. A háborút vé-
gigharcolta. 1908-tól tagja a 
szociáldemokrata pártnak. 
Forradalmi szereplése miatt 
1921-ben elbocsátják, erre 
Berlinben fogorvosi képesí-
tést szerzett. A belvárosi 
pártszervezet elnöke, a pze-

adások, vita tartására. El-
mélyül kapcsolata a Szege-
di Fiatalok Művészeti Kol-
légiumának tagjaival, töb-
ben — köztük Radnóti is 
— az ő hatására közeled-
nek a munkásmozgalomhoz. 
1931-ben a KMP ösztönzésé-

Szakegyesülete, Heckmann 
István elnökletével. Jambrik 
Ferenc, Pestalics' István és 
Takács János is tagja volt 
már. 1906-ban tagjai közt 
volt Csonka István, Mölnár 
János, Imri István, l engye l 
János, Cselik János, Heck-
mann Ilona, Kiss Gyula, Gál 
Ferenc, Némedi Ferenc, Ka-
csa Gábor és Schofró Fe-
renc. 1919-ben Heckmann 
neveltjei közül a * mozgalom 
élén állt Deli Káról/,-;1 Fe-
renczi József, Cseh Imre. 
Bernáth András, Molnár Já-
nos és Engi István. 1920 
után Bernáth András, Hoff-

E l h ü z ö d ő b e r u h á z á s 

re megalakítja az Országos ner Ferencné, Lengyel János, 
Ifjúsági Bizottság helyi cso- Vénig István, Jambrik Fe-
portját. Gombkötő Péter és renc, Gera Sándor, Píplcz 
az OIB lebukásakor (1932. József, Gladics József és 
ápr. 2.) őt is letartóztatják, Cseh Imre vitték a harcot, 
elítélik. Szabadulása után A harmincas években az 
nem sokkal szívbetegsége előbbiek mellett Kópiás Já-
végzett vele. Munkásságáról nosné, Galotti Ferenc, Ko-
bővebben Csaplár Ferenc írt 
A Szegedi Fiatalok Művé-
szeti Kollégiuma címú 
könyvében (1967) és Szepesi 
doktor című cikkében, a 
Délmagyarország 1967. júl. domé, Minőségi 
2-i számában. (Dr. Apró Fe- Római körút 21.) 

csis József, Plesz György, 
Lacsán Mihály és ,Tóth Béla 
elvtársak vitték a mozgalmi 
harcot szabadságuk kockáz-
tatásával. (Strasinszky Sán-

Cipőgyár, 

A mostani határidő: december vége 
Két évvel ezelőtt 1970-ben alkudta 538-ra, kettő híján alapvető gépek hiányában 

írtunk utoljára a két terme- százzal kevesebbre. Két év- lassan halad. Nincsen se vil-
lőszövetkezet összefogásából vei ezelőtti cikkünkben még Unyszerelőjük, se tetőfedő 
épülő dóci tehenészeti telep- ez a szám szerepelt, de b á d k< s c f ű t é s s z e r e l ő 
röl. Mondhatnánk nyugodtan, közben gazdasagossagi sza- " ' 
istállóerődítménynek vagy mításokkal és belső tartás- szakiparoeuk, ezeket a fel-
akár istállóvárosnak is, hi- technológiai módosításokkal adatokat alvállalkozóknak 
szen ekkorát a környékünkön d 6 4 2 ^ R a e z g > g y á r „ k e i l továbbra is kiadniok. De 

irt A z W r t u ^ akkor) hogy " s z e n öntheti a tejet is, " P - k - e egyáltalán alvállal-
előregyártott feszített vasbe- húst is, ahogy éppen akar- kozót? A beruházások körüli 
tonelemekből készül olyan j u k . A két gazdaságban min- ismert sürgető megszorítás 
technológiával, amelyet ed- denesetre eluralkadott az a mindenesetre előírja, hogy 
dig csak üzemek építésénél nézet, hogy jó lesz, biztosan i d é n december végéig telje-
alkalmaztak. Hozzátettük a j d fe^ _ ha kibírják. Mert s e n üzemképes állapotban át 
tervezők és az akkori kivite- a z egyik szövetkezetet, a k e l 1 a d n l rendeltetésének a 
lezők megalapozottnak látszó sándorfalvi Rózsát tavalyi d ó c i istállót, 
kijelentését is: nemcsak a nehézségei miatt újra szanál- A mostani számítások az 
vasbeton a feszített, de az n i kellett. Az elnök szavai eddiginél is alaposabb kö-
építési ütem is. November szerint a szanáláshoz annak rültekintést kívánnak. A ha-
végére már áll az istálló a js k d z e v a n , hogy vállalták talmas létesítmény állatse-
tervek szerint, hogy a belső e z t a z erejüket meghaladó regletét takarmánnyal a két 
szerelési munkákat télen is n a g y beruházást. kis szövetkezet egészséges 
végezhessék. A termelőszövetkezeti kö- termelési szerkezet mellett 

Sokat lapoztunk azóta a JÜS építő vállalat a 31-es Al- n e h e z e n tudja ellátni. Fölte-
naptárban, az építkezés idő lamj Építőipari Vállalat- h e t ő e n szükség lesz arra, 
közben bekerült az elhúzódó t a j együttműködve kezdte az h o g y tovább bővüljön a közö-
beruházások közé. Körűibe- építkezést, de időközben a 3011 vállalkozók köre. Elodáz-
lül most tartanak ott, ahol közös építő vállalatot felszá- hatatlanná teszi a séndorfal-
1970 telén akartak lenni. Va- molták. Tavaly februártól v i d d c ' szövetkezet végte-
lóban a belső szereléseket októberig teljesen állt a lenül bonyolult birtokproblé-
végzik. munka. Saját brigádot szer- máinak nagyon egyszerű, ra-

Választhat az ember, hogy vezett a szövetkezet, ez vég- cionális megoldását is 
a hivatalos, illetve annak lát- « a mostani munkát, de H. D. 
szó véleményeket írja le, • ^ • • • • • ^ • • • • • • • Í M M H H Í 
vágy hallgasson egy-két el-
szálló építői sóhajra. Az 
utóbbiak közé ilyen monda-
tok szorulnak: jobb erről 
nem beszélni! ígéret akkora 
volt, hogy fölért az égig. 
Mire be : kellett volna válta-
ni, nem volt kapacitás. Azt 
is mondják az építők, hogy 
repülőgép hangárnak bizto-
san jó lenne, de hogy istál-
lónak milyen lesz, azt nem 
tudják. 

Ellenkezve óvatoskodó ki-
jelentéseikkel, az istállóvár 
mindenesetre nagyszerű ígé-
ret. Újszerű megoldások 
egész 60rát kínálja és Igyek-
szik is megvalósítani. Össze-
sen 642 szarvasmarhának ad 
majd nevelő szállást, ha ké-
szen lesz. Igaz, hogy az első 
tervekben csak 324 férőhely 
szerepel — a dóci téesz fő-
könyvelője az adatszolgálta-
tó —, ebből kerekedett egy 
nagyon merész ugrással 640. 
Sokalta ezt a két vállalkozó 
szövetkezet nagyon, vissza is 

Isa pur 
Bizony porrá 

leszünk mindany-
nyian, testvéreim, 
s akkor bizo-
nyára megértőb-
bé válunk a sze-
gedi kirakatokkal 
szemben. Mert 
ilyenkor azon töp-
renkedünk, hogy 
egyszer már fel-
találhatnák a 
holdjáró után azt 
a szerkentyűt is, 
melytől az egy-
formán szürke ki-
rakatok időnként 

megtisztulnának. 
Valamiféle por-
szívót — talán 
majd így nevezik 
el —, amely be-
lülről tisztogatja 
őket. ablaktörlőt, 
mely kívülről. Azt 
már nem is meri 
emlegetni az em-
ber, hogy feltalál-
nák a perma-
nens kirakatren-

dezőket, akik té-
len, tavasszal, s 
ősszel ls olyan 
szépen tudnák de-
korálni azokat a 
kis üvegkalitká-
kat, mint a sza-
badtéri idején. 

Mint a szabad-
téri idején, ami-
kor ugyanezt kü-
lönböző díjakért 
teszik. Nos, ha 
nem megy más-
ként, létre lehetne 
hozni az év többi 
hónapjára valami-
féle Pur es chomu 
díjat. Ezt minden 
hónapban az az 
üzlet kapná, ame-
lyiknek a legpisz-
kosabb a kirakata. 
Az átrendezéskor 
ezt különben 
könnyen el lehet 
dönteni, csupán 
egy mérőeszközt 
kell alkalmazni. 

mely azt kutatja, 
milyen magasság-
beli különbség van 
azon területek 
közt, melyeket 
egy hónapig áru 
fedétt, s azon te-
rületek közt, me-
lyeket ugyanazon 
idő alatt belepett 
a por. Az ilyenkor 

összegyűjthető 
döglött bogarak — 
legyek stb. — 
számát külön pon-
tozná a zsűri. 

A díj egyéb-
ként nem is ke-
rülne sokba: elég 
lenne egy zacskó 
savanyúcukor egy 
origináltan poros 
kirakatból. Melyet 
vidám képpel len-
ne kötelező elszo-
pogatniuk a zsűri 
jelenlétében a 
győzteseknek. 

V. M. 

14. HERR STRAUSS AMERIKÁBAN 

Itt emlékeztetünk arra, hogy amikor az em-
lékezetes Spiegel-botrány nyomán napvilágra 
kerültek Farnz Josef Strauss akkori nyugat-
német hadügyminiszter viselt dolgai, óriási vi-
hart kavart egy hasonló leleplezés - Strausst 
mind a két rakétagyártó amerikai óriás cég, a 
Lockheed és a Boeing, lenge öltözetű hölgyek-
kel megtűzdelt „partykra" hívta meg. Az ilyen 
reprezentatív „call girlek ' (házhoz hívható lá-
nyok) többségét a Cosa Nostra hajtja fel, és 
szállítja dúsgazdag megrendelőinek. Aligha kell 
bővebben részletez.nünk. hogy milyen célt szol-
gál az effajta akció. Az a befolyásos vendég, 
akit ilyen kellemes meglepetés ér. valószínűleg 
hajlik arra. hogy milliós megrendeléseket te-
gyen lehetővé a vendéglátók számára . . . A 
rendőrség egyébként megállapította, hogy az 
emiitett General Electric-üsszejövetelen — há-
la Miss Bogartnak és társainak — a cég 70 va-
gonnyi értékes elektromos árut adott el. Eb-
ben a műfajban a maffia legértékesebb szak-
embere New York egyik Ismert ,.Madame"-ja, 
Mrs. Dorothy Reisner. akinek 2500 lány nevé-
vel, adataival — derékböség stb. — és fényké-
pével ellátott vaskos könyve állítólag „minden 
igényt kielégít". Az eddigi lebukások tanúsága 
szerint, a lányok keresetük 50 százalékát meg-
tarthatták. Ezek után nem kell nagy fantázia 
ahhoz, mit jelent ez az üzletág a szervezet 
uralnafc 

Mondottuk, hogy a Cosa Nostra elsősorban 
abban különbözik szicíliai elődjétől, hogy ru-
galmasan lépést tart a változó Időkkel. Nos, 
szédületes összegek tolynak be egy modern 
kereseti forrásból, az országos méretekben 
megszervezett magzatelhajtásból Amerika leg-
több államában rendkívül szigorúan veszik a 
tiltott műtétet. Az orvosnak csaknem bizonyosan 
a diplomájába kerül az ügy, és ennek megfe-
lelő a honorárium is. A CN, a maga olajozott 
gépezetével, biztosítja a lehető legnagyobb tit-
kosságot. Egy előállított nő vallomásából ki-
tűnt, hogy valóban fogalma nincs semmiről. 
Az utcán kellett találkoznia egy jellegtelen 
arcú, középtermetű hölggyel. Az gépkocsiba ül-
tette, megkérte, hogy állandóan tgy nagy ala-
kú újságot tartson a szeme előtt, „valahol" egy 
magánrepülőtéren sportgép szállt fel vele, és 
„valamelyik városban" végrehajtották a műté-
tet, majd hasonló módon visszahozták. 

Évi 500 millió dolláros forgalmat bonyolít le 
a maffia pornográfiával foglalkozó csoportja. 
Az amerikai határ közvetlen közelében, a me-
xikói Tijuanában van a világ legnagyobb por-
nográf film-, kép- és könyvtára. A kaliforniai 
San Diegóból sokan — jó részük serdülő fia-
tal — kifejezetten ezért „ugranak át" a 17 
kilométerre levő mexikói városkába. A helyszínen 
való böngészgetés óránként egy dollár. Na-
pi 10—15 ezer, hét végén 50 ezer látogató él ez-
zel a lehetőséggel. A vaskosabb filmek köl-
csönzésének napidíja eléri a 20—25 dollárt. Ha 
a film ráadásul színes, a bérleti díj 50 dol-
lár körül van. 

Változatlanul nagy jövedelmi forrás mind-

tore Giancana ilyen „torpedóból" emelkedett Al 
Capone bizalmasává. Gyakori mellékág a vált-
ságdíj miatt elkövetett emberrablás. Az egyik 
híres eset a világhírű énekes, Frank Sinatra 
ugyancsak előadóművész fiának elrablása volt. 
A közvetlen tettesek ugyan lakat alá kerültek, 
de senkinek nincs kétsége az iránt, hogy az ér-
telmi szerzők a CN vezérkarában keresendők. 
Hasonló, rosszul végződött, de csak a közvetlen 
tettesek számára balszerencsésnek bizonyult kí-
sérlet volt a Firestone-ügy. 

Az 58 éves Leonard K. Firestone a világ 
egyik legnagyobb autógumigyárának tulajdo-
nosa. A maffiától két veterán gengszter, Cal 
Bailey és George Skalla kapott megbízást a 
multimilliomos elrablására. Skalla azonban 
úgy gondolta, hogy sokkal jobb üzlet számá-
ra, ha megnyeri a gumikirály kegyeit, és előre 
értesítette Fireslonet. 

Nem ment el a Baileyval megbeszélt rande-
vúra, így az egyébként szintén olasz, csak ame-
rilcaizált fedőnevet viselő gengszter — segé-
dei élén — egyedül jelent meg a pompás lu-
xusvilla narancsligetes kertjében. 

Ahogy meglátta az első, a bokrok mögött 
rejtőző rendőrt, Bailey azonnal lőtt. Ez lett a 
veszte. Minden irányból megszólaltak a rend-
őrök géppisztolyai — ezúttal a saját módsze-
rével lőttek szitává egy banditát 

Nagy business a fogadási szakma is. önma-
géban is jelentős Jövedelmet biztosít, másrészt 
rendkívül gyakran illegális tevékenység kulisz-
szája is. Nemrég egy letartóztatási hullám volt 
— a New York-i rendőrség kebelében. Magas 
rangú tisztek á'Rak birósá"? előtt, azzal a vád-

máig az országos méretekben megszervezett zsa-^ d f l , . r a z z f á k e l 6 u i d 6 b e n 'figyelmeztették a tit-
rolás. egy-egy cég vagy dúsgazdag személy „vé-
delméért" kicsikart sarc A módszer: ha egy 
vállalat vagy az erre felszólított áldozat nem 
fizet rendszeres havi „adót", megjelennek a CN 
fegyveresei, az ügynevezett „torpedók", ós fel-
dúlják, felégetik a berendezést. 

, Chicago jelenlegi alvilági ura, Momo Salva- (Következik: A heroin vámszedői.) 

kos játékbarlangokat. A kellemetlen ügyet egv 
bukméker letartóztatása robbantotta ki, aki el-
mondta: az elmúlt fél évtizedben több mint 
egymillió dollárt osztott ki a hálózatát figyel-
meztető rendőrségi vezetőknek. 


