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volt ,u felszárít ója, Olyan szép és hangulatos 
volt az élete, mint nyár időben egy ti-saa parti 
reggel... 

* 

Szombaton éj,szia lka Deési Béla, ,a Szegedi 
Takarék- és Hifel-Résavényátrsaság vezérigaz-
gatója a budapesti Li get-sza-n-a tóriuinban hat-
vannégy éves koiá'bain .elhunyt, Deési Béla ne-
gyedszázadom át fejtett ki értékes közgazdasági 
tevékenységet a pénzintézet élén. Temetése ked-
den. délután lesz Budapesten. Barátai és tiszte-
lői közül többen föliitazinak a fővárosba, hogy 
résztviegyeudk a vég tisztességen. 

HÍREK 

Szegedi háború félkiló 
cukorért. 

(Saját tudósítónktól.) Néhány nap óta 
a Tóth Pét-er-féle fűszeráru nagykereskedés 
•vlötfc százával tolonganak az asszonyok. Va-
lóságos ostromállapot van a Saédhenyi-tér déli 
részén^, a Iviss- 'és Csekanics-u-tieák sarkán levő 
üzlet előtt. A csoportosulás oka abban rejlik, 
hogy ia kereskedésijein cukor kapható és ez a 
manapság (ritka .és becses alkalom' hozza ösz-
•sze a 'város legkülönbözőbb .részeiből a vá-
ra,rolni szándékozók tömegöt, Aki győzi ki-
várni, ni,ig reá kerül a sor, akinek van. ideje 
naphosszat kitan ácsorogná, akinek akad egy 
két rendbeli felesleges ruhá ja , ani.it a leg-
rosszabb esetban' letépnek róla és .rendelkezik 
ezenkívül néhány felesleges oldalbordával is, 
az ipairkodása jutalmául megkap ja a maga 
félkilő .cukrát. 

Ez után a hadikrónika uitán rátérhetünk 
úz „esetre." 'A vásárolná .szándékozók termé- | 
szetesen nem ép a legnagyobb türelmet ta 
uusitják annak kivárásában, -amig sorra jut-
nak. Néhányn-a'k bizony sietős .a dolga, mü 
so.k meg elfáradtak és igyekeznek tolakodni 
amennyire icsalk tőlük telik. .Szombaton már 
egy hatalmas kiirakat-ablak esett áldozatul 
ia nehézkes „tömlegélelmezósnek", .nem is 
szólva arról, (hogy többen rosszul lettek a 
telongók közül. Hétfőn délben azonban en 
nel komolyaljib, sajnálatos eset történt. A 
'közönséget -eleinte az üzletajtán át egyenkint 
^"gedték a boltba és ot t adták á t az előre 
becsomagolt iféHkiló cukrot. IMivél nagyon 
sokan voltak és ,a kiszolgálás lassan 'haladt, 
a z utcán álló asszonyok meguntiák a váraké-

zajongani kezdtek, sőt a kapu üveg-
tábláját is bezúzták. Román József kiszolgáló 
segéd eme közölte a.z asszonyokkal, hogy .a 
Í Jk cukrot akarnak Ikapni, .menjenek a kapu 

Az asszonyok mindjárt, a kapuhoz özön-
tettek, néhányan, be 1-s menték a kapun, ahol 
ekkor már Román -a rollóhuzóval vá r t a őket 

az előllhaladó Sohreiber Jenönét fejbevág 
® « rúddal, aztán bemenekült az üzletbe. 
ubb asszony ezután az incidens után a ren-

( erséga-e szaladt, ahonnan ,az ügyeletes tiszt 
v*®elő azonnal kiment a helyszínére és j.egy-
zokönyvet vett fel az esetről. 

Más verzió szerint Román az üzl-etajtó 
^'kiáltotta, hogy mindenlki, ,ak.i -cukrot 

' va,'> az menjen ,a Ikapu alá. Amig az -as-szo-
a kapuihoz mentek, az a la t t az üzlet 

"dióit lehúzták és bezárták. Később kinyalt 
kapu és amikor az asszonyok betódultak a 
hu «lá, hirtelen előugrott egy segéd és a 

lottó húzóval ütlegelni kezdte, akit csak érc. 
, } asszonynak ki jutot t a barátságos fo-

utalásból, a legsúlyosabb ütést azonban 
' chre iherné ikapta, akit -a fején ént iRomán 

abásá. Az asszony dk a nem várt támadás-
il sikitva szaladtak ki az utcám és mikor a 
"•apu utánuk bezárult, akkor .néhányan dii-
1 "kben beverték a kapu üvegtábláit. 

Az asszonyok .közül többem ia rendőrség-
re siotték és panaszt -tettek bántalmazásukért. 

z ügyeletes rendőrtisztviselő velük együtt 
'"unt ki a lieLysziuiére és kihal lgat ta Románt, 
Valamint az eset tanúit . Az eljárás megindult. 

oooo 

Ö azt hitte, 
erős és erős is lesz. Azt hitte, -nem fog sírni 
és sötét gondolatok sem fogják (kínozni. Vé-
•gigszeretbe akkor a múlt ját , kettőjük -múltját 
egészen és ugy gondolta, -sokkál több státus, 
finomság, sokkal -több szépség van benne ed-
dig, mint ami -még ezután következük, .ami 
még .ezután fog jönni. Sok számadást tartott, 
amig határozott, sokszor kimondta a régi 
gyöngédséggel, vágyakozással, remegéssiei, 
becézve a -nevét, de végül is megtette. 

Sokszor ugy érezte, hős volt és bámulva 
nézte meg magát. -Ne-m hitte, hogy ugyanaz 
az ember, aki ezt megtudta tenni, máskor 
csöndes, szerény ós álmodozva el-elmerengő. 
Ö, a költő .azt h i t te akkor, ennek az embernek 
ennek .a hősnek nem f á j , nem i-s fá jha t semmi 
túlságosa,n nagyon. Reggelen ki-nt azonban 
mégis remegve várta a választ és néha meg-
ingott .a hite erejében. .Néha, amikor az őszi 
nap .aranyosabb fénnyel fénylett á t a szegedi 
korzó kopaszodó platánjain és különös, szinte 
fá jó tavaszi hangulat borzongott, (berzenke-
dett a sima -aszfalt fölött azoknak ,a szivébe, 
akikre a rideg legény lakások .sorakoztak va-
lahol a második emeleten. 

Napközben gyakran eszébe jutott , több-
ször azon kapt-a magát, hogy újból a nevét is-
métli, leiek nélkül .és egy picikét mégis sajgó 
szívvel. Ilyenkor düiiöslködalt -magára ós 
sziut-e lázasain temetkezett munkájába. Majd 
s-étára indult és tétova lépésekkel ta r to t t a 
korzó felé. A fák a la t t szelídem sajgó fá jda-
lom reszkettette meg, valami ijesztő üressé-
get érzett. Mintha hirtelen minden romba-, 
aőlt vo-lna körülötte, tózimte fu tva indult a 
Tiszapartra, de itt sem volt jó. Újszegeden 
már -nyiialó fájások hasogatták, az állomáson 
pedig lakó arccal támolygott az ü-nneplöruhas 
sokaság között. Az asszonyt lát ta, szelíd beteg 
kis .asszonyát és hiába mondta türeknetlei 
lábdobbanással untalan, hogy: — Nem aki 
rom. 

Kormos mozdony gördült az állomásra 
a portás harsány hangon kiáltozta az állomá-
sok neveit. Mellette megmozdult egy pár, a/, 
a j tó felé törekedtek. Ott -megálltak, megeső 
kolták egymást és a f é r f i fátyolos szemükkel 
bámult ki az a j tón, a tülekedő sokaság közé 

És nem törődve a .kiváncsl, tolakodó, -gú-
nyos pillantások áradatával , csak siirt, s in 
keservesen, mint egyszer, gyermekkorában, 
amiiko-r egy .szelíd öreg asszonyt kisért u te-
metőbe. 
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— Időjárás. Hazánkban az idő változé-
kony, enyhe volt. Eső az ország nyugati 
felében és északkeleti részében esett. A 
hőmérséklet bár sülyedt, általában maga-
sabb maradt a normálisnál. A makszimu-
ma 22 C fok volt Zsombolyán, a minimu 
ma 3 C fok volt Tátrafüreden. 

LDÖJÓSL.ÍS: Lényegtelen höváltozás, 
elvétve cső várható. 

SÜRGÖNY JÓSLÁS: Enyhe, elvétve 
csapadék. , 
— Frigyes főherceg kitüntetése. Őfelsége 

megengedte, hogy Frigyes főherceg tábor 

nagy a neki adományozott ottomá.n vörös fél-
hold aranyérmet elfogadja, és viselje. 

Wekerle Sándor Bécsben. Bécsből 
jelentik: Wekerle Sándor volt miniszterelnök 
vasárnap Bécsbe érkezett. 

Kitüntetések. Malártsik Árpád 5 ik hon-
védgyalogezredbeli -tartalékos főhadnagynak 
az ellenséggel szemlben tanúsított kitűnő szol-
gálataiért a legfelső dicsérő elismerés újólag 
tudtul adatott, — Klenóczky Jenő, a 86. gya-
logezred szakaszvezetőj-e, szegedi betűszedő, az 
ellenség -előtt -tanúsított vitéz magatar tásáér t 
a bronz vitézségi érmet kapta. 

Tengerit rekvirálnak. A beliigyiminisz-
terkim hétfőn délelőtt táviratilag tudatta dr. 
Somogyi Szilveszter polgármesterrel, h-ogy 
Szeged város területén tiz vaggon tengeri rek-
virálását rendeli el. A polgármester érintke-
zésbe lépett-a bel ügy min i szt.r ium mai és közölte, 
•hogy ezt -a mennyiséget Szegeden lehetetlen 
összehozni, azonban a bel ügy miniszter fenn-
tartotta a rendeletet s h.aaigsnlyozt.a, hogy szük-
ség esetén katonai karhatalmat rendel ki a tiz 
vaggon tengeri megszerzésére. 

Vasárnap Szegeden országos vásár volt. 
Minden országos vásárnak megvan a maga spe-
cialitása, hát ia -szegedinek i-s v-olt, Egy.ik vá-
sáron ,a patkós csizma, a másikon a mézeska-
ács-sziv dominál, a .szeged it azonban ,a zseb-

metszőik uralláik. Ugy látszik erre az alkalomra 
lerándultak Szegedre az összes budapesti „nehéz" 
emberek. Legalább az eredmény .azt mutatja, 
amennyiben Klopfer Art.hur budapesti lókeres-
-cedőtől ötezer koronát. Füredi Ján-os klára-fal-
v.i lakostól pedig 1200 koronát loptak el. Klop-
fer tolvaja azonban -nem -sokáig örvendhetett a 
zsákmánynak, mert hamarosan elcsípték Fehér 
Dezső vásári tolvaj személyében. Az ötezer ko-
ronát a feleségének adta át, akinél meg is talál-
ták a pénzt. A vasúti állomáson Borbély I-st-
vánuétól 51 koronát, Maja Mátyásáétól pedig 
230 koronát loptak el. A kirakodó vásáron Nyíl-
ra i lstvánnótól (k.ét kendőt, Giljon Miklósáétól 
i pár cipőt osentek el a vásári tolvajok. 

Balogh Károly Budapesten. Balogh 
Károly pénzügyi tanácsos, a hatósági köz-
élelmezési üzem vezetője Budapesten tartóz-
kodik, ahol több Szegedet érdeklő közélel-
mezési ügyben a belügyminisztériumban in-
terveniál. Balogh tanácsos a Szeged részére 
kiutalt havi lisztmennyiség hiánytalan kiuta-
lására is intézkedést kér a minisztertől. 

— A somorjai mandátum. Budapestről 
jelentik: a somorjai kerületben Sághy Gyula 
halálával megüresedett mandátum betöltésé-
re hétfőn ejtették meg a választást. Hódy 
Gyulát választották meg képviselőnek Appo-
nyi-párti programmal. 

- Az Otthon választmányi gyűlése. A 
Szegedi Tisztviselők Otthona választmánya 
vasárnap tartotta meg rendes havi gyűléséi 
Ilauser Rezső Sándor elnökletével. A gyűlés 
folyamán az elnök beszámolt azokról a lépé-
sekről, melyeket az eliiölk határozata alapján 
az egyesület tagjainak -anyagi erdőkében 
tett. — Sajnála t ta l jelentette, hogy a 
tisztviselők részére illetékes helyen sem tü-
zelő-anyagot, sem .gabonát avagy lisztet nem 
tudót biztosita-ni. A rendelkezésre bocsátoü 
cukor,mennyiséget a tisztviselők (között ki-
osztotta. A -culkorra (befizetett öszegíből fenn 
maradt reszt az érdekeltek október 15-ig be 
z-á.rólag .a.z egyesület helyiségében, este 6 és í 
óra között 'a háznagytól, illetve a leszámoló 
hivatalban átvehetik. 'Gondolkodott az egye 
sülét arról , hogy tagjai részére a tüzel ő-fá 
-nak mérsékelt árban, ölenkint nyolc korona 
é r t való felvágátása biztosittassók. Az e~ 
Lrán-t érdeklődök naponlkint) este 6 és 7 ór,; 
között nyerhetnek az egyesület helyiségébe! 
felvilágosítást. Az egyesület folyó ügyeirő 
Bartsch Sándor titkár számolt 'be, -akindk jc-


