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egy németországi nagy export cég szokatlan, 
ügyességgel végrehajtott üzleti fogásáról. A, 
németek a szóbanlevő nagy céget bízták meg. 
azzal, hogy a német birodalom számára jutó 
romániai petróleum mennyiséget hazaeupe-
diálja. Körülbelül h'at héttel ezel;tt kezdődött 
meg a mániái petróleum források rendszeres 
kihasználása ós ettől fogva siirün futottak 
keresztül .Aradon úgynevezett petróleum vo-
natok, amelyek hatalmas vasciszternákból 
állottak. A petróleum szállítása még mindig 
folyamatban van és eme tartányvonatok ugy. 
Szólván hetenhint végiggördülnek az aradi 
állomás sinpárjain. Az érdekelteknek feltűnt, 
hogy rendkívül sck pefroleumvónat hálád áí 
ezen a vonalon, azonban egészen természetes-
nek találták, hogy Németország több kőolajat, 
biztcsitott magáWk a romániai zsákmány-
ból, mint mi, mert hiszen Magyarország és, 
Ausztria területén elég jelentékeny mennyi-
ségű petróleumot aknáz'n-ak ki. Napokkal ez-
előtt nem messze Aradtól, kellemetlen vasúti 
baleset történt. (A Romániából jövő ós Német-
országiba irányított egyik ihoslszu t'artányvo-
nat összeütközött egy tolató csonka vonattal 
és a karatelbl következtében három petróleum 
ciszterna összerondsolódíott. iA baleset, helyére 
kiszállott bizottság csodálkozva állapította 
meg, hogy a ciszternák 'tele voltak gyönyörű 
romániai búzával és petróleumnak ilxire sínek 
a ttertányokban. A vizsgálat 'ki dérit ette, hogy 
a. berlini világé ág, amidőn már elszállítottá. 
Romániából Németország számára megálla-
pított petroleumkyiantumot, a rendelkezésére 
álló tartányokat pompásan kitisztittatta és 
összeköttetései (segélyével megtöltötte búzá-
val. • 

— Rabló cigányok a kisteleki határban. 
Á kisteleki csendőrség kedden délután tele-
fonon értesítette a szegedi rendőrséget, hogy 
Sipos Ferencnét a Kömipöcz-puszta 135 szám 
előtt, Csengeleikapitányságiban, Kertész pék 
tanyája mellett cigányok megtámadták és 
elrabolták gyékény-táskáját élelmiszerekkel, 
valamint retiküljét 300 korona tartalommal. 
Siposné a rablás után kiabálni kezdett, mire 
a szomszédok a rabló cigányok üldözésére 
siettek. Üldözés közben el is fogtak két ci-
gánynőt, akiknél rengeteg — minden való-
színűség szerint — rablásból származó hol-
mit találtak. A rablót azonban, akiről .a csen-
dőrség megállapította, hogy azonos Jakab 
Félixxel, aki a múlt héten a Csillag-börtön-
ből megszökött egy társával, nem tudták 
kézrekeriteni. Á szegedi rendőrség széles-
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Maria Carmi 
a kiváló tragika idei első filmje. 
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Dráma 4 felvonában. 

A legszebb Carmí-film 

4K • • A 
Előadások, d. u. 6, fél 8 és 9 órakor, Jegyek 

előreválthatók d. u. 4 órától, kezdve. 

ikörtí nyomozást indított a katonai rendőrség 
bevonásával a rabló után. 

— Orosz repülőt fogtunR — Erdélvbati. 
UsiUífaepédáról jelentik: Hétfőn délben Csik-
(szereda felett egy orosz repülőgép jelent, meg. 
A gépről néhány bombát do'btalk le. melyek 
azonban semmiféle kárt nem okoztak. Elhá-
rító iite/4eink 'azonnial lőni kezdték /az ellen-
séges gépet, melyet egy jól irányzott lövés-
sel eltaláltak. A gép kéráffhtén volt Mszálhii. 
<A benne ülő két eresz tisztet sebesülten el-
fogtuk. 

— Pa*kánvmér<ret evett három f?u az 
aszódi fsvltó Intézetben Aszódról ielentik: 
Mintegy 10—12 nappal ezelőtt az aszódi ,|a-
vitóintézet konyháján iaz intézet egyik al-
kalmazottja pépet készitett Valami mérges 
a,ríybalból az intézetben meglehetősen elszapo-
rodott patkányok pusztítására. Miközben a 
(pépet hi'készitették, ia szakács és az ezzel fog-
lalkozó alkaim'azott néhány percre félrevo-
nult beszélgetni. .Ezalatt tölbb növendék be-
ment a konyhába, meglátta a/ pépet, amely-
ről azt hitte, hogy rántás. A fiuk mindegyike 
elvitt eisy kévéset ib'e'lőte és egy, üres helyiség-
be megkóstolták !a pépet. Rögtön rosszul let-
tek, s az intézeti orvos, aki a gyenm'nkek1 val-
lomásából megálíiaipitotta, hogy miről van 
szó, gyeim orímosláist végzett rajtuk és ellen-
mérget is adott be. A gyermekek állapota, 
látszólifig jfaivu.lt is egy kissé, Vle nehtÍM')/ niap 
mriláa a hiröm növéndék yi]égfialt Ak igiaz-
gstéelpg iazorral jelentette az esetet a ható-
ságnak. amely megindította a nyomozást, 
hogy kit terhel a felelősség •» szerencsétlen-
ségért. 

-— Dr Kun íz 'dor fogorvosi rendelését Zrinvi 
utca 5 (Szécsi ház) helyezte át. Telefon 12.—38 

— Modern porcellánok, márványszobrok 
műtárgyak, nagy és ízléses választékban, a 
kopenhágai, meisseni porcellánok kizárólagos 
képviselete Reich Mór és Fia ékszerészeknél, 
Szeged, Tömörkény István-utca 17. szám. 

— Szőrmekabáfo ,% bundák, boák és 
muffok nagv választékban. Szolid árak) 
Reménylné divatháza. Szeged, főposta mellett. 

— Ékszereit javíttassa ós alakifteesa a 
„Ravaf-kávéházzal szemben !evö „Temes-
vári" aranyművesnél. 

Uj női divatterem. 
Van szerencsém a mélyen tisztelt 
hölgyközönség becses tudomására 
hozni, hogy KISS BÖSKE kis-
asszony, szabásznő vezetésével . v . \ 
Mars-tér 9 . sz . alatt a mai kor 
igényeinek megfelelően berendezett 

n ő i divattermet 
nyitottam. Megrendelések a legutolsó 
divat szerint szolid árak mellett a 
legrövidebb idő alatt eszközöltetnek. 
A mélyen tisztelt hölgyközönség 
nagybecsű pártfogását kérem . v . v . 
Bőhm Sándorné 
Mars-tér 9. sz. I. em. Telefon 949. sz. 
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I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az ösz-

szes hangszerekben és alkatrészekben 

Babós Sándor h |Tl eoí? 
Iskola utca-8. Szolid árak. 

Ffaschner Lajosné tisztelettel értesiti a 
hölgyközönséget, hogy eredeti bécsi modellek után 
készült blúzokat és toiletteket tart rak-

táron Bocskay-utca 9. szám, 

A D é l M a g y a r o r s z á g t e l e f o n j a ? 
Szerkesztőség 305. 
Klacfóhlviüiü 81. 
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Előadások kezdete fél 8. 
Szerdán : 9-szer Sztambul rózsája, páratlan kéthar-

mados. 
Csütörtökön: 10-szer Sztambnl rózsája, páros három-

harmados. 
Pénteken : Harmadik Richárd király, történelmi tragé-

dia, páratlan egyharmados. 
Szombaton délután : Egy magyar nábob, szinmü. 
Szombaton este: Traviata, opera, páros kétharmados. 
Vasárnap délután: Lavotta szerelme, énekes játék. 
Vasárnap este: Bérletszünetben Csárdáskirályné, operet 

Hangverseny. 
Az idei hangverseny szezon a jótékonyság 

jegyében indult meg. Érthető az élénk érdek-
lődés, noha nem világhíres művész jelent meg 
a pódiumou és a. legkevésbé elterjedt műfaj: 
kamarazene szerepelt a műsoron. Iís mégis 
volt publikum, jeléül annak, hogy itt ,még a 
legnehezebb és legmagasabb zenének is mél-
tányló, sőt megértő-publikuma van. 

Hogy kik rendezték a mai hangversenyt? 
Zenés emberek, lelkes muzsikusok, akik nem 
kedvtelésből muzsikálnak, unaloműzés miatt, 
hanem lelki szükségből és akiknek oázist je-
lent a zene és a szépnek teljességét a kamara-
zene. Goldmark Sándor főhadnagy (első he-
gedű), Szennyei József főhadnagy (második 
hegedű). Kadelburger Ede (mély hegedűi) é» 
Fiedler Walter (gordonka) szövetkezett a szép 
kultuszának terjesztésére és amiben oly ritkán 
van részünk, kamarazene előadásával delek-
tálták a közönséget- Haydn, majd Beethoven 
•Vonós-négyes-ét adták elő készülten, gondosan 
összesimulva, igazi készséggel és teljes elis-
merést érdemlő eredménnyel. Megérdemelték 
a közönség meleg ós értékelő tapsait, nemcsak 
mert a jótékonyság szolgálatába álltak (a Vö-
rös Kereszt egylet céljait szolgálta a hang-
verseny), de mert értéket képviselő volt a pro-
duktumuk. 

A koncertnek jelentős érdekességet köl-
icsonzött Fichtner Sándor „Cello szoít"-jének 
első előadása. A jeles zeneiró, akinek elvitáz-
•líatatlan érdemei vannak a város zenei életé-
nek fellendítésében, ebben a müvében pompák, 
mondhatnánk élethű portréját adja Bachnak. 
Beethoven nak, Brahmsnak és Lisztnek, a zen® 
négy titánjának. A lelki portré mellett meg-
találj nk a nagy négyes hangszerelési módjá-
nak, hangszinezési formájának festését, a kort* 
amelyben éltek és ennek az életnek egyes fázi-
sait. Szerzeményével zeneirői pályájának ér-
tékes stációjához ért és a siker, ami művének 
nyomában járt, az értékesek közül való és 
ami szintén fontos: megérdemelt volt. Gor-
donkán Fiedler Walter adta elő, nagy techni-
kai készséggel és teljes átérzéssel, megértően. 
A zongora kíséretet Sauerwald Géza látta el 
komoly törekvéssel, hozzáértéssel és figyelem-
reméltó eredménnyel. 

A magyar színészet gyásza. Ismét meg-
fogyatkozott a magyar színészet serege. 
Egyik tagja, KazaUczky Antal hunyt el hét-
fő 'éjjel Budapesten. Tanult képzett színész 
volt az elhunyt, aki i f jú éveiben a szegedi' 
színtársulatnak jjg tataija volt. Innen a Víg-
színházhoz szerződött és ,pár ©v előtt nyuga-
lomba vonult. Szindairatoírással is foglalko-
zott és egy pá.r d'aTabtjla színre Is került. Szer-
dán délután hantolják el a Kerepesi-ut; te-
jaetőbep. t 


