
Szeged, 1919 október 29. DELMAGYARORSZAG 

mert Bikitynél mindössze 1300 korona volt a 
\ szombati nap folyamán, amelyből ezer koronát 

zsebében megtaláltak, a többit pedig elitta. 
Hélfőn felboncolták Bikity holttestét és a bon-
colás alkalmával megállapították, hogy Bikityet 
a hátán késszurás érte, amely átvágta a szív 
ütőerét. A koponyán is hatalmas seb volt, 
amely minden valószínűség szerint botütéstői 

S,származott. 
— Támogatást kér a vakok intézete. 

Szeged városának egyik leghumánusabb intéz-
ménye, a vakok intézete, az anyagi össze-
omlás előtt áll, mert nem kap semmiféle segít-
séget az államtól és a vidéktől. A Friedrich-
kormány nem tud fizetni és állami intézetek 
sorra kénytelenek á várostól előleget kérni, 
hogy működésűket folytathassák. A vidék, 
amely hathatósan támogatta eddig a vakok 
intézetét, a forgalom elzárása miatt semmiféle 
segítséget nem küldhet. Az intézet már fel-
emésztette a békeévekben megtakaritott kis 
tőkéjét is, csekély iparából nem kép^s magát 
fentartani. Az intézetben elhelyezett világtalan 
gyámoltak legnagyobbrésze megszállott terü-
letekről való, akiket ezidőszerint hazaküldeni 
sem lehet. Ebben a válságos és aggasztó hely-
zetben arra kéri az intézet igazgatósága a város 
közönségét, hogy tőlük telhetőleg támogassák 
a vakokat természetbeni, vagy pénzbeli /adomá-
nyokkal. Mert ha gyors segítség nem jő, a 
vakok intézete kénytelen lesz kapuit bezárni. 

— Tranzitó-raktár Szegeden. A gondolat 
Balogh Károly városi tanácsnoktól ered és ha 
megvalósul, nemcsak Szeged látná a hasznát, 
de a főváros is, ahol a Szegedről felkerült áruk 
árai majdnem másfélszer annyira rúgnak, mint 
itt Szegeden. Illetékes helyen erről az indoko-
latlan áremelkedésről is szó esett, amikor Ba-
logh Károly legutóbb Budapesten járt. A ta-
nácsnok a nagy árkülönbözetet nagyon helye-
sen azzal indokolta, hogy harmad-, sőt negyed-
kézből kerül Szegedről az áru Budapestre és 
az árak a láncosok kezén egyre emelkednek. 
Ennek az állapotnak Balogh Károly szerint ugy 
lehetne véget vetni, ha a főváros megfelelő 
anyagi hozzájárulásával tranzitó-raktárat létesí-
tenének Szegeden, amelyben elhelyezést nyerne 
minden Szegedre továbbszállítás céljából érkező 
áru, amelyből Szegednek jutna egy bizonyos 
százalékú mennyiség, mig a többi a főváros-
nak jutna. Ha a tranzitó-raktár létesülne Sze-
geden, az esetben Balogh Károly szerint más, 
mint a város, szállítási engedélyt nem kaphatna. 
Ez esetben a lánckereskedelem jórészt meg-
szűnne, ami által olcsóbb áron juthatna Bu-
dapest is árukhoz. 

— A sándorfalvai erdő kitermelése. Annak 
a 75 holdnyi akáccal beültetett területnek, amely 
Sándorfalva és a homoki major között van és 
amelynek kitermelését őrgróf Pallaviáni Alfonz 
Károly Szeged városnak átadta, megkezdték 
rrtár a kitermelését. Száznál több munkás dol-
gozik a kitermelésen és minden munkás ölen-
ként 64 korona bért kap és egy részt a rőzsé-
ből. A kitermelt akácfát gépkocsikon szállítják 
be a városba. 

— Kinek szabad a »tanácskormány« el-
nezezést használni. Szomody István mozdony-
vezetőt, a tanácskormány idején tanúsított maga-
tartása miatt felfüggesztették állásától. A 
mozdonyvezető ügyének újrafelvételét kéri az 
az üzletvezetőség kebelében alakított bizottság-
tól. Újrafelvételi kérelmében előadja, hogy eltil-
tották a védekezéstől — állítása szerint— azért, 
mert ő a „tanácskormány" elnevezést használta, 
holott a bizottság cimében is bennfoglaltatik 
ez a gyűlölt szó. A bizottság jegyzője nem 
tartotta Szomodyt jogosultnak védelmének 
előterjesztésére. 

— Csempészbarát őrmester.Bozsik István őr-
mestert a pályaudvarparancsnóksághoz osztották 
be és az volt a kötelessége, hogy az élelmiszer-
kivitelt ellenőrizze. Ehelyett- azonban a csem-
pészetet segítette elő. A pályaudvaron szolgá-
latot teljesilő detektivnek feltűnt, hogy Bozsik 
nagyon sürün érintkezik Papp Lajosnéval és 
Ábrahám Józsefnével, akik nagyon gyakran 
utazgatnak Budapestre. A detektívek kimentek 
Papp Lajosné lakására és ott 10 kiló kolbászt 
és 5 kiló szalonnát találtak. Pappné bevallotta, 
hogy Budapestre akarta vinni a holmit s ez 
lett volna a harmadik szállítmánya. A detek-
tívek Ábrahámnénál is házkutatást tartottak és 
Ábrahámné szintén bevallotta, hogy Budapestre 
akart élelmiszert csempészni. Bozsik István és 
a két asszony Árvay Ferenc kihágási bíró elé 
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Szőrme sapkák, 
Kraüszné Landesberg Böske 

muffok, b o á k a lakí tását l e g -
uto lsó divat szerint vállalja 
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került. Kihallgatása során elmondotta, hogy az 
asszonyok lakásán talált kolbász és szalonna 
az ő tulajdouát képezi. Azért vette, hogy Buda-
pesten v drágábban eladja. A Pappné lakásán 
talált árut Bozsik elszállitatta, dacára annak, 
hogy a detektívek lefoglalták. A kihágási biró 
a két asszonyt felmentette, Bozsik ügyét pedig 
áttette a katonai parancsnoksághoz. 

— Öngyilkos utászszázados. Hétfőn dél-
ben egy órakor Vitviczky István utászszázados 
lakásán'-főbélőtte magát. A mentők a közkór-
házba szállították, ahol keresztüllőtt koponyával 
még hat órát élt anélkül, hogy eszméletét 
visszanyerte volna. A golyó a jobb halántékon 
hatolt be, a bal füle mellett jött ki s keresztül-
lőtte a balkezét, amelyre fejét támasztotta. Ön-
gyilkosságának okát nem tudják, mert levelet 
nem hagyott hátra. Felesége és nagybátyja 
meglátogatta a kórházban, ahol hat teljes órán 
át haldoklott, eltorzult arccal és kidülledt szem-
mel. Az öngyilkosságot az utászlaktanyában 
levő lakásán követte el. A tüköí- előtt ült és 
beszólította feleségét, aki rémülten látta, hogy 
férje halántéknak szegzett revolverrel ül. A kö-
vetkező pillanatban a revolver már elsült. A 
százados második férje volt az asszonynak, 
akinek első férjétől két gyermeke maradt. Hét-
főn este negyednyolc órakor halt meg a szá-
zados nehéz haláltusa után. Holttestét a köz-
kórház hullaházába szállították és az utászlakta-
.nyából temetik. 

— Hajdú Ilona, Meer Margit és Székely-
hidy Ferenc hangversenye. A legutóbbi évek 
legnagyobb művészi eseményei a Korzó-
moziban játszódtak le. A Korzó-mozi igaz-
gatóságának mindig az volt legnagyobb 
ambiciója, hogy színpadán ugy a mozi, mint a 
külföldi legnagyobb művészeket felléptesse. 
Erre a szezonra is egy nagyobbszabásu 
hangversenyciklus-tervét dolgozott ki, amely-
nek elsőjét már november 6-án, csütörtökön 
fogja megtartani. Ezen a hangversenyen a 
honi művészgárda legnagyobb erősségeit 
lépteti lel. Székely Ferenc, az Operaház teno-
ristája, Meer Margit zongoraművésznő, a 
lipcsei Mendelsohn-dij nyertese és Hajdú 
Ilona, a budapesti Operaház tagja egy jól 
összeválogatott, gazdag műsor keretében 
lépnek fel ezen a hangversenyen, mely igazi 
eseménye lesz Szeged művészi életének. A 
hangversenyre előjegyzéseket elfogad a Korzó-
mozi igazgatósága. 

— Joachim Ferenc festőművész képkiálli-
tása Schillinger-féle üvegkereskedésben, Fekete-
sas-utca 22. 

— Töltények a kenderben. A kenderfonó-
gyár tegnap délután bejelentette a rendőr-
ségnek, hogy a kender kőzött négy éles töl-
tényt találtak. A gyár a rendőrségtől a nyo-
mozás megindítását kérte. 

— Értesítés. Olaszországból hazaérkeztem 
és a vívó-tanfolyamot megkezdem. Jelentkezni 
lehet mindennap délután 3—4-ig Korona-utca 
1. szám, I. emelet. 

- — Legújabb kész női téli kabátok stb. 
Női és férfi ¡kabát és ruha gyapjúszövetek, 
plüssök stb. mérsékelt árban Reményiné divat-
háza Szeged, Széchenyi-tér 2., főposta mellett. 

írógép és National 
Cassa mechanikai tízlet. 
Mindennemű írógépek és National (Ellenőrző) 
Cassa javítását és évi jőkarban tartását el-
vállalom. Sikerült legjobb minőségű irógépszal-
lagot és carbon-copirpapirokat beszereznem. — 

.. Telefoni endelést azonnal széllitom. • 

K E L E M EN 
Szegedi Tábla. Törvényszék és Járásbíróságok 
írógép műszerésze. Somogyi-utca 24. szám. 

Telefon-szám 1322. 221 

UJ NŐI DIVATÁRUHÁZI 

Gerő és Tabár 
Szeged-Csongrádi Takarékpénz tá r pa-

lo tá jában , Szécheny i - t é r 7. 
Nagy választék vásznak, schiffonok, ze-
firek, festők, barchetok és szövetekben. 328 

ÉRTESÍTEM nagyérdemű páciensei-
met, hogy fogászati működésemet, 
amelyei anyaghiány miatt kénytelen 

voltam szüneteltetni, ú jbó l megkezdtem, 
B A R T A Á G O S T O N 
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tüS* Briliánsokat, 
használt ékszereket, 
arany és ezüst régiségeket igen MAGAS 
ÁRBAN megvételre keresünk. 264 

Fischer Testvérek S S S %egt 

Mindenszentre 

KOSZORÚK 
271 nagy választékban 

Körmendiné virágosboltjában 
Széchenyi-tér 15. Kiss D.-palota. Telefon 1 1 - 7 8 . 

Ékszerkészilő a örajavitó 
„ , " L . | i rendeztem be Széchenyi-tér 9., 
m n n f i l V T (Korzó-mozi házban.) - Legtöbb 
111 U 1 1 \J ! J L S 5 . a k m u n k á 5 t foglalkoztató, ki-
válóan berendezett figyelmet érdemlő nagy mű-
helyemben karikagyűrűk legolcsóbban készülnek, 
műhelyemben- előállítva. — Tört aranyat, zálog-

S ^ a r o n S ; 5 D ö U ^ C h I 

Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete 
Feketesas-utca 19. szám. < TELEFON 120 T E L E F O N 1 2 0 . 

Kockacukorra még 1-2 napig előjegyzéseket elfogad 
Burgonya, válogatott, étkezési 2f>0 korona, 
Takarmányozásra 2 korona kilogrammonkint 
Poharas mécses halottak napjáral 

színház 
MŰVÉSZET 

HETI MŰSOR: 
Szerda: Szókimondó asszonyság. (Madame sans géne.) 

Színmű. Premier-bérlet A 10. sz. 
Csütörtök: Szókimondó asszonyság, szinmü. Premier-

bérlet B 9. sz. 
Péntek: Szókimondó asszonyság, szinmü. Bérletszünet. 
Szombat délután: Molnár és gyermeke, népies szinmü. 
Szombat este: Bohém élet, opera. Premier-bérlet B 10. 
Vasárnap délután: Csárdáskirályné, operett. 
Vasárnap este: Szókimondó asszonyság, szinmü. 
Hétfő: Vasgyáros, szinmü. Bérletszünet. 

* iiangverseny. Az t j fővárosi alakulat: a 
Lehner—Smilovits-.Roth—Hurtmann-íéle vo-
nósnégyes társaság és Szende Ferenc opera-
énekes, hétfőn este ujabb hangverseny kereté-
ben mutatták be jelentős művészetüket. Ezúttal 
már nagyobb közönségük akadt, amely művé-
szetük hatása alatt a" legteljesebb, elismerését 
juttatta érvényre. A vonósnégyes társaság nem-
csak uj alakulat, de tagjai fiatalok is, akik év-
számban alig reprezemálírak száz esztendőt, ám 
már is reprezentánsai a egti?, tultabb zene : a 
kamara-muzsika * magyar művelőinek. Négy 
test, de egy lélek, akiknek vérükben van a 
zene és a szivükben is és ujjaik alatt megele-
venednek a zenei gondolatok" és életrekelnek 
a szerzők alkotásai. Mozart C-dur vonós-
négyesét .a stilus szépségeivel hozták és Csaj-
kowszky: Es-moll vonósnég esének megrázó 
hangulatát összhangzatos előadásban tolmácsol-
ták. Különösen a harmadik részben, a gyász-
nak könnyfakasztó megszólaltatásában kulmi-
nált előadásukban a játék; szépsége és átfogó 
érzése. Zugó taps hangzott a Csajkowsky-szám 
után, ami- nem szűnt meg mindaddig, mig rá-t 
adásul a pénteken előaóctt Schubert: D-moll 
vonósnégyese második észének előadásához 
hozzá nem fogtak. Intenzív sikerük teljes volt 
és ami fő: megérdemelt. Szende Ferenc négy 
operaária hatásos előadásában mutatta basz-
szusának mélységeit és t¡ijedelmét. A hangos 
tetszést bizonyító tapsom a saját kíséretében 
két népdal előadásával l&ztetje ujabb elisme-
résnyilvánitásra a hallgatóságot. A művészt 
Csányi Mátyás kisérte zongorán, de fáshangu, 
rossz zongorán . . . 

* Tihanyi Zoltán m Operaházban. A 
Délmagyarország keddi s;:, ! iában közöltük, 
hogy Ocskay Kornál már jvő hónap első 
hetében szerzódtetési e<:; M vendégszerepelni 
fog az Operaházban rról értesülünk, 
hogy vendégszerei t Ü'C kapott meghívást 
Tihanyi Zoltán, a szegedi sziaház tenoristája, 
aki a Traviata, Bohének. és a Tosca operákban 
vendégszerepel november vúg . előtt az Ope-
rában. Hihetőleg ez vei dé, szereplés is szer-
ződtetési célból törté ük, mer az Operaházban 
bajok vannak, miután sem h rnyei, sem Miller 
nem hajlandó a mostad te! pési dijak mellett 
az Operaház előadás > I . :t venni. 

* A szókimondó íji ' i v ág. A színházi 
iroda jelenti: Sardot Vi.'v,.»r • --enzációs darabja, 
melynek szegedi rep izér a legnagyobb buz-
galommal készült a ilrátó{| 1 emélyzet, készen 
várja a bemutató előadást Éuy Emília, akinek 
a cimpszerepben alkalma nyílik összes kvali-
tásának kifejezésére, szeftzáciör. alakítást fog 
nyújtani és méltán sorolttá a nagy művész-
nők, Réjane asszony, Biakiné stb. mellé, akik 
feledhetetlenné és népszení; . ették ezt a vér-
beli asszonyt. Gáspár fc^líjre őrmester, majd 
tábornagy szerepében a ¡'fi K tetlen, de gyen-
gédséggel szerető féE| .,s<- repében . fejti ki 
egyéniségét. Hidvéghynek poleonja elismert 
jó alakítása, nemcsak maiz 
világhódító lelkiállapo ff. 
A többi szerep Uti, 1 
hercegnők, Békéssy, r 
László Naipperg grói 
táncmester stb. arra 
ez a felújítás oly sík 

» 

régen volt a szegedi SÍ . 
* Csárdáskirályné 

színházi iroda jelenti: 
oly sikert aratott oper 

de a corsikai 
• ilvánitásában is. 
i oervenü királyi 
*hé rendőrfőnök, 
i , Nyáray, mint 
garanciát, hogy 
járni, amilyen 

nap délután. A 
jitáS alkalmával 

iti'ides esti szerep-

VENUS ILI 1ERTÁR 
SZEGED, KELEA 7. SZÁM. 


