
Szeged, 1919 november 6. DELMAGYARORSZAG 3 

fogják előállítani. Hulzsics ártatlanságát han-
goztatta. A rendőrség nem tartóztatta le, sőt a 
szigorú örizetbevételt is mellőzte. Egy detektívet 
adtak melléje, az utcáta kimehetett és vendég-
lőbe is járhatott étkezésre Hadzsics századost 
szerdán délbon egy detektív kíséretében Buda-
pestre küldték, ahol az államrendőrség fogja 
kihallgatni. 

— Tizenhat milliót foglaltak le egy 
budapesti zugbörzén. A budapesti Unió-
kávéházban razziát tartott a rendőrség. A meg-
rémült valuta-kereskedők tömérdek pénzt dug-
tak el hirtelen a divánokba, a kályhákba és a 
higiénikus csészék mögé. A rendőrök ezenkívül 
mindenkit niegmoloztak s tizenhat milliót szed-
tek össze. A pénzt a razzia után visszaadták a 
tulajdonosoknak, de sok kávéházlátogató ellen 
megindul az eljárás. Baleset is történt a razzia 
alkalmával. Egy megtámadott detektív revolvere 
elsült s egy másik detektívet, meg egy ügy-
nököt megsebesített a golyó. Két másik detek-
tív csak nehezen menekült a tömeg dühe elől. 

— Meghalt Heimann Sándor. Pár hét óta 
tartó betegség után szerdán reggel meghált 
Heimann Sándor földbérlő, aki egyike volt a 
környék legtevékenyebb gazdálkodóinak. Nem 
Szegeden szülelett, Kiszomborból jött be Sze-
gedre, de mióta ebben a városban letelepedett, 
egyike volt azoknak, akik a város agrikulturája 
és közgazdasági életének fellendítése érdekében 
minden lehetőt elkövettek. Horgos mellett volt 
nagyobb földbérlete, amelyen eredményesen gaz-
dálkodott és tevékeny munkásságának nemcsak 
maga látta hasznát, de mindazok, akik együtt dol-
goztak a föld művelésén és lermés kihasználásán. 
Gazdatisztjei, munkásai egyaránt szerették, mert 
a munkában nemcsak maga járt elől jó pél-
dával, de megbecsülte a munkást és a munkát 
és élni engedte mindazokat, akik a földet 
munkálták és akik emberül elvégezték a rájuk 
bizott feladatot. A föld müvelését, a gazdaság 
karban- és rendbentarlását apósától, Grilner 
Gézától tanulta, aki egyike a legrégibb föld-
bérlőknek a környéken. Betegsége pár hét 
előtt kezdődött. Az életerős embert vakbél-
bántalmak lepték meg, de nem fordult orvos-
hoz, csák már akkor, amikor a baj súlyos termé-
szetűvé vált és az operáció elkerülhetetlen volt. 
Az operáció sikerült és pár nap előtt még oly 
jó volt az állapota, lingy orvosai méltán remélték 
.mielőbbi felépülését. Tegnapelőtt állapota rosszra 

'fordult és kinos szenvedés után szerdán reg-
gelre véget ért munkásélete. Mindössze 42 évet 
élt és korai elmúlását özvegyén és gyermekein 
kívül kiterjedt rokonság gyászolja és mindazok, 
akik közelebbről ismerték a munkásélelü em-
bert. Temetése csütörtökön délelőtt 11 órakor 
lesz a zsidótemető cinterméböl. 

— Kinevezés a rendőrségen. Dr. Kelemen 
Béla kerületi kormánybiztos Csordás György 
címzetes tiszthelyettest tiszteletbeli rendőrbiz-
tossá, Bélteki József és Zeiner István I. osz-
tályos rendőröket címzetes örsvezetőkké, Bittó 
Ferenc kerüieti lovasrendőrt címzetes örsveze-
tővé és Busa Mihály II. oszt. rendőrt cimzetcs 
polgári biztossá nevezte ki. 

— Az adótárgyalás. Az egyenesadókivető-
bizottság csütörtökön, 6-án a halkereskedők, 
harisnyakötők, kötéláru kereskedők, mészárosok, 
kárpitosok, kertészek, fatermelők, kesztyűsök és 
kötszerészek, műszerészek, késesek, kovácsok, 
könyvkötők, lakatosok, épület- és mülakatosok, 
mosó és vasalók, kenyérárusok; november 7-én 
kenyérárusok, pékek, kelmefestők, női szabók, 
varrónők, férfiszabók, katonaszabók, szíjgyártók, 
szobafestők, cimfestők, tehenesek, uradalmi 
tejcsarnokosok adóját tárgyalja. 

Szőrme sapkák, 
Krauszné Landesberg Böske 

muffok, boák alakítását leg-
utolsó divat szerint vállalja 

Löw L i p ó t - u t c a 15. s z á m . 208 Telefon-szám 17—11. 

Ha lakásán bárminemű gázszerelés vagif javiíás 
szükség-s. fordulion bizalommal hozzám, mert a legegyszerűbbtől a legkomplikáltabb munkákat szaksze-

s S r k l s Ä " ^ K o v á t S J Ó S e f volt gázgyári főszere lőKorona-u . 13. 

Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- és ékszer-
üzletemben. Szolid árak! Órákban 
és ékszerekben nagy raktár. 154 

FIS CHER K. íor^tvTéháÍ 

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

vollam szüneteltetni, újból megkezdtem. 
B A R T A Á G O S T O N 
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• C:ü!örlöklől vasárnapig: 

l é t nagy mzác iós s lápr! Szep ie i először! 

JUundhalli rejíélii 
STUART WEBBS, legújabb detekfiv-kalandja négy 
felvonásban. MAXI, a szállodai Boy naplójából. 

A Mandarin. 
A legszebb keleti tárgyú vígjáték 3 felvonásban. 

Előadások kezdete: köznap '/, 7 és V2 9 órakor, 
ünnepnap 2; '/, 4, 5, 7 és Va 9 órakor. 

—- Jegyek előre válthatók. -== 

— Gärtner tagad. Gärtner Marcell felkuta-
tása és letartóztatása nem sokban mozdította 
elő a Tisza gyilkosainak kézrekeritésére indí-
tott nyomozást. Gärtner, aki eszelős, beszámít-
hatatlan ember és a harctéren idegsokkot ka-
pott, tagadja, hogy része lett volna a gyilkos-
ságban, csak protekciót ment kérni Tiszától. 
Ezt Almássy Denise grófnő is megerősítette. 
Gärtnert még fogva tartják, családját azonban 
szabadon bocsátották. 

— Kéményseprők és a tűzbiztonság. A 
szegedi kéményseprő-munkások küldöttségben 
jártak a polgármesternél s elpanaszolták neki, 
hogy a kéményseprő-mesterek nem tartják be 
a kollektivszerződéseket. Az előirottnál keve-
sebb szakmunkást tartanak s ez az oka leg-
többször a tüzesetekrfek, amelyeknek egyik 
legfontosabb megelőzése a kémények tisztán-

tartása. A polgármesternek átadták a szakszerve-
zet határozati javaslatát is, amely „sajnálattal 
állapítja meg, hogy a munkaadók egyike sem 
tesz eleget a kötelezettségeknek". A szakszer-
vezet a tüzbiztositó-társaságok figyelmét is 
fölhívta erre s kérte a polgármestert a sérel-
mek nyolc napon belül való orvoslására. A 
polgármester megigérte, hogy el fog járni az 
ügyben. 

— Halálozások. Kedd délután hosszas és ki-
nos betegség után 75 éves korában elhunyt 
özv. Wertheimer Ignácné, akit csütörtök dél-
után 3 órakor temetnek a Dugonics-utca 3. 
szám alatt levő gyászházból. — Kabók Imre, 
nyugalmazott városi segédlevéltáros, hosszas 
betegség után, szerdán 75 éves korában el-
halálozott. Kabók Imre hosszú ideig változatlan 
szorgalommal szolgálta a várost és hivatalán 
kívül a magyarruha zsinórdíszítésének terveze-
tével is foglalkozott. Halálát beteg özvegye és 
fia: Kabók Győző, fővárosi színművész gyá-
szolja. 

— Elkobzott kenyér — állati eledelnek. 
Megírta néhány nappal ezelőtt a Délmagyaror-
szág, hogy Király Ferenc feljelentette a rendőr-
ségen Csomor János Szilléri sugárut 38. szám 
alatti pékmestert, mert kilogramonként 5 koro-
náért teljesen élvezhetetlen, fekete, savanyu és 
nyirkos kenyeret árusított. A kenyeret beszállí-
tották a rendőrségre, ahol a tiszti főorvos és a 
városi fővegyész is megvizsgálta. A főorvos sze-
rint a kenyér élvezhetetlen, az egészségre ár-
talmas és valószínűleg a műhelyben összese-
pert szemétből készült. Csonka Ferenc városi 
fővegyész a következő szakvéleményt adta 
Csomor mester sütetjéről: „A megengedettnél 
barnább, nyirkos és savanyu, félig és egészen 
őröletlen buzaszemek, konkoly és idegen anya-
gok keveréke." A rendőrség a pékmühelyben 
elkobozta a még meglevő fekete kenyér kész-
letét és eljárást indított a pékmester ellen. 
Árvay Ferenc kihágási bíró szerdán tárgyalta a-' 
pékmester ügyét. Csomor azzal védekezett, hogy 
a lisztet egy ismeretlen algyői embertől vette és 
a kenyér nem olyan borzasztóan fekete. Feke-
tébbet is látott. A rendőrbiró 300 korona pénz-
büntetéssbl sújtotta a pékmestert és a lefoglalt 
kenyérkészletet elkobozta —állati eledel céljaira, 
magyarul: disznók táplálékának. 

— Szeged felszabadult az állatzárlat 
alól Szeged, mint ismeretes, hónapok óta 
állatzárlat alatt állott, mivel nagy sertésvész 
dühöngött, azonkívül pedig a száj- és köröm-

Gohotha! 
Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete 
TELEFON 120. Feketesas-utca 1 9 . szám, TELEFON 120 

Árucsarnokí Mészárszék! Hentesüzlet! Mindenféle á r u c i k k olcsón k a p h a t ó i 

fájás járványszerülcg lépett föl a szarvasmarhák 
közötl. Az állatbetegségek • ma már annyira 
szórványosan lépnek fel, hogy a rendőr-
főkapitányság a zárlatot feloldotta. 

— Bútorozott s zobát keresek két 
személyre . Cím a kiadóhivatalban. 

KOSZORÚK 
é lő - é s m ű v i r á g o k 
= nagy választékban = = 

K ö r m e n d i n é virágosboltjában 
Széchenyi-tér 15. Kiss D.-palota. Telefon 1 1 - 7 8 . 

2-es és 3-as számú cigareffahüvelyek 
a legjobb minőségben és a legol-
csóbb napiárak mellett kaphatók a Médi Spécialité szivarkahtively főraktárában S z e g e d , J ó k a i - u t c a I I . s z . 

Telefon 1 5 — 2 0 . — Úgyszintén valódi FEKETE CiUB 
cigarettapapír kapható nagyban és kicsinyben. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

HETI M Ű S O R ; 
Csütörtök: Doktor ur, bohózat. Premier-bérlet B i t . sz. 
Péntek: Boccaccio, operett. Premier-bérlet A 12. sz. 
Szombat: Boccaccio, operett. Premier-bérlet B. 12. sz. 
Vasárnap délután: Kis cukros, vígjáték. 
Vasárnap este: Boccaccio, operett. Bérletsziinet. 
Hétfő: Boccaccio, operett. Bérletszünet. 

* Kamarazene-est. Másfél évtizeddel ezelőtt 
még kérve-kérték a szegedi újságok a közön-
séget, hogy látogassák a zeneestéket, mert 
azok nagy szépségeket nyújtanak. A kérelmet 
akkor is hangoztatták, ha kontinentális hires-
ségü művészek koncertjéről volt szó. Az idők 
folyamán a közönség már kérés nélkül is 
látogatta a koncerteket és ma ott tartunk, 
hogy az egymást követő hangversenyek jobbára 
szép látogatottságnak örvendenek. A zenei 
élet mindjobban kialakul, a zenei kuliurát 
fejlesztve terjesztik azok a zenei társaságok, 
amelyek az utóbbi időben alakultak Szegeden. 
Ezek közé tartozik a Szegedi Vonósnégyes 
Társaság is, amely ebben a szezonban kedden 
jelentkezett először a közönség előtt. A Tisza-
szálló kisterme, amely nem alkalmas hang-
versenyek tartására, mert alacsony és rossz 
az akusztikája, teljesen meglelt és a közönség 
a legteljesebb figyelemmel és érdeklődéssel 
hallgatta a műsorszámokat és a Vonósnégyes 
Társaság előadását. Nem bíráljuk a játékukat, 
amelyet lelkiismeretes és szorgalmas gyakorlat 
előzött meg, hanem minden elismeréssel kö-
szönjük a buzgalmukat, a törekvésüket, hogy 
a kamarazenét kultiválják és annak híveket 
szereznek. A műsoron König Péter F-dur 
Vonósnégyese és Goldmark B-dur Zongora-
ötöse szerepelt. A f olyton alxotó König Péter 
legújabb opusa azt az értéket képviseli, 
amelyet többi alkotásai, amelyek az ország 
határán tul is megszerezték hírnevét e kiváló 
zeneszerzőnknek, úábor Andorné, König Péter, 
Raumer József és dr. Kun Izidor mutatták be 
az újdonságot, amelynek különösen az Andan-
téja után tapsolt a közönség, a befejezőrész 
végeztével pedig meleg ünneplésben részesí-
tette a szerzőt. A Goldmark-féle Zongora-
ötösben a Vonósnégyes Társaságot Fehér 
Gizella egészítette ki, aki a zongora-szólamot 
meglepő ritmikai érzékkel és bravúros techni-
kával játszotta. A tanulóifjúság ismét tekin-
télyes számban volt jelen a hangversenyen. 
Ez is nagy szépség és biztos záloga a zenei 
kultuia itteni jövendőjének . . . 

* Hangverseny. Bárányi János — Cholnoky 
Margit közreműködésével f hó 6-án csütörtö-
kön délután pontban 6 órakor tartja fényes 
műsorral Schumann-estélyét. Jegyek: Bar-
tosnál. A nagyterem fűtve lesz. 

* Boccaccio reprize. A színházi iroda je-
lenti: Élénk érdeklődést kelt e nagystílű ope-
rette felelevenítése s ezt az érdeklődést a darab 
kiosztása is fokozza., Négy primadonna ritkán 
kerül össze egy előadásban. Karácsonyi Ily 
játsza a címszerepet, melyre megfelelőbb egyé-
niséget nehéz lenne találni. Hangja, játéktudása, 
megjelenése harmonikusan simulnak a szerep 
karakteréhez. Babits Vilma poétikus Fiamettája, 
Viola Margit pikáns fodrásznője és Déri Rózsi 
jókedvű Kádárnője együtt egy olyan kvartett, 
hogy ez a siker biztos záloga. Nyáray Rezső 
Lombertuccio, Deréki János Skaldra, Heltai 
Nelli Peronnelia szerepében a jókedvet, Sugár, 
Thorma, Mátrai, Domokos, Tóth énekükkel az 


