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A Z ASSZONY PARANCSÁRA. 

Két szegedi polgár állott súlyos váddal ter-

helve a törvényszék egyes bírája előtt. Arról 

volt szó, hogy Gyókó bácsi bejött a környék-

ről, eladott majd kétmillió áru kukoricát| 

aztán beült a kocsmába áldomást inni. Mivel 

pedig csak ökör iszik magában s embernél 

«z nagyfokú eltévelyedést jelent az alkoholiz-

mus mezején, — Gyókó bácsi is szövetkezett 

egy fiakkeressel, meg egy alsóvárosi papri-

kással. 

Ami szerény polgároknak való helyiség van, 

vendéglő és kávéház, azt mind sorba vették. 

Kíváncsiak lettek a pezsgőre és az édes pá-

linkákra is, — valamikor másnap estefelé le-

horgasztott fejjel jutott haza Gyókó. 

— Hol a pénz ? — kérdezte a felesége. 

(De már akkor csípőjén állt a keze.) 

Az ember, mintha siketnéma-növendék lelt 

volna, felfelé fordította a két üres tenyerét, 

aztán megint lefordította, jelezvén, hogy nincs. 

— Semmit se hoztál haza ? 

— Helyesen mondod, asszony, valóban 

semmit. 

a Előbb egy sor bogizás jött, aztán a rész. 

letes vallatás. 

— De csak tudod talán, hol fordultál meg? 

— Tudom. 

— Azt is. hogy kivel. 

— Azt is tudom. 

— Akkor kilopták a zsebedből. 

Gyókó borzasztóan megörült az ötletnek. 

•Ejnye, de a szájába adja a szót az asszony,! 

— Kétségtelen, hogy kilopták azok ketten. 

— Reggel azonnal visszamégy és feljelen-

ted őket. Haza se gyere különben. 

Mit volt mit tenni, a szerencsétlen ember 

hejött Szegedre s följelentette a fiakkerost. 

meg az alsóvárosi paprikást, hogy felhasz-

nálták az ő ittasságát s ellopták a pénzét. 

Ez volt alapja a törvényszéki tárgyalásnak, 

ahol a vádlottak bosszúsan védekeztek. 

— Nem emlékszel rá, hogy az első helyen 

mi fizettünk, a másodikon szintén m i . . . 

— Igaz. 

— Aztán te jöttél sorra, pezsgőt kívántál. 

— Ugy van. 

— Akkor megint mi, el is fogyott a pénzünk. 

— Jól emlékszel. 

— A legközelebbi helyen már kényelmes 

voltál 8 azt mondtad, nyutjunk a zsebedbe a 

bukszáért, fizessünk. Előtted történt, vissza is 

helyeztük a tárcát. 

_ Egész helyesen mondod. 

— Hiszen akkor nem lopták meg magát 

ezek az emberek 1 — eszmél fel a biró. 

— Nem, kérem alásan, nem loptak meg. 

Együtt költöttük el a pénzünket. 

— Miért jelentette hát fel őket? 

Gyókó vakargatni kezdte a fejét. 

— Jaj, nagyságos ur, muszáj volt, mert 

rámparancsolt a feleségem. Nem tetszik is-

merni azt az asszonyt, sose bocsátotta volna 

meg, hogy annyi pénzt elmulattam. 

— A fuvarosok a hatóság i fuvaro-
zás ellen. A szegedi fuvarosok — pék-
és husiparosok akciójának folytatásakép-
pen — beadványt intéztek a tanácshoz 
ós kérték, hogy a város szüntesse meg 
fuvarozási üzemét. A tanács — miután 
megállapította, hogy ilyen üzeme nincs a 
városnak, a beadványt levéltári halálra 
Ítélte. Az itélet kimondása után a polgár-
mester tréfás komolysággal jósolta meg, 
hogy legközelebb a magántisztviselők 
jönnek és követelik a polgármesteri és 
tanácsnoki üzemek, illetve állások meg-
szüntetését és nekik való á tadásá t . . . 

Fiatal, nős, 
elsőrendű munkaerő 

• f yvéd l Irodában vagy 

bárminemű állást e l fog l a lna . 
Fűszer- és gyarmatáruban na^y jártasság-
gal rendelkezik. Cim .Szorgalmas* jeligére 
e lap kiadóhivatalában. 474 

— Bérbeadta a város a hatósági 
ksnyérfl temet. A belügyminiszter —• 
mint ismeretes — a hatósági husszék 
halálos Ítéletének aláírásával egyidejű-
leg elrendelte a város kenyérüzemének 
megszüntetését is. A város hatósága 
végrehajtotta már mindkét ítéletet. A 
hatósági husszéket már eladta és az uj 
tulajdonosok julius elsején már át is 
vették, a kenyérözemet pedig most adta 
a tanács bérbe SZÍVÓS János szegedi 
pékiparosnak négy esztendőre, évi 2400 
aranykorona bér ellenében. A bérlő kö-
telezte magát arra, hogy a város szo-
ciális intézményeinek, nevezetesen a 
kórháznak, árvaháznak, szegényháznak 
és a népkonyháknak kenyérszükségle-
tét — évente 80—100 ezer kiló — ön-
költségi áron kieégiti. A béren kivül 
a bódék használatáért meg kell fizetnie 
a szokásos köztérhasználati dijat és a 
piaci helypénzt is. 

— A közúti hidról a Tiszába ve-
tette magát egy ismeretlen fehér-
ruhás lsány. Hétfőn este nyolc óra-
kor nagy riadalom támadt a közúti hi-
don, amelynek ilyenkor van a legna-
gyobb forgalma. Az ujszegedi népkert 
látogatói ilyenkor indulnak vissza a po-
ros, fülledt levegőjű városba. Egy fiatal 
fehérruhás, bubifrizurás leány hirtelen 
felmászott a híd közepén a korlátra is 
mis mielőtt a járó-kelők megakadá-
lyozhatták volna, beleugrott a vízbe. 
A bidon pllanatok alatt hatalmas tö-
meg verődött össze és az emberek ré-
mült kíváncsisággal bámultak le a Ti-
szára, amelynek megáradt vize elnyelte 
az ismeretlen leány testét és a sebei 
ár ugy elsodorta, hogy hiába keresték 
érákig, nem találtak rá sehol. Az ön-
gyilkosságot észrevették a bid lábánál 
tartózkodó balászok és a csolnakázó 
egyesület tagjai is, azonnal csolnakba 
urgottak és odaeveztek, ahol a 18—20 
eves lány a vizbe fult, de már nem 
tudták megmenteni. Az öngyilkosság-
ról értesítették a rendőrséget is, amely 
megindította azonnal a nyomozást, ki-
hallgatták a szemtanukat, de »z ön-
gyilkos leány kilétét nem sikerűit még 
megállapítani. Csak annyit tudnak róla, 
hogy fiatal volt, fehérruhás és a baja 
bubifrizurára volt levágva . . . 
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Sscin&áaz és 
Mtívésseí^ 

* Büvóazláz Szegeden. Néhány nap óta 
büvészláz van Szegeden. A rejtélyes mosolygó 
olasz varázsló, Uferini elvarázsolta az egész 
várost. Mindenki a mutatványok titkait fej-
tegeti. Valamikor a varázslókat igy nevezte a 
magyar nyelv: bűbájosok. Ez a szó ma is 
találó Uferiniékrc. a szó mai értelmében. 
Hogy hogyan szövik fonják titokzatos ujjak 
ezeket a tarka kedves csodákat, arról senki 
sem tudhat semmit. A színpad területén 
Uferiniéken kivül senkinek sem szabad tar-
tózkodni, még magának a színigazgatónak 
sem. Míg a zsinói padlásról is mindenkit el-
távolítanak Uferiniék, aki nem taitozik hozzá-
juk. Egyedül a világosító mester tartó'kod-
hatik rendes őrhelyén a mutatványok alatt, 
ö is rendőri parancsra, biztonsági szempont-
ból. A titkok, amelyek annyira izgatják a 
nézőteret, Uferiniék birtokában maradnak, 
így helyeB ez, mert hiszen az illúziók azért 
illúziók, hogy szét ne foszoljanak. A legna-
gyobb csodát tették Uferiniék: telt házat von • 
?anak a színházba, épp ezért Andor igazgató 
még e héten csütörtökig meghosszabbította 
vendégjátékukat. 

* A Dé lmagyarország jegy i rodá ja kí-

vánatra házhoz kü ld i a színházjegye-

k e t Dugonics-tér 11. Telefon 306. 

* Már c*ak néhány napit; látható a nép-
szerű Uferini-csoport Szegeden, mely csütör-
tökön fejezi be vendégjátékát. Senki se mu-
lassza el megnézni e művészek csodálatos 
ügyességét, amellyel szemkápráztató szem-
fényvesztésüket űzik. 

* Mit* Sheba Szegeden. Ki ne hallott 
volna a világhírű női Fregoliról, aki oly pro-
dukcióval lép közönségünk elé, amilyent a 
nagy Frizzon óta senki sem produkált. Bo-
szorkányos ügyességgel, nagyszerű színész 
készséggel egyedül játsza el egy mozgalmas 
színdarab 30 szereplőjét, férfit, nőt egyaránt. 
E hatalmas attrakció egy este lép fel Dtla 
Lipinsikdjával, az orosz Kékmadár világhírű 
primadonnájával, aki a legnagyobb orosz 
kaberetstilusBal ismerteti meg közönségün-
ket. A társulat többi t*g|ai: az európai hires-
ségü Horváth-duó, Pária legnépszerűbb tán-
cos párja, kik világszerte népszerűsítik a ma-
gyar művészek hírnevét, — végül Somai Ede, 
a budapesti Kis KomOdia tagja, aki egyike 
legjobb dalénekeseinknck. 

Sport 
Az SzTK orazftgos atlétikai v«<-

«enye. Vasárnap rendezte az SzTK 
országos atlétikai versenyét, amelyre 
sajnos, a beigért fővárosi atléták nem 
jtttek le s a fővárost mindössze né-
hány másod- és harmadklasszisu atléta 
képviselte. Igy a verseny nívóját vidéki 
atléták adták meg. Ennek dacára is a 
verseny sikerültnek mondható, mert a 
StAK, DGASE kiváló atlétái és Dono 
gán igen szép eredményeket értek el. 
E verseny keretében bonyolítottak le 
Szeged város ötös suly- diszkoszdobó 
csapatbajnokságát. Mindkét számban 
meglepetésszerűen vereséget szenvedett 
a favorit SzTK. A laza és rotsz pálya 
dacára is hátom uj kerületi rekordot 
állítottak fel atlétáink. A retordok kö-
zül első helyen Tranger József (SzAK) 
országos viszonylatban is kiváló 6 68 
méteres távolugró rekordja érdemel 
említést. A SzAK derék, fiatal atlétája 
versenyről versenyre javul. Schweiger 
(SzAK) 500 méteres rekordja vidéki vi-
szonyúiban elsőrangú. Kellemes feltű-
nést kellett Kocsmár (MTE) szép futása. 
Részletes eredmények: 

100 m. junior. 1. Orbán SzAK 11 6, 

2. Lintner SzTK 12. 3. Bózsó SzTK 12.2. 
Orbán tetszése szerint győzött. 

300 m. sikfutás. 1. Pallghy BBTE 
37 4, 2 Szokolyi DQASE 38.8, 3. Joó 
SzTK 39.8. 

500 m. s f . 1. Schweiger SzAK 1.11, 
kerületi rekord, 2. Scherer SzTK 1.13, 
3. Farkas MTE 1.15 4. 

1000 m. sikjutás. 1. Kocsmár MTE 
2 48 3, kerületi rekord, 2. Scherer SzTK 
2.48 3. 3. Buttula SzAK és Guttmann 
MÁVGSK 2.54. 

3000 m. handicap. 1 Guttmann MÁV 
(100 m. el.) 9.36, 2. Tóth SzAK (150 
m. el.) 9.39, 3. Hoffmann MÁV (100 
m. el.) 9.45, 4. Jójárt SzAK (e. n.) 
9 48. Rossz elönyosztásl 

200 m. gá futás elmaradt! (Miért Ír-
nak ki gátversenyt, ha gátak nin-
csenek?) 

Gerelyvetis junior. 1. Rockenbauer 
DGASE 44.30.2. Csallány KEAC 33.92. 

Sulydobás. 1. Donogán SzTK 11.90, 
2. Rockenbauer DGASE 11 32, 3. Kéry 
SzTK 10.91; 

csapatversenyben l.SzAK átlag 1044, 

2. SzTK átlag 10.15,3. KEAC átlag 9.53. 
Dlszkoszvetis. 1. Donogán SzTK 

37.80, 2. Rockenbauer DGASE 37.60, 
3. Illés KEAC 34.63; 

csapatversenyben 1. SzAK állag 30 39, 

2. SzTK átlag 29.87, 3. KEAC 28.39. 

Magasugrás handicap. 1. Orbán 
SzAK (0) 174, 2. Tranger SzAK (4) 
173, 3. Király DGASE (16) 168. Le-
hetetlenül laza elugróhely. 

Távolugrás. 1. Tranger SzAK 6.71, 
kerületi rekord, 2. Orbán SzAK 6.31, 
3. Szokolyi DGASE 6.30. Tranger 
eredménye acélszallaggal utánamérve 
6 68-nak bizonyult és ezzel Oitovay 
(SzAK) három éve fennálló 6.46-01 re-
kordját sikerült megdöntenie. Feltűnő 
itt még a helyezettek kiváló eredménye. 

Rudugrds. 1. Ki ály DGASE 286 
2. Tajthy KEAC 270. Gyenge mezőny 
és eredmény. 

Hármasugrás junior. 1. Orbán SzAK 
11.82 2. Lin'ner StTK 11.02. 

4X400 m. stafita. 1. SzAK 3.48, 2. 
SzTK 3.69, 3. SzMTE 4.16. (Orbán, 
Schweiger. Butula, Sass). 

' F u t b a l l e r edmónyek : Békéscsabáról 

jílentik: Előre—KAVE 2 : 0 (1:0). 
Biró: Lőwy, SzAK. Az Előre védelme, 
a KAVE csatársora volt jó. — A Sze-
gedi Vasutas SE Kiskunfélegyházán a 
Budapesti Testvériséggel a Vasutis 
Kupáért vívott küzdelemben 1:1 arány-
ban eldöntetlenül végzett, Ezek szerint 
a mérkőzést újból lejátszák. — Zrínyi— 
MTK 4:0. Selejtező mérkőzis. 

Ifjúsági könyvek 
g a z d a g v d l a s z t i k a a 

Déimagyarorsfcág 
kölcsönkönyvtárában, Dugonics-iér 11. sz. 
T e l e f o n 306, 

— 

'Rádió 
ROVATVEZETŐ: SZÖLLÖS KÁROLT. 

A nagyobb leadóállomások mai 
müaora. 

JuUus 7, kedd. 
(A városnév utáni szám: hullámhossz.) 
Földelve vaa az antennája ? 
Berlin Délután 8.30 órakor a Roth-quartelt 

(Roth-Stromfeld-Spitz-Lutz) kamarazene-e stje. 
Zongoránál Theophil Demetriescu. Műsora: 
1. Mozart: Streichquartett, G Dur, Nr. XII. 
7. Mozart: Sonate für Violine ut Klavier, 
B Dur. 3. Beethoven: Sonatensatz für Viola 
und Cello. 4. Beethoven: Streichquartett, 
G dur, Op !8 Nr. 2. 1 .30 órakor prof. dr. 
Grotjahn előadása a születések hanyatlásáról 
és ennek leküzdéséről. 

Breslau 418. Délután 7.15-7.30 előadás, 
Ernst Jokl: A sportszerű nevelés 7.30—8 A. 
Dobsky művészettörténész előadása: Kari 
Spitzweg. 8.30 órakor A szerencsés meg-
találó. Vidám misteríum R. Presbertől. Utána 
a házi zenekar hangversenye. 

Frankfurt a. M 470. Délután 8.31 órakor 
Strauss Oscar három felvonásos operettje : 
„Az utolsó valcer*. A cselekmény 1910. évben 
egy téli éjszakán játszódik. 

Hamburg 39 . Délután 8.15 órakor: .Hans 
Heiling*. romantikus opera három felvonás-
ban előjátékkal, H. August Marschnertőt. 
Szünetben sporthírek. 

Leipzig 45*. Délután 8.<5 órakor: Mahler-
est. (Mahler Gusztáv szül. 1860. jul. 7. né-
met zeneszerző és karmester. 1880-ban Hall-
ban, 1888-1891. Budapesten, 1831-1897. 
Bécsben karmester az Operákban, meghalt 
'Ptt-ben.) Műsor: 1. Ich atmei'einen Linden 
Duft, tch ging nit Lust durch einen grünen 
Wald (Pozsony Ernő.) 2. a) Erinnerung. b) 
Frühlíngsmorgen (Anny Quistorp.) 3. a) Re-
veige, b) Starke Einbildungskraft (Pozsony 
E.) 4. Sopransolo a. d. 4 Stmfo i i j)A. Quis-
torp. 5 a) Rheinlegendchen, b) Aus! Aus! 
(Pozsony E.) 6. a) Nicht wiedersehen, b) 
Schlimme Kinder artig zu mach:n (A. 
Quistorp). 

München 4í\ Délután 7.41 órakor szim-
fónikus hangverseny. 9,'5—11 óráig előadások. 

Brünn 18.0. Délután 7—8 óráig hang-
verseny. 

Páris 1?50. Délután 8 45 órakor: Cseh-
szlovák ünnepi-est. 10-10.45 órakor a .Fa-
mous B ue Jazz* tánczenéje. 

Páris 4 8. Délután 8 órakor angol óra kez-
dőknek. 8.30 órakor haladóknak. 8.45 angol 
irodalomtörténet. 9 órakor: .Gala'-est. 

Ráma 42'. Délután 9 órakor koncert. Mű-
sora : 1. Auber: Nyitány a .Fra Diavolo* 
operához. 2. Fior d'Anda usia, Buzzi: Lolita 
(bariton.) 3. Das Weltech?. 4. Neue Lieder 
von S. Giovanni. 5. Macchini: La Ferita, 
Certo: La Moda assassina. 6. Nucci: Lud-
milla, Foxtrott, O. Strauss: Walzertraum 
(zenekar) 7. Legeenda Marina, Voga Lon-
tana R. Qui fu Napoli, Morenita. 9. Liedchen 
und Nachahmungen. 10. Lscocq: Fantasie 
aus ,La Figlia di Madame Angot* (zenekar). 

Wien 531. Délután 8 órakor: .Weh' dem, 
der lügt! Gríllparzer öt felvonásos vígjátéka. 

Zürich 515. Délután 8'5 órakor: .Die 
Gerichtszene aus de Vikari*. Idill Usteri után. 
8.45 órakor a Gilbert-zenekar hangversenye. 

Ne feledje földelni an tenná j á t ! 

Nagy raktár miatt 
az összes raktáron levő áruk, u. m. férfi és női szövetek, gredadinokat, 

gyapjú és pamut delaineket, kreppek, maroquenok, selymek, sima és mintás 

libertyk, vásznak, zefirek, kanavászokat stb. mélyen leszállított árban árusit 
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Urak figyelmébe! 
Habig, Borsalino, Panizza, W f Tk. Jk . * D á ^ b I f 
Gyukits, Hückl különleges nymszőr ^ ^ M m -

valamint olasz gyapjukalapok m e g l e p ő o l c s ó á r b a n kaphatók 

H o l t z e x S . és F i a i 
detail üzletében, Híd- és Kelemen-utca sarok. sis 

Kereskedők és 
trafikosok 

ha a 

„ V I L Á G " - o t 
árusítani akarják, kérjenek lapot a 

Délmagyarország 
kiadóhivatalában. Telefon 3C6, 


