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kölcsönkönyotárában
megvan Wedekind, Schaw,
Schnilzlerr
Courths-Mahler valamennyi magvarul megjeleni munkája.

Papp Gábort néhány héten belül
kettős csapás érte.
Papp Gábor festőművész munkásságát már igen
régóta ismerik Szegeden és tudják azt is, bogy
vásznaival beleirta magát a magyar művészettörténetbe. A jeles festőt, aki a legutolsó időkben
igen visszavonultan él, a művészetekre és a művészekre nem nagyon kedvező időkben, most né
hány hét öta egymás után érik a lesújtó hirek és
tragikus csapások. Néhány héttel ezeiőtt arrói értesítette egy szűkszavú távirat, hogy Budapesten
meghalt nővérének férje, Marczinhovlcs Gusztáv,
a budapesti gázgyár aligazgatója. A haláleset egészen hirtelenül érte a családot és
a tragédia annál Inkább érte súlyosan a
festőt, mert közötte és nővére közt igen
benső meleg kapcsolat áll fent már gyermekkoruk
óta, Papp Gábor ekkor azonrtal felutazott a fővárosba és hosszú ideig lesújtott és egyedül maradt nővére melleit maradt a gyászban. Azután
visszajött Szegedre, de munkájához nem tudott
igaz kedvvel Hozzákezdeni, mert még sokáig sógora tragikus halálának nyomasztó suiya alatt volt.
Még el sem felejtette a festő ezt a csapást, ami
kor most ujabb csapás érte. A tegnapi napon ijraéi
szűkszavú iávirat érfceseit Szegedre P«pp Gábornak — ezúttal azonban benső barátja, dr. Ács
orvos címére. E s a távirat pedig azt mondotta
szűk szavaiban, hogy Marczinkovics
gázgyárigazgató nemrégen özvegyen maradt felesége Újpesten
amikor lakasára akart hazatérni, súlyos villamoskatasztrófának lett szerencsétlen áldozata. A vilía
mos elgázolta özvegy Maiciinkovicsné, születest
Papp Karollnt a az újpesti mentők igen súlyos,
életveszélyes állapotban vitték be a korházba. Dr.
Acs kimeietesen ezután tudomására hozta a kétségbeesett festőnek az ujabb csapást és most már
Papp Gábor egészen lesújtva ismét útnak induit
Budapestre a nemrégen özvegyen maradt nővére
kórházi ágyához. Nem tudni, mit hoz a jösrő, de
Papp Gábor olyan hangulatban indult el a fő
városba, hogy nem igen fogja a kezébe venni rö
videsen az ecsetet.
— Hat detektív vigyáz 40 000 ember köz
biztonságára. Ismeretes a nyilvánosság előtt, hogy
a trianoni szerződés óta, Szegeddel elleniéiben,
hihetetlen fejlődésnek induit Békéscsaba. Egymás
után kezdődtek meg a legnagyobb építkezések,
raktároka', állomási helyiségeket kezdtek épiieni,
mivel szinle az egész délvidéki magyar tranzitforgalom Csabán megy keresztül. Ezzel a jelenséggel együtt Síinte egyszerre megnövekedett a
város forgalma is, ugy hogy ezzel egyidejűleg
nagyobb rendőri apparátusra is volt szükség, mert
hiszen a nagyobb forgalommal
a bűncselekmények száma is megszaporodott. Amikor a rendőr
ség államosilásávaí államrendőrség került Csabára
is, a detekiivtestületbe mindössze hat embert osztottak be. Ez a hat ember az elmúlt években a
legleikiismereíesebben végezte egyre torlódó és
szaporodó munkáját. A detektivek munkája igen
nehéz voit, mert hiszen a város igen nagy területre terjed. A munka pedig 3zinte hétröi hétre
szaporodott, a detekíivek már már nem tudták elvégezni a túlterhelés miatt. H szen el sem lehet
képzelni azt, hogy mindössze hat detektív működ
jön egy negyvenezer lakosú városban. Most azután a detekíivek, hogy a város rendőri ügyeit
telkiismereíesen és eredményesen íudják elvégezni,
kötéssel fordultak a szegedi rendőrRcrüíeti főképi'
tányságtioz, amelyben szí kérik, hogy sürgősen
egészítsék ki a csabai detektív- testületet, mert
enélküt nem lehet eredményes munkát végezni.
Értesülésünk síeriní ez a keré3 már a kerületi főkapitány előtt fekszik és már foglalkoznak is az
üggyel. A kerületi főkapitány még a mai leszanáU
világban is bizonyára módot kivan találni ennek
a kerésnek teljesítésére.
A Visszhang D a l k ö r jelmezes báljára a
Kass terme fel lesz diszitve. Jelmezesek felvonulása és egyéb firsangi ak uális bohőságo*.
A bál iránti felvilágosítások ifj. Metzgernéi,
Feke esas ucca 18. Telefon 10—60.
— Lexikon cim alatt az egész országra füterjeúö
kereskedelmi, ipari, gazdasági, társadalmi és művészeti címtárt ad ki a budapesti Lexikon-kiidóvállalaf,
melynek adatgyűjtése most folyik S legeden. A könyv,
ha elkészül, nagyban előmozdítja a kereskedelmi érint
kezést.
TeatAncdfllutád lesz vasárnap a Tis.aszailo emeleti termében. Kezdete délután 5 órakor. Jaz<-B*nd.
UJ KÖNYVEK A D É L M A G Y A R O R S Z Á G
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN W e l l s : Ugh
L ő n i , U p t c n S i n c l a i r : Az acs fiának
hívnak, C s e h o v : A koldus, Z o l a : Claude
vallomása, P1 o 11 n o s : A szépről és a jóról,
dr. K é r é s z y : A politika mint művészet és
mint tudomány...

Piaci razzia a zugárusok után.
Szerdán reggel

huszonhét dugáruit

A legutolsó időkben tudomására jutott a rendőrségnek, hogy szinte az összes szegedi piacokon
nagyon elszaporodtak a minden engedély nélkül
áruló zugárusok. Emiatt a legutolsó időkben számos
panasz is érkezett a rendőrségre, mivel a legális
árusok ekszisztencláját komolyan veszélyeztette mér
ez az egyre fejlődő jelenség. I leiékes helyen azon
nal tisztában voltak azzal, hogy ennek a jelenségnek is ugyanazon oka van, mint sok minden mis
bajnak: az általános gazdasági válság, a szaná
lás, a szegénység és az egyre fokozódó
munkanélküliség. Mindenki érzi azt, hogy a kétségbe
esett emberek, akik már hónapok óia állanak
minden munka nélkül, minden kínálkozó alkalom
után örömmel kapnak, de a meglévő törvények és
rendelkezések alapján el kell járni
a
zugárusok
ellen, hiszen komolyan veszélyezteti a legális keres
kedelmet. Ezért azután eíhatározíák, hogy razziákkal fogják megakadályozni
ennek a jelenségnek
fejlődését, annak ellenére, hogy tudták illetéki s
heiyen aat, hogy ezzel a módszerrel rtetn lehet
megszűntetni a nyomort és más
kormányintézkeáések kellenek arra, hogy munkaalkalmak teres;tődjenek a munkanélküliek számára.
A szegedi rendőrség azonban figyelemmel a
meglevő rendeletekre, szerdán a kora reggeli
órákban rajtaütésszerű razziát tartott a piacokon.
Az előző megfigyelések alapján ugyanis a zug-

fogtak el a detektivek.

árusok leggyakrabben a hetipiacok napján árasztják el a legkülönbözőbb piacokat. Nem volt még
nyolc óra sem, amikor ma reggel a rendőrségről
Véber Árpád rendőrkapitány vezetésével egy na
gyobb különítmény indult el a piacokra. A razziát
a megszokott formák között vitték keresztül és
senkisem szabadulhatott ki a rendőr- és detektivgyürüből. Minden árusnak igazolnia kellett magát,
hogy van-e iparjoga, jogosan árul e a piacokon.
A razzia eredménye az, hogy huszonnyolc embert
fogtak a detektívek, akik mind zugárusok, egyiknek sincs semmiféle engedélye és csak titokban
árulták a legkülönbözőbb árusat, rendszerint minden hetipiac alkalmával a kora reggeli órákban,
gondolván, hogy ekkor még nincs olyan nagy
ellenőrzés. Eteket az embereket a razzia attri
azonnal előállitották a rendőrségre, ahol megindították ellenük az eljárást a tisztességtelen
versenyről szóló törvény alapján. Az előállított zugárusok közül a legtöbb azzal védekezett, hogy
semmijéle más keresete nem volt, kénytelen volt
tehát nagy nyomorában ehhez a módhoz fordulni.
Ezek az árusok egyenként mindenféle áruval
kereskedtek, semmitől sem riadtak vissza és azt
is megtették sokszor, hogy a hajnali órákban a
tanyaiaktői összevásárolták az árukat és azután a
piacokon lényegesebben drágábban adták tovább.

— Orvosok assfcülése. A m. kir. Ferencz József
— A ssegedi honvédtőrvényaiék KecskeTudományegyetem Barátai Egyesületének orvosi szak- méten halálra ité t egy függelemsértő katoosztálya és a vele egyesült Szegedi Orvosegylet feb- nát. Kecskemétről Jelentik: A szegedi honvédruár 13-án a sebészi klinika tantermében orvosi szak.
ülést tart. Elnököl: Dr. Lőte József. Tárgysorozat: ?. törvényszék szómba on kiszállott Kecskemétre-,
Or. Heiner Lajos: Komplementkötés gonorrhoeán'il. hogy itélkezzcu Réz György tüzérről, aki októ2. Jeney Endre: Az aiapanyagforgalomról ép és kóros ber 8-án éjszaka függelemsértést
követett e .
viszonyok között. — Itt közöljük, hogy az orvosok Réz György sz említett napon boros hangulat*
egyesülele a következő meghívót teszi közzé: Érteegyik felebbvalőfának.
Mi sítjük a szakosztály ni. tisztelt tagjait, hogy évi rendes ban nem tisztelgett
közgyűlésünket folyó hó 2 -án, a szakülés befejezése kor Császár Gjula gyalogsági szakaszvezet
után tartjuk meg a sebészeti klinika tantermében. Tárgy- emiatt kérdőre vonta, feleselni kezdett vele és
sorozat: I. Titkári jelentés. 2. Tisztújítás. 3. Indítvá- nem teljesítette azt a parancsot, hogy térjen
nyok. Ha a közgyűlés a tagok számára való tekintettel
nem lenne határozatképes, ugy folyó hó 27 én tartjuk vissja a laktanyába. Szóváltás támadt a k£
meg, amikor a megjelentek számára tekintet nélkül katona között és Réz György egyszerre csak
határozatképes lesz. Indítványok az alapszabályok szuronyt rántott és a szakaszvezetőre
rohant
szerint csak akkor tárgyalhatók, ha nyolc nappal előbb A szakaszvezető csak nehezen tudta a katona
a választmányhoz írásban benyujtattak. Dr. Jancsó
kezéből a szuronyt kicsavarni. A tárgyaláson a
Miklós, a szakosztály elnöke.
vádlott öntudatlan részegségével védekezett, a
S z a b ó k bfllja a Tiszában február 14-én.
tanuk
ellenben azt vallották, bár ivott, még
Katonazene játszik.
343
sem
volt
beszámithatatlanul ittas állapotban. A
— Protestáns egyetemi hallgatók táncestéivé. A
bíróság
sokáig
tanácskozott és csak éjszaka
református egyetemi hallgatók „Bethlen Gábor*-köre
és az evangélikus egyetemi hallgatók .Luther'-ezövet- hitdgiték ki az ítéletet. A katonai törvényszék
sége február 16-án, kedden este fél 9 órai kezdettel a Réz Györgyöt golyóáltali halálra Ítélte. A védő
Kass-szálló nagytermében közös műsoros táncestélyt
rendeznek. Csaiádjegy három személyre 6Ü.ÍC0 korona, semmtségi pi nászt jelentett be.
személyjegy 25.«,lü korona, egyetemi hallgatóiul?i;
Ügyvédi n y o m t a t v á n y o k legújabb minta
MÍ.'Jt o korona. A rövid, de érdekes műsoron dr. Buday szerint kaphatók Kovácsnál Szeged, Kölcsey
Árpid egyetemi tanár szerepel „Bethlen Gábor pél35v,
dája* cimü megnyitó előadásával, Kolbay Ildikó, a ucca 4. Telefon 10 48.
városi színház primadonnája dalokat énekel, szaval
N ő i és férfi d vatmellények, harisnyát,
dr. Király Ferenc, Vieutemps szerzeményét hegedűn
dr. Belle Ferenc, zongorán Belléné Csurgay Annuska keziyűk, szvetterek jó kivitelben a legolcsóbbak
adja elő, zárószói mond Paraszkay Gyula joghallgató. Ariadné kötött- és szövöttárugyár részv.-társ. fíUJ KÖNYV A DÉLMAGYARORSZÁG KÖL- elárusitó hílyéi?, Szeged, Tisza Lajos körút 3 2 . m
CSÖNKÖNYVTARÁBAN. R o m á n n é G. Klára :
Írás és egyenlőség.
— „fi* fizoni *5ii etít, naí n«in költ a
vásni" . . . Sterdán délelőtt hatalmas alsó
Hangversenye II. (9
Harmónia
lanyai küldöttség jelent meg a polgármeste r
előít. Több mint száz alsótanyai gsüda tömörül! erre a cílra, három gazdakör vezetősége
és tagjai. Szónokuk a poigárs'es'emek beje
letttette, hogy az a'sótanysi gazdák tiltakozzak
a vasúti hoziájírulás ellen, amslynek fizetésére
a közgyűlés nzabátirendele ileg köteleiig aso
kat a gazdákat, akiknek földjSk az éyiterdö
kisvasút mellett terűi el és igy a vasút meg
növeli majd értékűket. „Inkább nem feőll az s
, vasú*, ha velünk fizettetik mö£" — mondták
kóiU baa a gazdik. A polgármester telkes tdöbessédet tátott a küldöttség előtt a vasú! Hely t . K fejtette, hogy a kisvasút milyen nagy áldást Jelent a távoleső tanyaviligra uj bBségneV %
HIHLAP- fis NTOMDAVÁILAU.T BT.
és gazdagságnak lesz a fonás >, mer* » város*
mint piacot kiviszi a lege rej eltebb anyáira is.
KÉSZlT
a legmodernebb kivitelben árjegyzékeket, körA gazdák megílj^n zhs a poigárm** ert, de
leveleket, levélpapírokat és számlailrlapokat,
azért nem fogadtak e'i az érveiéit. „H fizetni
plakátokat, címkéket, mindenféle kereskedelmi nyomtatványokat, továbbá
köll, hát ne lögyön vasút, eier évit
ö< vó«
legjobb anyagokbúi e.söranguan
a tsnja nélküle, ntfg lösz K.ég egy darabig —
kikészített Üzleti könyveket
é» egyéb folyóiratokat.
ö. m. a.f."
K é r j e n árajánlatot
Uj tánckurzuaok k e z d ő d n e k Régész
tánciskolájában (Tisza-szállo I. em.). Diákok
S Í K O R D, P B T ö r i S A N D O R részére délután 6 órakor, felnőiteknek e» e 8
S U U X H U T t. T E i a r o N 10-34
órakor. A legújabb táncokból mattánordk.
Egyeieknek és csoportoknak egész nap .anitás.
Jelentkezes délulán 6 Aratói.
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