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Varázslat és „füsíQfésa a vőlegény visszaszerzésére* 
Két évi fegyházra ítélték a varázsló Kolompár Józsefnét. 

A cigányasszonyok sokszor jelennek meg a 
törvényszék elölt és a ssblonos cigánybűnpö-
rflkből messzire kimagaslik ax a bünűgy, amely 
szerda délelőtt kerfilt a szegedi törvényszék 
Vild-tanácsa el*. 

Az elmúlt év októberében töriént Hódmező-
vásárhelyen, bogy Spacslk Rózsit meglátogatta 
a likásan Kolompár Jőzsnfné cigányíss ony. 
Spicsik Rizsi síit, zokogott. A cigányatsxosy 
behízelgő és kenetteljes érdeklődésére elmon-
dotta a leány, hogy rum lehet a vőlegénye 
felesége és étért ftusu', nem tudja mii, csinál-
jon. A cigányasszony mindjárt készen állott a 
tervvel: 

— Na, ez nem nagy dolog. Könnyen vissza-
szerezzük mi a vőlegényéti 

Ezután elmondotta, hogy n a g y o n könnyen 
vissza t u d j a varázsolni a vőlegényéi, sőt még 
arra is tudja kényszeríteni, bogy azonnal fele-
ségül vegye. A varázslathoz aionban több dolog 
szokséges. Esősorban is nagy v j c s o r á t kell 
r e n d e z n i , a z t á n s z i k s é g van néhány r u h a d a r a b r a , 
ékszerre és pénzre. 

— Mert m e g f i s t i l é i s e l kell varázsolni — mon-
dotta a cigányasszony. 

Spscsik Rózsi néhány nap múlva át is adott 
a cigányoknak, Kolompirnénak, Budai Isiván-
nénak ts Kolompár Erzsébetnek tizmi iiö ko-
rona értékű :uiat, háimil iő értékű pénzt és 
ékszereket. A „?aráisa:o>", a „megfűs ölési" 
á nagy lakomát mind lebonyolítottak és kije-
lentették, hogy a varázslat kataónapig tart, ak-
kor vissza fog térd a vőlegény. 

— De e r r ő l , ami Itt történt, nem szabad 
s z ó i n t s e n k i n e k , mert akkor megszűnik a va-
rázslat l — mondották a c gányasszonyok. 

A fiatal leány pedig rendületlenül halfgalott, 
de a vőlegény nem Jött. Végre aztán elbtszéte 
a lány a történteket ismereteinek, miié a ható-
ságok e'é került az flgy. Az flgyészsig csalás 
büntette cimen emelt vádat a cigányasszonyok 

ellen, mert a varázslat rávess fondorlatával 
sok értéket csallak ki a hiszékeny leánytól. 

A szerdai főtárgyaláson természetesen mind-
egyik vád ott ártatlanságot hangoztatta és ta-
gadd a „varázslatot". Azzsi védekeztek, hogy 
csupán eladásra vették át az ingóságokat, va-
rázslatról, fűstö éeröl szó sem volt. 

Budainé azonban elszólta magát: 
— Na igen, hát embert akartunk neki 

csiná'ni.. . 
Spacsik Rózsi azután részlegesen elmondott 

mindem. Jeg^ban j»rt egy Csatlós nevű főpin-
cérre, csaiádja azonb n nem egyezett bele a 
házasságba. Vissza kel ett küldeni a jegygyű-
rűket és ekkor jött Koiompirné. 

— Ugy megcsinálom,- mondotta, hogy még 
pénz néíkül is visszajön: olyan lesz a varázslat: 

Elmondta azt is, hogy amikor hetek múlva 
feklősségre vonta a cigányokat, hogy míg min-
dig nincsen semmi, Kolompámé azt mondotta, 
h< gy éjfélkor ki kell menni az orosházi ta-
nyára, ott majd meglotja, mi teszi Az éjféi ki-
rándulásra üz nbin már nea mert eimenni. 

Tatár Júsefnét hallgat á l ki azután, aki-
ntk a szerencsé ien menyasszony elmondott 
mindent. 

— Meg is esküszik erre ? — kérdezte az 
elnök. 

— Akár estétől reggelig l 
— No, ekg egyszer ia I 
— HJ tud V tolna, ho,y milyen négyen ér 

engem . . . — mo do ta e u án Tatás né. 
— M'fé?e s gyeü? — kérde te as elnök. 
— Hát, hogy ide keltett jönnöm! 
A nagy derűi aég után lefolyiaíták a bizo-

nyi'ást, majd a tör«enys*ék ke ho*ta Ítéletéi: 
Knlompiruét kétévi tegfhlzra, Budünét egyévi 
börtönre, Kolompár Erzsébetet peálg hathÓMpt 
törtönre Ítélték. 

— Fusson ki a szemem, ha bűnös vagyok, 
— mondották az asszonyok is fóicbbenfek. 

— Dr. Tonelli Sándor budapesti és bécsi 
utja. Az Országos Iparegyesület igazgatósága fel-
kérte dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkárt, hogy 
az egyesület felolvasó ciklusának során egy is 
mertető előadást tartson a szegedi kereskedelmi 
és iparkamarai kerület közgazdasági viszonyairól. 
A kamara főtitkára ezt az előadást csütörtökön 
délután fogja Budapesten megtartani. Utána 
Bécsbe utazik, hogy rászlvegyen a bécsi nemzet-
közi árumintavásár megnyitásán és az ottani ta-
pasztalatokról visszatérése után beszámoljon a 
szegedi kamarának. 

— Herczeg Ferenc húsvét utáni vasirnap 
jön Szegedre. Közöltük, hogy Herczeg Ferenc, az 
finnepeit iró Stegedre jön. Most azt köziik 
velünk, hogy Herczeg Ferenc nem 14-én, ha-
nem április 11-én, vagyis húsvét utáni vasár-
napon lesz Szegeden. Délelőtt a Dmke felolvasó 
gyűlésén elnököl s délutánt székfoglalót t*rt a 
Dugonics-Társaság ülésén. 

— Katonák és Civilek véres összetűzése. 
Szetda hajnalban két órakor véres verekedés szín-
helye volt a Móra ucca, ahol az egyik éjjeli mu-
latóban formális harc fejlődött ki a mulató kato 
nák és civilek között. Az öaszelüiét, amely később 
véréá verekedéssé fajult, két súlyosan sebesültet 
hagyott a porondon, akikei a mentők szállítottál 
be a kórházba. Az összetűzés kiinduló pontja tu 
lajdonképen a vak zongorás körül kezdődött, aki 
a különbözően megnyilvánuló rendeléseknek nem 
tudott eleget tenni. A helyiségben kél katona mu-
latott, amikor Hegedűs Gyula géplakatos egy na-
gyobb civil társasággal külön nótákat parancsolta 
vak zongorásnafe. A két katona természetesen nem 
hagyta magát. Szó szót követelt, kölcsönös sérte 
getések hangzottak el, amikor már már tettleges-
ségre került a sor. A verekedést azonban a záróra 
akadályozta meg, amikor is a két ellenséges cso-
port bosszút forralva távozott az éjjeli mulatóból. 
Az uccán, a kapu előtt azután i3mét összekerült a 
két társaság. Bajonettek, bicskák kerültek «elő, 
őrült kiáltozások verték fel az éjszaka csendjét. 
A véres verekedés az éjszaka leple alatt történi, 
ugy hogy csak a sebesült áldozatok maradlak a 
csatatéren, mig a harcias társaságbéliek eltűntek « 
láthatárról. Az elöhivott mentők Hegedűs Gyulát , 
súlyos sérüléseivel a sebészeti klinikára, mig egy I 
hasonlóképen súlyosan sérült katonát pedig a ka- j 
tonai kórházba szállították be. A nyomozás meg-
indult. | 

x Kitűnő minSségü baláafyai asztali 
bor, Vá?nav Deisö termese, kizárólag Bodánál 
literje 12.000 korona. 

— A Szegedi Dalárda nem vess részt a 
munkásdalárdák hangversenyén. Néhány nap-
pal ezelőtt köüöitünk egy hozzánk beküldött hirt, 
„A munkásdalárdák pünkösdi dalversenye Szege-
den" cimen. Ebben a következő jelentés foglalta-
tott: „AgMunkásdai&rdák Szövetsége a Szegedi 
Dalárda utján hosszabb beadványt intézett a varos 
tanácsához." Mo3í azt közli velünk a Szegedi 
Dalárda elnöksége, hogy a Szegedi Dalárda nem 
adhatott be a tanácshoz beadványt a Munkás-
dalárdák Szövetsége nevében, mert érre a Szövet-
ség föl sem Sérte; másrészt azért, mert a Szegedi 
Dalárda és általában a Magyar Dalosszövetség 
csongrádmegyei kerületében működő dalárdák 
egyéb elfoglaltságuk miatt — a dalkerüiet választ-
mányának határozata szerint — nem vállalhatnak 
szerepe! a versenyben. 

— Árkedvezmény a Déimagyarország 
előfizetőinek. A Hegyesi féle Házi cukrászat 
a régi kiváló cukrászmester kipróbált recept-
jeit tartalmazza. Az egyct'en enemü könyv, 
amelyet szakember irt és ameiy megbízható 
leifását adjs ugy as egyszerű sütemények, 
mini a legfinomabb éde?ségek elkészítésének. , 
Es a kö »y 50000 koronás boliiáron kapható 
a Délmagyarország kiadóhivatalában, * elő-
fizetőink azonban 25 százalékos árkedvez-
ményben részesülnek, tehát 37500 koronáért 
kapják a Hegy esi féle Házi cukrászatot. 

F o n y ó S o m a Kölcsey ucca 4. 
T e l e f o n 165. 

Szeged legrégibb csillárraktára 
és világítási üzlete. 

Versenymentes szolid árak. 
Saját érdekében hasonlíts i össze a miníséget és 
a2 árakat. 435 Alapítva 1903. évben. 
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— Egy azőregi gazda sntyos balesete- Szerdán 
reggel igen aulyos Kimenetelű szerencsétlenség történt 
Szőregen Bakaltty Gábor szőregi gazda lovaival volt 
elfoglalva. Eddig még ismeretien körülmények között a 
lovak megvadultak és még mielőtt a szerencsétlen em-
ber kiszabadult volna a lovak közül, igen súlyosan 
agyba-Főbe rugdalták. Bakality Gábor azonnal eszmé-
letéül esett össze. Hozzátartozói behozták a szegedi 
kórházba, ahol igen súlyos agyrázkódást és teás beiső 
sérüléseket állapítottak meg rajta. Bakaüty Gábor 
az egész napot eszméletlenül töltötte, kihallgatni egy-
általán nem lehetett. A szerencsétlen euboí állapota 
igen súlyos. 

L a i M o i a M selyem nyatteiiiót í f f ^ B t 
csobban a Nemzeti Áruházban Kárász és Kölcsey u. 

Míívésscet ̂  
h sz iöhá í ; b e n m Q s o r s 

Csütörtökön délután rendkivüi mérsékelt bejárakkal f 
A madarász. 

Csütörtökön este: Alexandra. 
Pénteken: Alexandra. 
Szombaton délután ifjúsági előadás: A hid. 
Szombaton este: Alexandra.  !  

Szombaton éjféli előadás: Thawara Ray indus csoda-
fakir produkciói. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Annabál, 
Vasárnap este: Alexandra. 

Színházjegyét a' DÉLMAGYARORSZAO jegy-
irodájában telefonon is ntgrrndetbeti. {Tele-
fonszám 306). 

* Járosi 3snő az első szegedi nótafa, aki 
önálls szerzői eslén mutatkozik be szülővárosa 
kö önsége előtt. Dankő Pista rokonszenves, 
tehetséges utóda már a rádión keresztül is 
megnyilatkozott és most sorra-rerdre kapja a 
leveleket messze idegenből, magyar szivek üd-
vözletéi, hálás köszönetét. Erdélyből és Hanno-
verből egyaránt jönnek a boldog híradások, 
amelyek arról számolnak be. hogy Járosi Jenő 
kedves, ftiss, hangulatos és őszinte lélekből 
világgá zengő magyar nótái milyen vigasztalás!, 
emléket és reményt ébresztettek elszakadt ma-
gyar szivekben. Ha senki se prófé a a saját 
hazájában, azért Járosi Jenőt mégis csak érde-
mes lesz szeretettel fogadni ma este itthon is, 
hiszen a ml f i u n k , kedves msgyar missziót 
teHesit nétázásával az idegenben is. 

* Vecsey hétfői, 8-iki hangversenye a világ-
hírű magyar hegedűshöz méltó ünneplések kö-
zepette fog lefolyn*. Műsoron Mendelssohn he-
gedűverseny, amit a Filharmonikus zenekar 
kíséretével játszik, valamint Tanini: Ördög-trilla, 
Bach: Air, Hubay: Zefír, Dworák és saját 
kompozíciók, jegyek 25 ezer K-tól Harmóniánál. 

* Andor Zsigmond dirigálni fog a buda-
pesti Városi Színházban. Sebestyén Géza, £ 
budapesti Városi Ssinház igazgatója felszólította 
Andor Zsigmondot, hogy kit estén szerepeljen 
mint vendégdirigens. Andor a felkérésnek eleget 
tesx és már legköxelebb megtörténik a buda-
pesti színházban egy szegedi érdekességű ven-
dégszereplés. 

* Slesák Leó Szegeden. Slezák Leó kamara-
énekes, a bécsi Opera világhírű tenoristája 
még ebben a hónapban két estén vendég-
szerepelni fog * szeg?di színházbsn. 29-én a 
Zsidónő Eleázárját, 31-én pedig a Baj izzók 
Canióját énekli. 

* Telmányi 18 án tsr'ja nagy érdeklődéssel 
vári hangversenyét a Tiszában. Jegyek 20 ezer 
K tói. Harmónia, V. bérlet. 

* Minden este: Alexandra. Az .Alexandra* ugy a 
színháznak, miit a közönségnek meghozta azt, amit 
várt. A színháznak meghozta a kasezaslágert, vagyis 
az állandóan telt házakat, a közönségnek pedig hozott 
egy olyan operettet, amely nemcsak egy pár őrás szó-
rakozást nyújt, hanem hosszú időkőn keresztül felejt-
hetetlen em'éket idéz elö mindenkiben, aki akár csak 
egysier is megtekinti. Az „Alexandra" gyönyörű muzsi-
kéját ma már mindenütt. lehet Szegeden hallani, az 
„Alexandra* hangulatos meséje pedig belopódzik a szi-
vekbe. Minden este ezideig dübörgő tapsorkánnal ünne-
pelte a hálás közönség a főszereplők elsőrendű játé-
kát, de különösen nagy sikere van minden este Kolbay 
Ildikó, Gíbor Mara, Fenyves, Szentiványi. Sugár, Her-
czeg, Bilicsi, Falus és Rogoznak. Az „Alexandra" min-
den este műsoron van és hihetőleg meg sem ált a 
huszonötös jubileumon alul 

* Ma délután rendkívül mérsékelt helvárakkal: 
A madarász. A nemrégiben felújított klasszikus operett, 
melynek muzsikája örökké él, ,A madarász* ma dél-
után rendkivüi mérsékelt helyárak mellett kerül szinre. 
A főszerepeket Trillap Ilonka, Szász Edith, Fenyves, 
Egyed, várhalmy. Herczeg, Szentiványi. Bilicsi, Falus 
és Rogoz játszik. Helyárak 3332 koronától 18.94,0 
koronáig. 


