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— Koós Eismér ál lapota iámét komoly. 
Keós Elemér, a Csongrádi Takarékpénztár 
nagyérdemű vezérigazgatója néhány héttel ez-
előtt tudvalevőleg súlyosan megbetegedett. A 
gondos orvosi kezelés és odaadó ápolás ered-
ménjeként a ritka erös szervezetű beteg két hét 
előtt elhagyhatta a betegágyát, söt hivatalába is 
fOllátogatott. A napokban azonbin Koós ismét 
ágynak esett és állapota megint komolyra for-
dult. Kezeló orvosai biznak abban, hogy most 
is legyőzi súlyos be'egséfcél és állapota jobbra 
fordui. Betegágyánál a legközvetlenebb hozzá-
tartozókon kivűi senki sem jelenhet meg. Tisz-
telőinek és barátainak azonban nagy lömege 
érdeklődik állandóan a nagybeteg vezérigazgató 
állapota iránt. 

— Vasárnap keraai föl a küldöttség az 
Ipartestület lemondot t elnökeit. Mint ismere-
tes, legutóbb a szegedi, majd az eleki Ipartes-
tület fejezte ki bizalmát és ragaszkodását az 
Ipartestület lemondott elnöke iránt, most pedig 
a szőregi Ipartestület a kövsikező átiratot in-
tézte a szegedi Ipartestülethez: „Az Ipartestület 
tekintetes Elnökségének, Szeged. A szöregi 
Ipartestület folyó hó 11 én i r to t t éríekezte én 
S öreg, Deszk, Ujszentiván, óazentiván iparos-
sága a lemondott elnök égnek további miiki-
disit óhajtja is kiti, hogy elhatározását vonja 
vissza. További működéséhez teljes bizalmaval 
hoizájátul és Isién áldását kéri további műkö-
déséhez. Szöreg, 1926 április hó 12-én. Maachs 
Imre s. k. ipariesiüeii jegyző, Viiis Mihály s. 
k. ipartestületi elnök.* A szegedi kűidottiég 
egyébként vasárnap délelőtt fo yamdn keresi föl 
Pálfy Dániel, Kérmendy Mátyás és Takács 
Béla elnSkiket, hogy előttük az előljáráság ké-
relmét tolmácsolja. Az elnökválság ilymcdon 
előreláthatólag a lemondások visszavonásával 
közm gn*ug»ásra elintéződik. 

— Lehet már bútorozott szobát kapni, csak még 
azt nem igen tudják, hogy hol ? Ha föiad egy 10 sza-
vas apróhirdetést a Délmagyarorszdgba, kap ajánlatot 
bőven. Hirdetéseket felvesznek; a kiadóhivatal (Aradi 
ucca 8) és a gyűjtőhelyek. 

— Wunder i i chné ,keze lé sé i " a Margitszi-
geten is betiltottak. Budapestről jelentik: 
Wunderiichné margitszigeti kezeését a tiszti-
főorvosi hivatal tegnap betiltotta. A főorvos 
jegyzőkönyvi kihallgatásokat eszközölt a de-
lejes asizony működéséről. Rövidesen egyéb-
ként végleges döntés történik Wunderiichné 
ügyében. 

— Nincs protekció, csak a szépség számit. Ez a 
jelszava a .Pünkösdi királynő" választásának, amelyet 
pünkösd vasárnapján rendez a pesti Margitszigeten a 
Színházi Élet. Tavaly csak a budapesti lányok vettek 
részt ezen a szépségversenyen, az idén már országos 
lesz a választás. Erre a napra feljönnek a fővárosba a 
legszebb vidéki lányok, hogy összemérjék varázsukat 
a pesti szépségekkel. Amerikában minden évben Chicago, 
St. Francisco, Philadelphia, Boston, St. Louis szép-
ségei kelnek versenyre a newyorkiakkal s minden vátoa 
a maga saját dicsőségét látja abban, ha egy gyermeke 
elvitte a paimát. A Színházi Élet .Pünkösdi királynő' 
választásán is — amerikai mintára — Budapest mellett 
résztvtsz majd ebben a derűs és nemes küzdelemben 
Szeged, Miskolc, Győr, Debrecen, Pécs és a többi 
nagy város, de mint ez járészt falvakban élő nemzet-
nél csak természetes, a kis bogárhátú falusi házak, sőt 
a tanyák egyszerű gyermekei is A vidéki városok és 
községek szavazás utján jelölik ki azt a leányt, aki a 
várost, vagy a községet a „Pünkösdi királynő"-válasz-
táson képviseli. A kiválasztott leány pünkösdkor a 
Színházi Élet vendége lesz Budapesten. A .Pünkösdi 
királynő" szépségének nemcsak a dicsőség lesz a 
jutalma, hanem teljes kelungyét kap ajándékba és 
udvarhölgyei is értékes ajándékokat kapnak. 

— Pör a bizottsági ülés után. Budapestről 
jelentik: A járásbíróság ma kezdte meg a tárgya-
lást Lázár Miklós A Reggel főszerkesztője elleni 
rágalmazasi pOrben, aki a múlt év decemberében 
tartott fővárosi közoktatási bizottsági ülésen azt 
állította Kerezsi György fővárosi iskolaigazgatóról, 
h<gy ő is a Kommunisták táborához tartozott. A 
tárgyaláson a bíróság hozzájárult a valódiság bi 
zonyitásához és evégből több tanu megidezését 
rendelte e'. 

Az utasok szemeláttára a szegedi 
személyvonat elé vetette migát egy 

vásárhelyi munkás. 
Hódmezővásárhelyről jelentik a Délmagyar-

országnak : Szerdán délután megdöbbentő, 
tragikus öngyilkosság történt a Vásárhely-
nípkarti állomás előtt. A kis állomáson mintegy 
ötvenen várták a délutáni szegedi személyvonatot. 
Az utasok kszött volt Rúcz István 39 éves 
betonmunkás is. Amikor feltűnt a nagyállomás 
felől a szegedi vonat, idfges izgalomban helyez-
kedtek el az utatok a korlátnál. 

Amikor a vonat csak néhány lépésre volt az 
épűlattől, Rács litván, még mielőtt valaki meg* 
akadályozhatta volna, átvetette magái a korláton 
és o mozdony elé vetette magát. Az utasoknak 
tehetetlenül kellett nézni, mint szenvedett ki 
összeroncsolva a szerencsé len ember. A később 
kiérkezett rendőri bizottság levelet talált Rácz 
zsebében, amelyben e l sondja a szerenctétlen 
munkás, hogy iszákossága miatt határozta el 
magát az öngyilkosságra. 

— Főbelőtte magát egy bankigazgató. Buda-
pestről jelentik: A Székely keresztúri Takarékpénz-
tár igazgatója, dr. Nagy Béla főbelőtte magát es 
meghalt. Hatrahagyott isveiében azt irja, hogy egy 
ismeretlen marh«s*ailitóval szemben a könnyelmű 
séget is meghaladó jóhiszeműséggel járt el, sokak-
nak nagy anyagi veszteséget okozott és azt jóvá-
tenni mar nem tudja. 

— Árlejtés az államvasutaknál. Az államvasutak 
szegedi üzletvezetősége nyilvános versenytárgyalást 
hiidet a Szeged állomáson létesítendő vizái omási viz-
vezetek munkáira A tervek, a költségszámítás, szerző-
dési tervezet, ajánlati minta stb. az üzletvezetőség épí-
tési és pályafentarbsi osztályában és a szegedi osz-
tálymérnökiégnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Az ajánlatokat legkésőbb április 24-én déli idóráig kell 
záit borítékban a szegedi üzletvezetőség I. osztályában 
(II. emelet 10. sz.) benyújtani. Az ajánlat benyújtását 
megelőző napon déli 12 óráig az ajánlati végösszeg S 
százalékának megfelelő bánatpénzt kell az üzletvezető-
ség gyüjtöpénztáránál letenni. 

x Kávé, tea, kakaó és elsőrendű fűszer-, cse-
megearuk legolcsóbban beszerelhetők Glück cég-
nél. Telefon 901. 52 

— Bicikli karambol a Kálvária uccában. 
Szerdán eaie háromnegyed héi órakor suiyos ki-
menetelű szerencsétlenség történt a Kálvária ucca 
és a Báró Jósika ucca sarkán. Egy biciklista el-
ütött két kis leányt, akik közül az egyik súlyos 
sérüléseket szenvedett. Az eset ugy történt, hogy 
Nógrády Mátyás volt kendergyári munkás barátja 
biciklijén sebes iramban száguldott a Dugonics ter 
felől a Kálvária ucca jobboldalán. A Báró Jósika 
ucca sarkánál egy könnyű kocsi jött vele szembe. 
Baifelé már nem térhetett ki, igy fölfutott a gyalog-
járóra és elütött két ott tartózkodó kislányt, Gajdos 
Pannikát és a két éves Gajdos Fiíométál. A bicik-
lista nekivágódott a falnak, a kislányok pedig a 
gép alá kerültek. Az idősebb, a Pannika fej in és 
karjain súlyosabb sérüléseket szenvedett, a kicsi 
kének csudálatosképen semmi baja nem történt. A 
biciklista szintén erőíebb zuzódásokat szenvedett. 
A megsérült kislányt hazavitték és ott kötözték be 
sebeit. A rendőri eljárás megindult. 

— Féltékenységi d r á m a Pár i sban , ahol a 
csábi ó ir , a gyilkos i l magyar . Parisból je-
lentik : A Petit fournal ujabb részleteket köiöl 
a Páris környékén történt neuiiyi-plaisznci 
gyilkosságról, aminek hőse a magyar szárma-
zása Hoffer István borbélysegéd volt. Áldozata 
pedig Hammer Géza vasmunkás A két magyar 
jó* aráiságban volt, de amidőn a 32 é*ee H. ffer 
1925 ben idénymunkára ment, Hammer a fele-
ségét elcsübltotta, ugy hogy amikor Holfer 
visszatért, házát üresen taláüa. Azután Páris-
ban talált állásra éa többször megkísérelte, hogy 
feleségét visszatérésre birja. Április 12 én este 
hármasban vacsoráztak, a vacsora később ve-
szekedéssé fajult és Hoffer egy hossza konyha-
késsel halálos sebet ejtett Hammeren, A gyil-
kosság után nyugodtan Ufeiüdt ellenfelének 
ágyába és itt fogta el a rendőrség. 

— Százmillió kaució ellenében szabadulni 
akarnak az átokházi húsvéti csata szereplői. 
Ismeretes, hogy a szegedi ügyészség fogházába 
kerül ek az átokházi busvéi véres csata sze-
replői, Fodor Ferenc és Kismarton András, akik 
miután maguk is megsebesültek, késeikkel ugy 
szúrták meg az öreg Bezzeg Mátyást, bogy az 
holtan <maradt a csatatéren. A két fiatalember 
most 1 0 0 - 1 0 0 millió korona kauciót akar föl-
ajánlani arra az esetre, ha szabadlábra kerül-
hetnének. 

x A f l r j h e z m e n é s nem lehet gond, mert 
a lakást az Asztalosmesterek Bútorcsarnoka 
(Dugonics tér 11.) olcsón berendezi. 

— Borzalma* gyi lkosság Nagyvárad mel-
l ű N a g y v á r a d i jelentés szerint Hegyközpáli 
községben titokzatos bűntény történt. Az egyik 
földmives a határban meztelenre vekőzetel i 
női holttestre bukkant. Az orvosi bizottság azt 
állapította meg, hogy kéj^yilkofságrói volna 
szó. Az ismeret'en te les kilétét a rendőrség 
még nem tudta megállapítani. 

Szzinfpúzz és 
Művésszet ^ 

át szinház háti műsora: 
Csütörtökön: Terezina. Bérlet B. 5. Premier. 
Pénteken: Terezina. Bérlet A. 5. 
Szombaton délután ifjúsági előadás: A zsidónő. 
Szombaton este: Terezina. Bérletszflnet. 
Vasárnap dilután mérsékelt helyárakkal: A királyné 

rózsája. 
Vasárnap este: Terezina. Bérletszünet. 
Hétfőn: Doktor Szabó Juci. Bérlet A. 6. Premier. 
Kedden: Doktor Szabó Juci. Bérlet B. 6. 
Szerdán: Doktor Szabó Juci. Bérletszünet. 
Csütörtökön: Doktor Szabó Juci. Bérletszünet. 
Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG j e g y 

i rodá jában telefoaoa is Megrendelheti. (Tele-
fonszám 806). 

* Bárányi dános zongoraest je . A szegedi 
zenei élet kulturtényezöjeként ismert és becsült 
zongoraművész, Bárányi János tartotta meg 
hangversenyét szerdán este. Az elSkelő és lel-
kes közönség Cáak f é ig töltötte meg a Tisza 
nagytermét, sokan ugylííszik ezúttal sem tettek 
kivételt a „helyi nagyságok" működi se iránt 
táplált hagyományos közönyükkel, bizalmatlan-
ságukkal éa idegenkedésükkel. Ha az előbbiek 
szereplése sok esetben indokolttá tette is a kö-
zönség magatartását és a szarkazmusának 
ebben az irányban való kihegyeződését, a szer-
dai hangverseny alaposan rácáfolt éppen a 
.helyi nagyságok" gjüjtőnév keretébe foglalt, 
s j n o s , legöbbször tehetségtelenek szektájára, 
mert Bárányi szereplésével jóval felülemelke-
dett a lokális jelentőségen. Meglepő fejlődése, 
haladása, elmélyülése a hangversenypódium 
elsőrangú művészévé tette. Nagyszerű techni-
kája csak kifejező eszköze a mélyen átérzett és 
átértett eszmei tartalomnak, amely alakiló 
erővel, pompás hangulatszinekkel és soha 
egy petcíg háttérbe ne® l ípö formaáhilaltal 
bontakotik ki játékából. Egyénisége az álmo-
dozó, látományszerü költészet felé hajtja, iit 
érez, itt teremti meg a maga világát, amely 
nem önösen követelő, mert sohasem akarja 
saját céljainak elhódítani, illetve elragadni a 
köitfii mű megteremtőjének világát, hanem 
hoszáalakul, beléje olvad, eggyé lesz vele. Mű-
sorát Bárányi Schumannak és Chopinnak szen-
telte. Schumann: Szimfónikus e tűdjei t játszotta 
és az eredeti ritmusok kidomboritásánál nem 
veszett bale a bravúros szemlényvesz'ésbe, 
hanem hagyott a dallamosságnak is akkora 
ösvényt, amekkorán mindenki odalérkőzbetett a 
közelébe. Chopin: b-moll szonátájának keserű, 
de előkelő hangja és a Presztó kísérteties 
fanláziája mély haiást gyakorolt a közönségre. 
As Impromptu op. 36 ban, a fi Hadi op. 
23-ban, a cb-moli és C-dur etűdökbzr-, utolsó 
n i isul a Polonaite op. 53 ban a szenvedő lé-
lek szellemes, előkelő, de elfőj ott bánattól ter-
hes melancholiáját éreztük. Bárányi még nincs 
a tetején tehetségének, még van tőle sok várni 
va ónk. A szerdai hangversenyén is ujabb ol-
daláról ismertük meg. Kevesebb teli nála a 
konvencionális muisUátfs és főbb a ne«e» ér-
zésből fakadó e*z aényi zene. A közönség elis-
meréssel es teise ed siet ünnepelte, tíszeiőí 
babérkoszorút nyuo t t ak át neki és a t px nem 
szűnt i&eg, mig á dssul Schumann: Románc-
cal meg nem koazönle az 0 áciékat. I. v. 
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