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— A szerkesztőségből. Frank Jőssei érdemes 
ujságlró-kartársunk, aki közel két hónap óta beteg, 
a mai napon megvált a felelős szerkesztői munka-
körtől. Frank természetesen továbbra is a Dél-
magyarország munkatársi gárdájába tartozik s 
amint egészsége teljesen helyreáll, újból megkezdi 
nálunk értékes újságírói munkásságát. Felelős 
szerkesztő a mai naplói kezdve Pásztor Józsei. 

— Kardpárba j . Vasárnap reggel könnyű ki-
menetelű kardpárbajt vivott dr. Burger Béla 
ügyvéd és Szécsényi La|os. A pá rba j előzmé-
nye az a jól ismert és jellemző tettleges táma-
dás, amely húsvét vasárnapján játszódott le a 
Kass-kávébáz telefonfülkéje előtt. Burger a 
támadásról cikket irt, mire a támadó provokál-
tatfa. A párba] — értesülésünk szerint — csu-
pán néhány pillanaiig tartott és mindkét fél 
könnyű sebese lésévé, végződött. Szécsényi jobb-
karján sérült meg, mig dr. Burger arcán szen-
vedett kisebb karcolást. A felek a párbaj után 
nem békültek ki. A rendőrség megindította az 
eljárást, a felek pedig a nyilvánosság számára 
elzárkóztak a felvilágosítás ad ás elől. 

x Filharmonikusok hangversenye a hősi sirok 

Íondozási alapja javára Tiszában juniu3 2 án, este 
Ü 9 órakor, jegyek kaphatók Dugonics tér 2. és 

a Tisza-szálló portásánál. 
x Horváth Dreher Söröző kitűnő konyhája 

olcsó havi abonomát ad. 
— A szegedi oipéaziparosok hódolat* Vá-

zsonyi Vilmos emléke előtt. A szegedi cipész-
iparosok egy tekintélyes része minden bétfőn 
összejövetelt szokott tartani, amelyen az aktuális 
kérdéseket beszélik meg. Az e heti értekezletet 
a cipészipirosok főképpen Vázsonyi Vilmos 
emlékének szentelték. Dr. Landtsbtrg Jenő ka-
marai titkár emlékezett meg Vázsonyi Vilmos-
ról. Kijelentette többek között, hogy az iparos-
ság és főleg a kisiparosság, saját magával 
szemben rójja le tartozásé', ha a szokásos hétfői 
értekezletéi Vázsonyi Vilmosnak, a kisemberek 
törheteiiin védőjének szenteli. Vázsonyi Vilmos-
nak — mondotta Landesberg — lehetlek hibái, 
de senki kétségbe nem vonhatja, hogy Vázsonyi 
Vilmos a kisekszisziencidk, a munkásemberek kép-
viselője volt. Szüajön meg a gyűlölet, hallgas-
son el a pirtoskodás a nigy halott koporsója 
előtt, térjünk magunkba és fobászkodjunk Isten-
hez, hogy Vázsonyi tanításai valóra váljanak. 
A cipészipari szakosztály mélységes megható-
dottsággal áldozott Vázsonyi emlékének. 

— Véres szetelmi dráma Diósgyőrö t t Mis-
kolcról jelenük: Hétfőn délelőtt véres szerelmi 
dráma játszódott la a diósgyőri gyártelepen. 
Újvári József munkás több késszurással meg-
ölte Páljl Mária munkásleinyt. Tettének el-
követése ulán Újvári önmaga ellen fordította a 
kést és két súlyos sebet ejtett magán. Éietben-
maradisához kevés a remény. 

x A Gazdag-c irkusz kedden, szerdán és 
csütörtökön szenzációs u j műsort mutat be. 
Csütörtökön délután és este az utolsó előadá-
sokon a műsor keretében tréfás jeleneteket 
adnak elő, amelyekben résztvesz az egész 
társulat. 

a: Kasa-száll A emeleti étterme is fény-
űzési (luxus) adó adómentes. 

Elsőrendű kárpitosmunkákat előnyös 
árban vállal könnyű fizetési feltételekkei 

W l r t t e r , Osztrovszky ucca 3. sz. 
T e l e f o n h i v ó 7 - 3 9 . 

koronáért első-
rendű friss 

t e h é n t e j e t 
házhoz szállit rendelésre ÚJHELYI EMIL tej-
gazdasága Kazinczy ucca 6. Telefon 16—46. 539 

Minden kflISa értesítés helyett. 

Özv. Kopasz Jinosné szül. ' Debreczenyi Júlia I 
I mérhetetlen fájdalommal jelenti a legszeretőbb I 
I és leghűségesebb férjenek 

fl Kopasz János I 
I műépítésznek váratlanul bekövetkezett halálát. I 

Temetése junius hó 2-án délután 5 órakor H 
I Szűcs ucca 12. 8üám alatti gyázházból tör- I 
I ténik Gyászolják: Nővéiei, sC-gornöje és I 
I unokahugai. Mbit 15 • 

Áztassunk „Asszonydicséret" mosóporral, utána m o s -
sunk „Szarvas" szappannal . Igy kímélhetjük a fehér-
neműt, takaríthatunk munkát, Igy l e s z a ruha igazán 

kifogástalanul tiszta. 

A szegedi adódiktátorok. 
(Magyar László linoleurametszetei.) 

Fodor Jenő. 

Dr. Kolb Árpád. 
Dr. Kolb Árpád pénzügy igazgat 5 és Fodor Jen5 vá-

roai tanácsnok, a városi adéhivata! vezetője. Köztudo-
más szerint halálos ellenségek, de a valóságban testi-
jelki jébarátok. A pénzügyigazgató hivatalbál Jdvánja 
csak az adóügyi szenátor fejét, hogy azzal kedves-
kedjen a szigora és könyörtelen fináncminiszternek 
kárpótlásul a nagy adéhátralékért, de hivatalon kivűl 
lelkesen gratulál ahhoz a páratlan eredményhez, ame-
lyet as adóbehajtások terén elért. Egyikük mestersége 
sem szimpatikus, hiszen mindketten az adót forszíroz-
zák. éppen ezért különös, hogy ugy a pénzügyigazgató, 
mint as adóügyi tanácsnok a legrokonszenvesebb főtiszt-
viselők közé tartozik. Ennek pedig az a magyarázata, 
hogy mindketten nagyon lelkiismeretes tisztviselők, 
akik elmennek a méltányosság legszélsőbb határáig, 
már amilyen széles határokat szabnak az adótörvények. 

x B á r h o l b á r m i t v á s á r o l , kérje a 
magyarorszdg ingyenhirdetési szelvényét. 

Dél-

Sz. E. V. K. 
Félörömmel olvasom, hogy Budapesten megnyílt az 

Embervédelmi Kiállítás. Egész örömem akkor lenne, 
ha városunkban is megcsinálnák a hasznos tárlatot, « 
Szegedi Embert Védő Kiállítást. De hol vagyunk mi 
más ettől ? Nálunk csak tájvédelem van, amely magyar 
irék üldözésével és s szinház szanálásával foglalkozik. 
Elvégre ez is valami, de még nem minden. Éppen 
ezért iparkodom megrajzolni egy eljövendő Szegedi 
Embervédelmi Kiállítás halvány körvonalait, a legfon-
tosabb és legszükségesebb védelmi eszközök és talál-
mányok fölemlitésével. 

Szerepelne ezen az eszményi nívón állj kiállításon 
többek között például: 

1. egy politikamentes levegővel telitett terem, ahol 
kurzusmentes érzéssel és gondolattal egyesül minden 
becsületes és értékes szegedi magyar dolgozó és 
szenvedő alany, felekezeti és rangfokoziti különbcég 
nélkül és egyáltalában; 

2. egy uj városi parlament, amely balogtalanul és 
ultramontánus nélkül a jövőt építi, melyben Szeged 
szabad és szebb lesz; 

3. egy készülék, amely megvédi a szegedi színház-
járó embert a félórás szünetek és a bus fekete ope-
rettek ellen; 

4. hasonló készülék, amely megóvja a szegedi uccán 
járó szegény embert bizonyos jótékonysági támadások-
kal szemben. 

Sok közhasznú intézmény és találmány hiányzik méf 
városunkból természetesen, amelynek mind helye és 
értelme vilna egy ilyen szegedi kiállítás területén. Szé 
tehetne az adófizető polgárok és munkások megóvásá-
ról, lehetne beszélni preventív védekezésről egynémely 
urak frázisai és jelszavai ellen, amelyek a szegedi 
szinvonalat süllyesztik, de egy ilyen humoros irás ke-
setében nem térhetünk ki mindenre. 

Mi egyelőre csak leraktuk ennek a távoli jövő ködé-
ben derengő kiállításnak alapkövét és illő tisztelettel 
kérjük a m. kir. sáhivatalt, hogy eszménket illetéke* 
tényezőkhöz továbbítani ne terheltessék. 

Jatagán, 

z Varrógép Javitáaokat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép riszv.-társ. Szeged. 
Kárász ucca 1. sz. 

- Félholtra var t legény a zákányi uton* 
Zámbő l i tván zákányi lakost hétlön reggd a 
zákányi uton félholtra verve találták a járókdök. 
A húszéves legóny tfibb sebből vérzett, ugy 
bogy sérüléseivel a közkórbázba szállították be, 
ahol Idcnleg élei és halál kőzött fekszik. A 
nyomozás azonnal msgindalt ós bétfőn raggal 
szűkszavú telefonértesítés érkezett a rendőrség 
központi figydetére, bogy az alsáinoyai rend-
őrség elfogta a tetteseket, akik Zámböt meg-
támadták. A tanyai verekedés ré iz l i td m t * 
hiányoznak é l csak a tetleeak Szegedre v d o 
beérkezése alán lehet pontosan megáll ipitaai 
a zákányi verekedés részleteit. 

z Latotokat, fiilethslyieégckat célszerűen és talá-
nyosan alakit át Takács épitési vállalkozó Bercsényi 
ucca 10. Telefon 6-53. 

X Figyelem 1 Újdonság 1 Szandál-topánkát 
szakszerűen javít ragasztással Lusteiner sport-
dpész Korona ucca 15. Cimre vigyázni! * * 

x A Délmagyarország kiadóhivatala, kölcsfta-
köayvtára és jegyirodája a Klauzál-téri Európa*) 

van. Bejárat Aradi uceáa. j 


