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A nyomot* halá lba k a r g a t a t t agy munkás t , 
aki há t gyaranakat hagyot t á r v á n . 

/ M t̂ mí r . _ i J . . J i J l \ 1 wolf fflleeKflifllM C*ciravável ífS onmblre! ti»/«tii. (4 Dilmagyarország munkatársától.) Szerdán 
délelőtt féli ízkor m ó l értesítették a szeiedi 
rendőrkapitányságot, hogy az E!ső Szegedi 
Cipőgyár egyik munkása, id. Kalmár István a 
félreeső helyen felakasztotta magát. Az ön-
gyilkosságot Fábián Jőzsef munkavezető fe-
dezte fel, amikor kilenc ira után keresni 
kezdte Kalmár Istvánt, aki megíehetős ideje 
távol voit a munkateremből. Azt gondolta, hogy 
az öreg itv$**yolcivss munkás talán rosszul 
érzi magát. Utána ment, hogy megnézze, mi 
van vele. Keresés közben az egyik félreeső 
hely ajtaját bezárva találta. Azt gondolva, hogy 
az öreg van bent, nevéről szóli'otta, de nem 
kapóit választ. Bsnézett az ajtó hasadékán, 
amelyen keresztül megrémülve pillantotta rreg 
id. Kalmár Istvánnak a víztartály kinyik-
esivire felakasztott testi/. Azonnal szélt néhány 
munkásnak, akiknek segítségével sikerült ki-
feszíteni a belülről bezárt ajtót. A megrémült 
emberek sie ve vágták le a szerencsélent, 
akinek még egéizen meleg volt a tette. Mes-
terséges Ifigzétsel próbálták életre kelfeni. Min-
den biábavaló volt. 

A tett szinbe'yén az ajtóra belől egy levélféle 

1 volt felszögelve. Ceruzával irt sorokkal bucsu 
zik családjától és kéri hozzátartozóit, hogy ne 
haragudjanak tettéárt. Elbúcsúzott levelében az 
összes egyesületektől is, amelyeknek tagja volt. 
Családját figyelmeztette, hogy a gyáriéi nikik 
járó \linzi asesMIJik meg, vigyázzanak, hagy 
havif fardliják ét kért őkei, hagy temetsik a 
kisleánya me Ili. A rendőrségtől azt kérte, hogy 
ne boncollassák fel. 

A szerencsétlen ember megrenditő esete mély 
szánalmat váltott ki munkatársinak leikéből. 
Szaktársai elmondották, hogy kissi egzaltált 
természeli vali. Lehetőleg kerülte az embere-
ket, sokszor elvonult és hangosan morfondíro-
zott. Elmondották, hogy egy pillanatig sem vet-
ték észre rajta, hogy az öngyilkosság gondo-
latával foglalkozik. 

Szerdán reggel, miat rendesen hat órakor 
ment be a gyárbi, ahová kisleánya nyolc óra 
felé vitte be utána a ragge'it, amslyet nyu-
godtan el is fogyasztót. Az általános vélemény 
az, hagy id. Kalmár István halálát a mai ne-
héz gazdasági helyzet okozta. A szerencsétlen 
embert bél gyermeke is a fsietige tiralja. 

A DÉLMAGYARORSZÁG 
a demokráciáért harcol, fegyvere a függetlenség 
és szókimondás, hátvédje a közönség támogatása. 

HireM 
•IT /if£ Csütörtök. Róm. kat. Kornél. Pro-
i A / l l l a testáns Edith. Nap kel 5 úr a 38 pert-

ukor, nyugszik 18 óra 12 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva j . e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

ayitva d. e. 8-l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak i 

öerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jeni 
Fossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut 11. 
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

A Délmagyarorsság bécsi szerkesztősége: Wien, II., 
fóborstrasse 7. (Wr, Auslandskorrespondenz). Telefon s 
30-3-22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részére : Wien., I., Wildpretnmkt 1. 
rOsíerr. Anzeigen A.-G.) Telefon: serié 62—5—95. 

Canadában győztek a liberálisok 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Lon-

donból jelen i k : A canadai parlamenti válasz-
tások az eddigi eredmények sietint a liberáli-
sok teljes győzelmével végződlek. Még 13 vá-
lasztókerületből hiányzik az eredmény. Salyos 
veresigei szenvedtek a koazervativ párt voli 
minisztmi, akik közil hatan vesztették el man-
dátumukat. ^ 

— A szegedi egyetem filozófiai fakultásá-
nak kétasáznál több hallgatója van. A MTI 
jelenti a késő éjjeli órákban: Több budapesti 
lapban az a téves hiradás jelent mtg, 
bogy a szegedi egyetem két filozófiai fakultá-
sának mindössze alig 40 növendéke van. Ezzel 
szemben illetékes helyen Regállapitják, hogy a 
szellemi és természettudományi karokon csak 
az I. évre ezideig több mint száz hallgató irat-
kozott be, az Összes hallgatók száma pedig a 
két filozófiai karon már is felülmúlja a két-
százat, holott a beiraiások még folyamatban 
vannak. 

— A szakszervezeti internacionálé 25 éves 
Jubileuma. A szociáldemokrata mozgalmak 25 
éves évfordulóját ünnepli as egé» világ mun-
káisági szeptember 13-tól 19 ig lerjidő idő-
közben. A szegedi szociáldemokrata párt csü-
törtökön este hat órakor a Hétvezér-uccai uj 
Munkásotthonban nyilvános ülés ktreláben ün-
nepli neg i nevezetes dátumot, amilyen egy 
pesti kiküldött és Válentlny Ágoston párttitkár 
partinak előadásokat. 

— ü] tilifonSiszekSttetések Jugoszláviával. 
Szeptember 15-től kezdve Siegtd a következő 
jugoszláv helységekkel beszélhet telefonon: 
Bac (Bács), Cib (Dunicséb), Priglevíce S. Iván 
(Bácssiejitiván). 

— Vani sancíe a piatista főgimnáziumban. 
A piarista főgimnáziumban a tanév kezdetének 
elhalasztása következtében a tanévet ünnepélyes 
keretek között szeidán délelőtt nyitották meg. 
Az ünnepély a fogadilmi templomban tartott 
„vsai sanete'-val kezdődőit. U.ána a rendház-
ban megrendezték a szokásos ünnepi ebédet, 
amelyen részlvett a főispán és a polgármester 
is. Az ünnepségeken megjelent még Singer 
Kornél tartományi főnök is, aki nyugdijazta ása 
óta első ízben kercsle fel a várost, ahol hossiu 
ideig mint igazgató mükOdOtt. 

— Ojaíhb csődkérílmak Andor Zsiga ellen. 
Dr. Kersch Ferenc ügyvéd kliensei nevében 
szerdán délelőtt ujabb csődkérvényt adóit be 
Andor Ztigmond színigazgató ellen. Ezek a 
csődkérő kliensek Andor kisebb hitelezői kOzé 
tartóinak: Dugai Győző, a Tisza-kávéház fő-
pincére, aki egymilliészázezer koronát követel 
a ssinigazgaiótól kiegyenlítetlen tartozása cimén, 
Weiler Károly, a Tisza szobafőpincére, akinek 
kéímilliókétszázezer koronával tartozik a síin-
igazgató még abból az időből, amikor * ven-
dégszereplő idegen stinészek sxámára báréit 
szobái & Tiszában, végül a szinház Ot takarító-
nője, akiknek közel hárommillió koronával 
tartozik. 

— Halálozás. Öav. Garzö Árminné leánya, 
Gyöngyike meghalt. Temetése szeplember 16-án 
déluán 4 őrakor lesz a zsidá temető cinterméből. 

— Nurmi lesyőzőle nem lesz amerikai 
professzionista. Berlinből jelentik: Egy amerikai 
agynők ajánlatot tett dr. Peltzernek, Nurmi 
legyőzőjének, hogy menjen át Amerikába és 
legyen professiionista. Az ügynök 50.000 dol-
lárt ajánlott fel dr. Peltzernek, aki azonban az-
zal utasította vissza az ajánlatot, hogy mint 
igaz német hazafi, nem akarja a német sportot 
elárulni. 

— Tűzvész pusztított el agv román vásárt. 
Bukarestből jelentik: A regali Husi községben 
az orsiágos vásáron az egyik sátorban jelen-
téktelen tüz támadt, de az erős szél a szikrákat 
siélvitte, mire csakhamar lángbaborult az egész 
vásár, amely negyedóra alatt óriási méreteket 
Oltöit, a lángok belekaptak a házakba is és 
kétszáz háznál több teljesen elhamvadt. A tűz-
öl ók két század katonasággal dolgoztak. A kár 
felbeceűlhetallen. 

— Ideiglenes nyugdíjaztatás. A földmivelés-
ügyi miniszter Noszlopi Antal szegedi föéllatorvost 
ideiglenesen nyugdíjazta és hosszú eredményes 
szolgálatának elismerésül kössOnetét fejezte ki. 

— Márt nem jelent m«g Reffay pftipök m 
pusztaszeri Árpád-ünnepen. Kaptuk éa kész-
séggel közOijük a következő sorokat: ggen tisz-
telt Szerkesztő ur! B. lapjának folyó bő 10-én 
és 12-én megjelent számában két közlemény 
is foglalkozott a Pusztaszeri Árpád Egvesfl!c* 
folyó h l 5-én meg ártott ünnepilyével Raffay 
Sándor evangélikus püspök ur személyével 
kapcsolatban. Miután a hirlapi közlemények 
nem mindenben felelnek meg a történelmi hű-
ségnek, a köiönség tájfkoztatása céllából síi-
veakedjék helyet adni alábbi sorainknak: Raf-
fay Sándor evangélikus püspök or folyó hfi 
4 én Szeieden tarlói koáott és a Pusztaszeri 
Árpád Egyesület elnökségének két tagja talál-
kozván vels, meghívták a pusztaszeri ünnep-
ségre. Es az ünnepély a nimzet egyik legna-
gyobb ünnepe. Méítő arra, hogy azon minden 
hazafiasan érző ember résztvegyen. A püspök 
ur kilá'ásba is he'yezte as flnnepálven való 
megjelenését, amennyiben családi dolgai arra 
időt engednek neki. Ugy látszik, a püspök ur-
nák nem voli ideje, mert az ünnepélyen neu 
jelent meg. A meghívás igy történt és mind-
azok a kombináciák, amelyeket u«y epy fővá-
rosi lap, mint as igen tisztelt Szerkesztő urnák 
bscses lapja is a püspök ur meghívásához és 
sz ünnepélyről való távolmaradásához ftlztek, 
minden tárgyi alapot nélkülöznek. A püspök 
ur nem kéretett fel arra, hogy az ünnepélynek 
már amúgy is előre megállapított sorrendjében 
hivatalos funkciót töltsön be, ily funkció el-
hárítására tehát a püspök urnák alkalma sem 
nyílhatott. A Pusztaszeri Árpád Egyesület min-
den ünnepélyen a legmelegebb szivvel fegsd 
minden hazafias magyar polgárt, felekezeti 
megkülönböztetést senkivel szemben ne& fett 
és nem feiz, amit egyébként az is bizonyít, 
hosy ez alkalommal is az ünnepi beszédet dr. 
Sassi Szabó László magyar királyi kormánv-
főtanácsos mondotta, az Snnspi ódát pedig dr. 
Borbély Sándor Szabolcs vármegye tb. főjegy-
zCje irta és Nagy Lajos vármegyei főlevéltárnok 
szavalta el, akik mindnyájan protestánsok, sőt 
az utóbbi még református lelkész is. A Puszta-
szeri Árpád Egyesület folyó hő 14-én megtar-
tóit fővezérségi ülésén nyert megbízásból dr. 
Szakdts József, elnök. 

— Kinevezés. A főispán dr. Szabó Béla első-
osztálya adótisztet, tiszteletbeli fogalmazóvá ne-
vezte ki. 

.Legújabb őszi é* léü modell kalapujdon-
ságok megérkeztek. Goldgruber Irén, Somogyi-
ucca 23, 
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Legyek, Szúnyogok, 
Poloskák, Molyok, 
Svábbogarak 
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