
(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
alsótaoyai csorvási kapitányságról szombaton 
reggel véres gyilkosságról tettek jelentést a 
szegedi rendőrségnek. A szűkszavú jelentés 
szerint Szekeres István 40 éves foltozó cipész 

egyetlen késszurással megölte a vele 
vadházasságban élő Tanács Istvánnél. 

A későbbi részletes jelentésből kitűnt, liogy 
Szc..ercs István több mint hét évig a legna-
gyobb egyetértésben élt együtt Tanács Ist-
vánné Kucska Júliával. A' vadházastársak bé-
kés harmóniája azonban három héttel ez-
előtt felbomlott. 

Az asszony otthagy la Szekeres Ist-
vánt, 

aki hiába kérlelte visszatérésre. Pénteken dél-
ben mégegyszer " megkérte Tanácsnét, hogy 
térjen vissza hozzá, aki azonban kijelentette, 
hogy neki elég volt a nincsetlenségből. A 
csendesen induló vitából parázs veszekedés 
fejlődött ki, amelynek hevében 

Szekeres hirtelen kést rántott elő és 

teljes erővel beledöfte az asszonyba, 

aki szó nélkül összeesett és rövid szenvedés 
után, anélkül, hogy, eszméletre tért volna, 
meghált. 

Szekeres a gyilkosság elkövetése után haza-
x-ohant az asszony lakásáról. Otthon gyorsan 
átöltözködött és elindult azzal az elhatáro-
zással, hogy 

jelentkezik a rendőrségen. 

Alig indult el azonban hazulról, a rendőrök 
máris nyOmábaü voltak és a kunhalmi ál-
lomásnál, ahol fel akart szállni a kisvasutra, 
elfogták és letartóztatták. 

Szekeres István azonnal bevallotta tettét. 
A' rendőrök később felfedték előtte, hogy. a 
kés szúrása az asszony fő ütőerét vágta el, 
ugy hogy menthetetlen volt. Szekeres nagy-
fokú elkeseredésére és felindultságára hivat-
kozott, valamint arra, hogy a gyilkosság előtt 
olyan nagymennyiségű bort fogyasztott el, 
hogy nem tudta, mit cselekszik. 

A gyilkos foltozó cipészt szombat délben 
átkísérték az ügyészség fogházába. 

A szombati felhőszakadás 
vlas alá borította a Szegedei 

cirkuszt. 
Olee magasságban lepte el a Szent István-teret 

a csatornák kitóduló piszkos visse. 

(A Délmagijarország munkatársától.) Szom-
baton délután két órakor pusztító zivatar vo-
nult végig a város fölött. A koromfekete fel-
hők'északnyugat felől törtek elő és pillanatok 
alatt beborították az egész égboltozatot. Az 
ucca népe ijédten menékült lödéi alá, á vihar 
azonban olyan gyorsan jött, hogy alig volt 
előle menekülés. Percek alatt végigsöpört a 
városon az erős, orkánszerü szélvész, amely 
fákat tört ki, letépte az üzletek cégtábláit, 
bezúzta a nyitva hagyott ablakokat és felbor-
zolta a házak tetőcserepeit. Erős Villámlás és 
mennydörgés közben megeredt a zápor, öm-
lött a víz az uccákra, folyamokká változtatta 
az utákát, ugy, hogy sok helyen megakadt és 
még később is állt a közlekedés. 

Az istenitéleles idő közel egy óráig tartott, 
közben állandóan zuhogott az eső és -7- mint 
ilyen esetekben mindig — a város csatornahá-
lózata felmondotta a szolgálatot. A töménte-
len víztömeget nem tudták megemészteni a 
szűk és avult csatornák, ősszegyülemlett 
á mélyebbfekvésü lielyeken, viz alá borította 
ismét a Móravárosrészt és 

elárasztotta a Szent István-teret 
is, ahol a szokottnál is nagyobb 

károkat okozott. 
Mint ismeretes, a Szent István-téren néhány 

xiappal ezelőtt vert sátrat a Gazdag-cirkusz, 
amely szombaton délben a szó szoros értel-
mében viz alá került. A mélyebbfekvésü tér 
csatornalefolyó nyílásai nem hogy levezették 
volna a térre zuhogó záport, hanem 

öles magasságban és vastag sugárban 

B E L V Á R O S I M O Z I 
Szeptember 18-án, vasárnap 

Z O R O S f U R Ü k g ujabb fi lmje: 

DON QUIJOTTE. 
Szépség rabjai. 

lövették ki magukból и magasábbfek-
vésü csatornák szennyes, piszkos 

vizét • 

Néhány perc alatt a . víztorony kis szigeten 
állt már és az egész tér tóvá változott. 

A viz behatolt a cirkusz belse-
jébe, elárasztotta az istállókat, 
a ketreceket és a ruhatárt, majd 
másfél lábnyi magasságban meg-

állt a porondon. 
A cirkusz alkalmazottai kétségbeesetten és te-
hetetlenül nézték a pusztulást, amely percről-
percre nagyobb arányokat öltött, mert a foly-
ton szaporodó víztömegnek nem volt sehol-
sem lefolyása. 

Amikor azután három óra felé megszűnt 
a zápor, hozzáfoglak a mentési munkálátok-
hoz. A cii-kusz igazgatója a tűzoltólaktanyá-
hoz fordult segítségért. Ki is küldtek néhány 
tűzoltót egy kis kézi fecskendővel. A tűz-
oltók nagynehezen kitisztították a csatornák 
eldugult lefolyóit, felszedték a kövezetet, hogy 
utat csináljanak a víztömeg számára, azután 
megkezdték a cirkusz belsejében felgyülem-
lett víztömeg szivattyúzását. A munka azonban 
csak lassan haladt elői-e, bár a tűzoltóknak 
a cirkusz harminc alkalmazottja vállvetve és 
térdig vízben gázolva segített. 

A Gazdag-cifkusz délutánra ifjúsági előadást 
akart tartani. A jegyek nagyrésze elővételben 
elkelt. Minimálisan kétezer diáknézőre számí-
tottak, hiszen csak egy iskolából négyszez-
negyven diák jelentkezett és tizenegy iskola 
diáksága akarta megnézni az előadást. 

K . O M Z O M O Z I 

C ; vantes világhírű szatírája 
ü felvonásban. — Azonkívül: 
Vígjáték 6 felvonásban. 
Fősze epl6 E e r l e Fox. 

Szeptember 18-an, vasárnap 

т о м M I ж legsikerültebb filmjei 

A legyőzhetetlen Тот. 
3 rész, 14 felvonásban egyszerre. Azonkívül: H ű s ö l t 
I s k o l á j a . Vígjáték ö ielv.-bsn. Főszereplő: Mat л г о о г е . 

Előadások Kezdele 5 7, У, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor щ Előadások kezdeie 5, 7, У, vasár cs ünnepnap 3 5, 7 9 orakor. 

B E L V Á R O S I M O Z I 
Szeptember 19, 20 és 21-én, hétfőn, kedden és szerdán 

4 Fox-Itlmgyár kü lön leges remeke ! 

N A G Y S J S i t B E T 
F'szereplö: Holores B e l Rió. 

Azpnkivm: Tengerre Bifoeró. 
Előadások ke?dete 5, 7 és 9, vasár és ünnepnap 3, 5, 7 ,9 órakor. 

K .ORZÖ M O Z I 
Szeptember 19., 20 í n , héifőn és kedden 

S&SLST VIDÁM FÉRJEK CLUBJA. 
Amerikai vígtáték 7 felvonásban. Főszereplő: Luis Fazcnda. 

Azonkívül B u c & JoSnes legmulatságosabb fi lmje: 

A repülő cowboy. 6fe"voSinr.ténet 
E őadások kezdete 5 7. 9, vasir- és ünnepnapon 3. 5, 7, 9 óraitor. 

A divat, mely féltékenyen uralko-
dik a nő ruházatán, sokkal elné-
zőbb, ha a női fehérnemű anyagá-
ról és szabásáról van szó. Ebben 
ősidők óta kizárólag az egyéni íz-
lés a döntő, mely biztosan a jót 
választja és igazi női következetes-
séggel ápolt testét csak finom 

anyagba burkolja. 

Finom holmikat óvatosan kell kimos-
nunk, amit a Lux-oldat ártalmatlan, 

de hatásos habja tesz lehetővé. . 

Lux csak egy van, 
\ sötétkék dobozban. 

'. .... r. '" c;.. «.... 

/ Utánzatát utasítsa 
vissza. 

'Az ifjúsági előadást természetesen 
nem tarthatta még a cirkusz és így 
minimálisan ezer pengő kár érte a 

cirkusz tulajdonosait. 

Délután hat óra körűi néztünk el a viz 
alá került cirkuszhoz. A tűzoltók akkor távoz-
lak éppen, mivel a szivattyút már nem le-
hetett használni. A tér nagyrésze még mindig 
viz alatt volt, ugy, hogy csak kerülővel lehe-
tett megközelíteni a hatalmas ponyvaalkot-
mányt. A cirkusz alkalmazottai villanyfény 
mellett dolgoztak, vödrökkel, lapátokkal, desz-
kadarabokkal hajtották a nehezen fogyó vi-
zet a lefolyók felé. 

Gazdag igazgató kétségbeesve járkált a ro-
mok között. 

— Csak arra vagyok kíváncsi, nogy, 

a város vámszedője eljön-e este 
a nyolcvankilenc pengő köztér-

használati diférí. 
Mert eddig minden este eljött érte — mon-
dotta elkeseredetten. — Ez a baj minden 
évben utóiért bennünkét Szegeden. Hiába kö-
nyörögtünk jobb, biztosabb helyért, a város 
hatósága -nem teljesítette kívánságunkat, pe-
dig abból a pénzből, arait helypénz cimén 
már itthagytunk, régen feltölthették volna ezt 
az egész' teret. A károm most legalább hu-
szonötmillió korona. Két kutyám és hat csir-
kém fulladt bele a vízbe. • I 

Gazdag igazgató elsorolta ezután, hogy.j 
mennyi vámot fizet a cirkusz naponta: 89 
pengőt helypénz, 12 pengőt forgalmi 
galmi adó, 5 pengőt illeték címén, 16 
a rendőri és 14 pengőt a tűzoltói ür 
14 pengőt a szegényalap javára. ™ 
a hatvannégytagu társulat és szer 
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A negyvenéves foltozó cipész 
egyetlen késszurással megölte vadházastársát 

Véres családi dráma Alsótanyán. 


