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Sudermann R ó l c a m t - j a , fiímremek péntektől a Korzóban
A színész a sikoltozó nő védelmére siei,
leütik egy kapukulccsal
Véres uccai botrány a Kossuth lajos-sugáraton
( 4 Délmaavarorszácj
munkatársától)
Vasárnap virradóra a Kossuth Lafos-sugárul elején véres uccai botrány játszódó» le, amely
alka'onimal Olasz Sándor csaposleqén? kapul u ccsm valósággal leütötte Fénx
Zoltán
segédszmészt. Az uccai botrány előzményeihez tartozik, hogy szombaton éjfél egyik
Kossulh Laios sugérutl vendéglőben ünnepelte
névnapiéi Olasz Sándor. Olasz asztala mellet!
cigány húzta a nólákat s már nagy tömegekben
sorakoztak fel az üres félliteresek.
Záróra felé betért a vendéglőbe Félix Zolién színész is és két deci bori kért a vendéglőstől. Utolsónak Félix távozott el a vendéglőből, amikor arra lett figyelmes, hogy a
köreiben valaki segítségért kiáltoz.
Félix azonnal a helyszínre rohant, ahol
£QV nő viaskodott egy tértivel. A nő tiltakozóit ez ellen, hogy a férfi őt leleoezze, amire
azonnali távozásra szólította fel Olasz San»
dorl Olasz kikérte magának, hogy bárki is
beleavatkozzék magánügyeibe,
amire Félix
két pofont adott le. Olasz a pofonok hatása

alatt megtántorodott, majd neki ugrott Félix*
nek és a kezében tévő kopukulccsai
ugy
felbevágta Fétixet, hogy az eszméletlenül
rogyott össze.
A hangos uccai bolrany hajlatára a járókelők előrohantak, amikor Olasz látva az eszméletlenül fekvő Féiixef, szinte
Őr/önqem
kezdett. A fáró-kelők kőzöl többen le akarták fogni, Olasz azonban nem hagyta magát.
Üiölt-verl maga kőrfil. Pillanatok múlva mér
négy ember jalgatott, amikor végre megielent
a rendőr is. Közben főttek már a mentők Is,
akik az eszméletlen állapotban lévő Félixet
beszállították a közkórházba, ahol dr. Erüétyi
lenő főorvos azonnal megoperálta. Félix állapota hétfőre lényegesen javult.
Olasz Sándort a szerencsétlen névnapozás
után letartóztatták. Olasz nem akar emlékezni a történtekre és azzal védekezik, hogy
tetiesen részeg volt és nem ludja, hogy mit
követett el. Hétfőn délelőtt átszállították az
ügyészség fogházába.
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Eddig Is bizonyítottuk vevőinknek, hogy

áraink olcsósága

utólérhefetlen.
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TURUL-Cipőgyár Rt., Szeged.
P . 5- , 7 5 0 , ÍO*-, 1 2 5 0 , 15-—, 17-25
!
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„Bent kell maradni a kereskedelmi kamarában,
de fel kell állítani a kézműves kamarát"
H szegedi iparoskerület gyűlése Orosházán

(A
Dálniagyarország
munkatársától.)
A'
szegedi kamara körzetébe tartozó ipartestületek vasárnap gyüléit tartottak Orosházán,
amelyen uz egybegyűlt kiküldöttek megvitatták a kézműves kamara és az ipartestületek
re orm járói szóló törvény javaslatot Körmrndy
Mátyás nyitotta - meg az ülést és megállapította, hogy a körzeti gyűlésen Szentes, Szegvár, Mezőkovácsháta, Kondoros, Kistelek,
Tótkomlós, Makó, Gyula, Elek, Szentandrás,
Csorvás, Békéscsaba, Medgyesegyháza, Magvarbánhegyes, Kevermes, Szeged, Békéssámstm ipartestületei képviseltették magukat. Szedet Körmenáy
Mátyás és Gombos István képviselték.
Napirend előtt Könyves Tóth Lajos (Békéscsabai érdekes felszólalásában a gyűlés illetékességét vonta kétségbe és furcsának minősítette az egész megbeszélést. Azt mondotta,
hógv az egésznek a bátamögótt a felsőházi
tagságért való tülekedést lehet látni.
Papp József (Makó) erre pártfogásába vette

az úgynevezett cgységespárti »iparosblokkot'-.
Gombos István kárhoztatta, hogy a felszólalók a címen lovagolnak. A fődolog az, hogy
központja legyen az iparosságnak, óva intette az iparosságot, hogy ezért a közös kamarákból kilépjenek.
A többi vidéki felszólalók jőrészben amellett
foglaltak állást, hogy bent kell maradni az
iparkamarában, de meg kell csinálni a kéz*
müueskamarát.
Kun Mihály nagy beszédet mondott a bentmaradás mellett, mert a kamarák igenis a
közért dolgoznak. Igaz, högy az iparosság
akármilyen i ó határozatot hoz is, az jent elsikkad',
— Sokszor felszólaltam emiatt a kamarában
— mondja Kun Mihály —, de akármilyen
erősen is beszéltem, mindent elmondhattam
a kamarában, mert az elnök demokrata.
Dr. Tonelli Sándór, a kamara főtitkára beszélt ezután, aki kifejtette, hogy a gyűlés
ugy sem hozhat határozatot, csak véleményt
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alkothat Elmondotta a főtitkár, hogy a kamara munkásságának
50 százalékát
az iparos
ügyek teszik ki.
Papp József végül kijelentette, hogy ö nem
akar kormányával szembehelyezkedni, de a
kamarakörzetben bizonyos
hatalmi
tullcngést
lát.. Papp ugy látszik, hogy a gyűlés előtt
ellentétesen informálta az iparosságot, mert
a gyűlés eléggé izgatott lefolyású volt és az
egyes beszédeket sűrűn szakitolták fé.be közbeszólások.

Házíkezelésbe veszS a város —
a jégárusitásf is
(A
üélmagyarország
munkatársától..)
'X
tél első hónapjaiban a város hatósága megrendszabályozta a természetes jég gyűjtését,
kimondva, hogy élelmezési célokra csak a
tiszta árlézi vízből készített müjcgel
használhatja a közönség. Megjelölte a tanács azokat a
vízeket is, amelyekben megengedi a jéggvüjtést A tanácsi határozat értelmében a télen
természetes jeget a Tiszán kívül csak a rókusi
állomás mögötti vízállásról gyűjthettek a jégveremlu'ajdonosok. így annak ellenére, hogy az
idén szokatlanul erős volt a tel és a vizek
hátáu vastagra hizott a jég, a vermek nem
igen teltek megtermészetesjéggel, aminek az
lesz a következménye, hogy a város közönsége és a városban lévő üzemek úgyszólván
kizárólag a városi műjéggyár termelésére lesznek uta'.va
A város tanácsa a jég monopolizálása terén
most ismét tovább n ent egy lépéssel. A Szegedi
Hus- és Vásárpénztár —• mint ismeretes —
még régebben ajánlatot tett a városnak a jégárusitásra Hajlandónak nyilatkozott arra,
hogy a városi müjéggyár teljes termelését
meghatározott áron álveszi és annak értékesítéséről saját felelősségére gondoskodik, biztosítva a város hatóságának a jég fogyasztási
árának megállapítását is. A huspénztár ajánlata értelmében a város a müjég mázsájáért
két és félpengőt kapna, a huspénztár viszont
kötelezné magát arra, hogy a jeget a tejcsarnokoknak és a husiparosoknak két pengő
hatvan fillérért, a viszontelárusítóknak nedic
két pengő nyolcvan fillérért
A huspénztár ajánlatát a tanács hétfői ülésén mutatta be dr. Pálfy József tanácsnok.
A tanács tetszését nem nyerte meg az ajánlat
Fodor Jenő polgármesterlielyettes kijelentette,
hogy a közönség szempontjából károsnak tartaná, ha a város a jégárusitás terén még egy,
közvetítőt is szerephez juttatna, mert ez feltétlenül a jég drágítására vezetne. A polgári
mester azt a tervet vetette fel, hogy a jéggyár-i
táson kívül a gyártott jég árusítását
is a városnak kell átvennie
még pedig ugy, hogy a
jeget a kora reggeli órákban a köztisztasági
üzem fuvarozási osztálya szállítaná el közi
vetlenüi a fogyasztókhoz.
A tanács hosszas vita után ugy határozott,
hogy a huspénztár ajánlatát nem fogadja el,
u j jégárakat kalkuláltat ki Pálfy tanácsnokkal,
aki a jégárusitás kérdését megtárgyalja Papp
Ferenccel, a köztisztasági üzém vezetőjével
és a legközelebbi tanácsülésen megteszi konkrét javaslatát.
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