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most taár — nem szívesen foglalkozik ezzel 
az ötlettel. Szerinte Szegednek untig elég egy 
szinház is és untig elég az a dráma, amit 
ebben a színházban kap. Példaként hivatkozik 
Az ember tragédiájára, amely a megnyitó elő-
adás darabja volt, de harmadszorra már alig 
vonzott közönséget. A polgármester ugy látja, 
hogy, a kamaraszínházra sulgos összegeket 

fizetne rá minden komolyabb eredmény nél-
kül a város. 

Amikor a polgármester aggodalmait közöltök 
Pálfy tanácsnokkal, a szinház intendánsa ha-
tározott hangon jelentette ki, hogy a kamara-
színház tervének életrevalóságában feltétlenül 
bizik és minden erejével küzdeni fog a terv 
mielőbbi megvalósításáért. 

Undor Zsigmond kihallgatását 
rendelte el a törvényszék a volt színigazgatónak 

vagyonfelügyelője ellen inditott pőrében 
Pör 4776 pengő körűi 

v (A Délmagyarország munkatársától.') A' 
s,zfcgedi törvényszéken dr. László Adolf tábla-
bíró szerda délelőtt tárgyalta ismét Andor 
Zsigmond volt szegedi színigazgató keresetét, 
;uneJy szerint 4776 pengő erejéig kéri elma-
rasztalni dr. Tóth Imre ügyvédet, aki vagyon-
felügyelője volt az Andor-féle kényszeregyes-
ségnek. A kereset szerint az Andor ellen in-
dított bényszeregyességi eljárás idején, ami-
kor a színtársulat Hódmezővásárhelyre ment 
át, a sziuMz pénzűgyeit dr. Tóth Imre in-
tézte. A kereset szerint a vagyonfelügyelő az 
eladott állóhelyekkel nem számolt el és ezzel 
JA76 pengő kárt okozott Andor Zsigmondnak. 

A szerdai tárgyaláson dr. Tóth Imre sze-
rniílyesen jelent meg, Andor Zsigmondot dr. 
Bányász Vilmos budapesti ügyvéd helyettesí-
tésében <tr. Batassa Jenő képviselte. A tár-

gyalás megnyitása után dr. László Adolf 
táblabíró megállapította, hogy Andor Zsig-
mond előkészítő irata szabálytalan, nem felet 
meg a perrend követelményeinek. A kereset-
ben különben sincsen arról szó, hogy Andor 
mire alapítja követelésének jogosságát 

Ezután dr. Balassa Jenő kifejtette, hogy 
Andor Zsigmond mi alapon indította meg a 
port, majd bizonyítást ajánlott fel arra vonat-
kozólag, hogy dr. Tóth Imre mint vagyonfel-
ügyelő 4776 pengő kárt okozott Andornak, mi-
vel a hódmezővásárhelyi szimsaezon idején az 
eladott állóhelyek árával nem számolt eL 

A bíróság azonban a nyert felvilágosítások 
ellenére nem látta tisztázottnak, hogy Andor 
mire alapítja keresetét és ezért elrendelte An-
dor Zsigmond kihallgatását, amiért a tárgya-
lást elnapolta. 

SSE-Báftya vasárnapi mérkőzésére legyek már 
kaphatók a Délmagyarország iegyirodáiában 

Cigányrazzia 64 előállítással 
. (A Délmagyarország munkatársától.) Szerda 

délelőtt cigányrazzia volt a piacokon. A heti-
vásáros napon rendőrök és detektívek razziáz. 
ták végig a piacok környékét. A razzia alkal-
mával 66- cigányt állítottak elő a rendőrségre, 
akik legnagyobbrészt nem voltak szegedi ille-
tőségűek. A razzia megtartására a belügymi-
niszter azon rendelete adott okot, amellyel el-
rendelte a cigányok összeírását A legutóbbi 
időkhen ugyanis különösen a megszállott te-
níletekrŐI nagy számban szöktek át kóbor 
- igányok. A belopódzott sátoros cigányok lo-
pásból éltek és különösen a tanyákon károsí-
tották meg a gazdákat 

A szerda délelőtti razzia alkalmával 64 ci-
gányt állítottak elő a rendőrségre. Az előállí-
tották között nagyon sok gyermek és nő is 
voit. A rendőrségen az előállított cigányok 
jiaeianaléját felvették és közülük azokat, akik 

nem szegedi illetőségűek, kitoloncolják ö vá-
rosból. 

Az előállított cigányok szerda délelőtt a vá-
rosháza udvarán sorakoztak ffeL A gyerme-
kek jajgattak, az asszonynépség hangosan sírt 
Az asszonyok különösen azért ijedtek meg, 
mert a rendőrségen azzal ijesztették őket, 
hogy ha mégegyszer visszajönnek Szegedre, 
levágják a hajukat. . . 

A befogott cigányok közül hatan továbbra is 
a rendőrségen maradtak, mig a többieket iga-
zolásuk után elengedték. 

Huszonhárom áldozata van 
a monzai auíóbataszfröfának 
Milánó, szeptember 19. A monzai kórház-

ban ma meghalt a monzai automobilkataszt-
rófa 23-ik áldozata, Brusati kereskedő. 

W n d e n TcUlön ériesllés g e l y c t f . 

Grflner Géza gazdálkodó ugy a maga, mint gyermekei, dr. Grüner István és 

GrOner Mária, Jelenleg férjezett dr. Héderváry Lajosné, veje, unokái Heimann 
LiH és Pál , ugy az egész rokonság nevében mélységes fájdalommal jelenti, hogy 

hűséges hitvese, a legönfeláldozóbb anya és nagyanya, 

Grüner Géssáné 
páratlanul munkás és példásan Jótékony nemes életét, néma megadással viselt hosz-

szu, nehéz szenvedések után befejezte. 

Drága halottunkat folyó hó 20-án, csütörtökön délután félnégy órakor temefjSk 

a zsidó temető cfnterméből. 

á l d o t t a x ö d r á g a e m l é k e S 

Mély gyászunkban részvétlálogatások mellőzését kérjük. 

Külön villamoskocsik a Dugonics-térről indulnak délután háromnegyed 3 órakor. 

I Jtín ! A Cirkusz 

CARLIE CHAPLI LIN-nelj 

A SZEGEDI DRAGASÁG 
A szerdai heilpiacos napon óriási volt a 

felhozatal gyümölcsben. Különösen rengeteg 
almát hozlak be a környékről és a nagy kí-
nálat az árakban is kifejezésre jutóit, ameny-
nyiben már 15—20 fillértől kezdve lehetett 
kapni az almának kilóját. Esett a hizott liba 
ára is. A mult hét végére 3 pengőig emel-
kedett a hizott liba ára kilonklnt, a szerdai 
piacon ez a túlzottan magas ér 2.40-lg ha• 
nyal/ott, 

A magas húsárak lovábbi emelkedését 
meggátlandő, az ország összes husipari szö-
vetségei memorandummal fordultak a pénz-
ügyminiszterhez, amelyben arra kérik, hogy 
törölje ei az áitatforgalmi adót és a has-
nemüekre kivetett forgalmi adót. Ezzel elér-
hető lenne az — mondja a memorandum —* 
hogy ha az árak nem is esnének vissza, de 
legalább tovább nem emelkednének. 

A z o l v a s ó r o v a t a 

Szépen h a l a d u n k . . . 
üld belyetí kompot kérnek már az újszeged ¡ek 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! Soha cikknek 
találóbb cimet nem adtak, mint mai vezércikkük-
ben. Bizony bizony >ökrök a hidon«, ez a mi 
nagy bajunk. Megakasztják ezek nemcsak a hidon 
való közlekedést, de az egész életünk normális 
menetét 

Van a világnak még folyója a ml öreg Ti-
szánkon kívül is és van azokon a folyókon hid 
is, melyeket hébe-hóba ja^tani is kell, de aügha 
van még egy bidjavitás körűi annyi visszásság, 
mint itt nálunk. Mjntha egy bizottság csak éjjel-
nappal azon törné a fejét, hogy mi mindent ta-
lálhat még ki, amivel elkeserítheti a polgárság 
életét, ogy megy nálunk minden az egész vona-
lon. Számtalanszor rámutattunk azokra a tart-
hatatlan intézkedésekre, melyek a hidon való át-
járást lehetetlenné teszik, de annak semmi foga-
natja sincs. Maga a hidjavjtási munka oly elkép-
zelhetetlen lassúsággal folyik, amire példa alig 
van. 

B. lapjának hasábjain hangzottak el kérések, 
óhajok arra nézve, hogy a teherkocsik közleke-
dését korlátozzák bizonyos órákra, például este 
nyolctól reggeli hat óráig, anii — á'meueti álla-
potról lévén szó — sokkal tűrhetőbb lett volna 
annak a faluról beigyekező gazdának, mint igy 
ácsorogni, amig hosszú várakozás után átvánszo-
roghat a hidon, megakasztván ezáltal a nappali 
élet közlekedését. Autó és autóbusz, a mai ember 
jármüvei, melyek a gyorsaság jegyében 15—JÜ 
percekig kénytelenek várni, amig egy-egy ilyen 
szekérpark átmászik a hidon. A vároSj autóbusz, 
mely menetrend szerint közlekedik, kjesik ezáltal 
közlekedési rendjéből, ami által a közönségre a 
leglehetetlenebb helyzet teremtődik. Ajánltunk an-
nakidején kompot, a teherkocsik számára, mint 
van például Tápén és a tiszai községek némelyi-
kén, ez lett volna a legcélszerűbb megoldás, mert 
igy tehermentesült volna a hid a sok szekér 
forgalmától és zavartalanul bonyolitódott volna le 
a hidon való személyforgalom. Életveszélyes az, 
amint kerékpárosokat oldalba szőrit ma egy-egy 
szekér és isteni csoda, hogy ebből szerencsét-
lenség nem származott 

Tekintettel arra, hogy a hidjavitás menete után 
itélve, még elég hosszú idejg tarthat ez az állapot, 
kérjük az illetékesek intézkedését arra nézve, hogy 
a szekérforgalmat tereljék ét a kompra, mely elég 
egyszerűen megoldható volna, de ha ezt nem 
akarják, ugy szabályozzák a szekérátjárást oly-
kép, hogy azok lehetőleg azokon az órákon köz-
lekedjenek, amikor a hidon n;ncs személykocsi for-
galom, de mindenesetre szabályozzák bármikép, 
úgyhogy ne kelljen egy-egy autóbusznak 15—20 
percig várni, am{g a szekerek karavána temetési 
tempóban haladva, átvonul a hidon, kizökkent-
vén ezáltal rendes menetrendjéből « városi autó-
buszokat is. 

Végűi pedig kérjük az arra illetékeseket, hogy 
valaki törődjék ezzel a hidjavitási munkákkal s 
lehetőleg gyorsított t?mpóban fejezzék be • mun-
kát, mert lehet végre más hivatása is az illetékes 
köröknek, mint a polgárság életének megkeseri-
tése. 

Tisztelettel: Hálás u*«efietK előfizető. 


