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DÉL-MAGYARORSZÁG

Felesigével gyuffatta fel a iiázat egy gazdálkodó,
hogy megkapja a biztosítási összeget

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A szegedi ügyészség néhány héttel ezelőtt gondatlanságból előidézett lüzvészokozás cimén emelt
vádat Sarosi Kiss Flórián magyarteési gazdálkodó
ellen, akinek a háza leégett. A járásbíróságon
naonban a gazdálkodót felmentették a vád alól.
A felmentő Ítéletnek hamar hire futott Magyartcéscn, ahol már hetekkel azelőtt suttogták, hogy
5arn*i Kiss Flóriánnak bűnös része van a tüzesetben. Eleinte csak titokban, később azonban már
egész nyíltan beszélték, hogy Sarpsl Kiss Flóriáimé
gyújtotta tel a tanyai épületet, csakhogy megkaparinthassák az ért© járó biztosítási összeget.
A mind szélesebb körben elterjedt hír alapján
ujabb nyomozást indítottak ebben az ügyben és a
nyomozás során érdekes megvilágításba került a
Sarusi Kiss házaspár élete. Megtudták, hogy nem
a legjobb viszonyban éltek egymással. A nagyothalló férj, aki különben is rendkívül ingerlékeny
természetű volt, állandóan kiabált és veszekedett
a feleségével. Akárhányszor minden különösebb

ok nélkül belékötött, sőt nem egyszer leöléssel
is megfenyegette.
A tüzeset előtt valószínűleg anyagi gondok bántották, mert csak ezzel magyarázható az, hogy
feleségéí a tanyai ház felgyújtására kényszerttette.
Ráparancsolt az asszonyra, hogy mig ő oda lesz
Csongrádon, gyújtsa fel a tanyát, mert máskülönben leszúrja, ha visszaérkezik.
Az asszony félelmében vakon teljesítette ura
parancsát és nem is csinált titkot belőle, amikor
kihallgatták, hogy férje oíasilására gyújtotta fel
a házukat.
Sanisi Kiss Flórián, amikor megtudta, hogy titkát felfedték,
ijedtében borotvával átakarta vágni nyakát,
de felesége ebben megakadályozta.
A csendőrség a házaspárt letartóztatta és hétfőn
reggel már be is kisérték őket az ügyészség fogházÉba. Ellenük csalás és tűzvész»kozás cimén
indul meg az eljárás.
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Kedd. Hóm. kath. K. Szan. Protestáns Szaniszló. Kap kél 7 óra 1
perckor, nyugszik 4 óra 27 perckor.
Somogyi könyvtár zárra, Muzeum nyitva délelőtt 18-151 Mg.

Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály-ucca 9.
(Tel. 352.) Moldván L „ Újszeged, Vedres-ncca 1.
(Tel. 846.) Nyilasy Ágoston, Szilléri sugárat 11.
(Tel. 1098.) Salgó Péter, Mátyás-tér 4. (Tel. 296.)
Temesváry József, Dugonics-tér 12. (Tel. 793.) Zahar örökösök, Valéria-tér 1. (Tel. 695.)
i — Erős S z a k a i lehűlés. A Meteorologiai Inté-íet jelenti: Hazánkban is lehűlést hozott a nagy
légnyomás. A lehűléssel kapcsolatos esők tegnap
m á r megszűntek, így az idő túlnyomóan derültre
változott. A hőmérséklet a normális mértékre süJycdt. Budapesten 12-én délben a hőmérséklet S
fok Celsius volt. Jóslat: Tntayomóan derült idő,
erős éjjeli IehülcsscL
— Nem lesz Mussoljni-ucca Szegeden. A város
Tanácsához Körösi Géza kereskedő beadványt intézett, amelyben arra kéri a város hatóságát, hogy
a Takaréktár-nccát Mussolini-uccának, a Feketesasuccát pedig Rothermere lord nevéről nevezzék el.
Miután a közgyűlés egyszer már ebben a tárgyban
hozott határozatot, a város tanácsa hétfői ülésén
ugy döntött, hogy Körösi Gdza beadványát nem
terjeszti Q közgyűlés elé és igy a Takaréktár-uccáSból nem lesz Mussolini-ucca.
— ¡Summa cum landec-avalás. A Ferenc József
Tudományegyetemen szombaton »summa cum
laude« avatták doktorrá Armentano „Alajost, Armentano vívómester fiát
— Pénzt kapnak a leventék. A testnevelési bizottság harmincezer pengőt kért a várostól az október,
november és december havi szükségletek fedezésére. Miután a városnak erre a célra ilyen nagy
összeg nem állt rendelkezésére, a bizottságot felszólították, hogy csak a legszükségesebb kiadások
jegyzékét terjessze be. Az u j összeállítás most
be is érkezett és ebben már csak 9550 pengőben
jelölték meg a legszükségesebb kiadásokat, elsősorban az oktatók három havi diját. A polgármester a tanács tagjaival sokáig tanakodott a
kérelem felett, mert úgymond, a szegcdi leventék
elsők voltak az egész ország leventéi között a
budapesti országos versenyen. Végűi is a 9550
pengőt kiutalta a város tanácsa, még pedig előlegképen a jövő évre megszavazott összeg terhére.

x Divatszalonunkat Kárász-ucca 9. szám alól
Kölcsey-ucca 4., I. emelet, Wagner-házba helyeztük át, Ekker nővérek. Telefon 17-12.
771
— A mozik újból kérték a vigalmi adó mérsékléséi. A Magyar Mozgó képüzemek Országos
Egyesülete orra kérte a város tanácsát, hogy ötven
százalékkal szállítsa le a mozik vigalmi adóját.
A tanács a mai ülésen a kérelmet elutasította.
x Képkeretek legolcsóbban Freimannál
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Tolsztoj-ünnep
a Munkásotthonban
Vasárnap este 7 órai kezdettel tartotta a Munkásotthon első idei kulturestjét A hatalmas előadóterem ismét szűknek bizonyult annak a hatalmas
tömegnek a befogadására, amely már jóval az
előadás megkezdése előtt ott szorongott az otthon
udvarán. Oly nagy volt az érdeklődés, hogy legalább annyian kénytelenek voltak hazamenni, mint
amennyien befértek a terembe. Az előadást többször félbe kellett szakitani, mert a nagy hőségben
sokan rosszul lettek.
A vasárnapi előadást a százesztendős Tolsztoj
emlékének szentelték.
Az első szám a munkászenekaré volt, amelyet
Ringéi Hugó dirigált nagy hozzáértéssel. Tetszést
aratott a vegyes énekkar is. Azután Slern Dóri
szavalta el Czibula Antal ez alkalomra irt
»Tolsztoj« cimü költeményét. A műsor magva Juhász Gyula beszéde volt Az egyórás beszédben
kibontakozott az orosz bölcselő alakja teljes apostoli nagyságában. Az előadás után a közönség lelkesen ünnepelte Juhász Gyulát. A zenekar és a
dalárda zárta b« a nagyszerű előadást.

Emelkedett-e
a Szenl Demeter-templom talaja?
Dr. Szabó László »Szeged halála és feltámadása«
cimü cikksorozatának a D é l m a g y a r o r s z á g
folyó hó 11-iki számában megjelent részében többek között emliti a város talajának folytonos
emelkedését. Azt mondja, hogy a talajcmelkedésnek »látszólag ellenmond az, hogy a legrégibb
épület maradványa, a Szent Demeter-templom tornya olyan helyen van, amely nyilvánvalóan nem
emelkedett vagy hatszáz év óta«.
Szabó Lászlónak igaza van abban, Hogy a város
talaja az évszázadok folyamán folyton emelkedett,
de ebben a Szent Demeter-templom környéke sem
volt kivétel. A régi torony talaja is emelkedett
hatszáz év óta. Éppen erről volt alkalmam meggyőződni, mikor 1926-ban és 1927-ben a templom
körül régészeti ásatásokat végeztem. Egészen világosan látszott a föld keresztszelvényén mint nőtt
mindig magasabbra a főid a templom körül és
ezzel az egymásután épült öt templomnak padozatmagassága egyre feljebb emelkedett A legrégibb
templom padlója éppen két méterrel feküdt mélyebben a legutolsónál. S ehez a legrégibb templomhoz tartozott a megmentett s most is fennálló
régi torony. Ez a talaj emelkedés különben magán
a tornyon is megállapítható, mert a torony belsejében, éppen most folyó ásatásom folyamán,
már a harmadik padozatot találtam, pedig még
el sem értem a_kitü£őtt két méter mélységet
Cs. Sebestyén Károly.
— Revíziós gyűlés az utazók egyesületében. Az
Alföldi Kereskedelmi Utazók Egyesülete november
18-án, délelőtt 9 órakor a Kassban lévő helyiségeiben revíziós gyűlést tart, közvetlenül utána pedig rendkivüli igazgatósági ülést, amelyre ezúton
hivja meg a tagokat és az igazgatóságot
x Diékoksz, poroszszén, tűzifa, házhoz szállítva
Winkler Testvéreknél. Telelőn 24.
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192S novembec 13.
— Sleinhardt. A régi j ő békevilág szerelmese^
S t e i n h a r d t játszott hétfőn este a Belvárosi
Moziban. Steinhardt és társulata három órán keresztül tartotta harsogó kacagásban a szépszámú
közönséget, amely hálásan tapsolta az örökvidám
Steínhardtot, nemkülönben társulatának tehetséges
tagjait, H a r a s z t i Micit, F a r a g ó Sárit, I r s a y
N ó r á t , N á d o s s y Józsefet, K a f f k a Gyulát
és különösen az ötletes és szellemes konferáló^
S z e n t i v á n y i Kálmánt
x A szegedi zsidó hHközscg 1929. évi kullnszadójavaslatai november 12-től 20-ig közszemlére van-'
nak kitéve s a hitközségi irodában a hivatalos
órák alatt megtekinthetők. A sérelmesnek vélt javaslatok ellen — ugy a saját, mint mások adóját
illetően — észrevétel adható be november 20-ig.
— A Bástya nyilatkozata. A Bástya vezetőség»
felkérte a D é l m a g y a r o r s z á g o t az alábbi
nyilatkozat közlésére: Szeged egész sporttársadal,
mának osztatlan örömére vitéz P a p p Ferenc ügy*
vezető.elnők néhány sporttársának támogatásával.
szanálta a Bástyát és biztosította annak zavartalan
működését. Ma azután, mikor az egész városban
csak örvendetes arcokat látunk, mégis üröm vegyült
az örömbe. Az egyik hétfői újságban egy cikk jelent meg amely alkalmas lehetne arra, hogy a
Bástyát újra válságba sodorja. Sajnos, ismert dolog hogy a klub neve és közszeretetnek örvendő
volt elnöke, bástyái Holtzer Tivadar lemondott az
elnökségről, de nem távozott el körünkből, mert
anyagi támogatását nemhogy megvonta volna, h »
nem azt még ismert bőkezűségével fokozta. A hétfői újság oly színben állítja be vitéz Papp Ferenc
ügyvezető-elnököt és a köréje csoportosuló lelke«
kis gárdát, mint akik az elmúlt eseményekért Sze.
ged sporttársadalmának felelni tartoznak. A gigá,
szi munkával elért eredményt teljesen ferde szem,
szögből ítélve meg áldozatkész munkáját tévesért
állítja be Szeged sporttársadalma előtt, minek kő,
vetkczlében Papp Ferenc lemondott a Bástyában
viselt elnöki tisztségéről. A Bástya vezetősége, miután legnagyobb fájdalmára egyik vezérét már elvesztette és vitéz Papp Ferencet, mint igaz barátját
és u j vezérét ismerte meg, kijelenti, hogy vele
azonosítja magát és igy ma az a helyzet, hogy
vitéz Papp Ferenccel áll vagy bukik a Bástya.
Holnap egy küldöttség keresi fel vitéz Papp Ferencet és igyekszik őt elhatározásának megmásitására birni. Reméljük be fogja látni, hogy a Bástyának őreá feltétlenül szüksége van és tisztségét
továbbra is szokott ügyszeretetével tölti be.
x A Szegedi Filharmonikus Egyesület értesiti t.
tagjait, hogy a Revíziós Nagyliga gyűlése folytán legközelebbi rendes hangversenyét az eredeti
tervtől eltérőleg november hó 25-én tartja meg.
x Kérjen autútaxtt telefonon szám nélkül G04
x A szállodák királya a budapesti Royal. A
Nyugatitól alig néhány perc alatt odaérkezni. Központi fekvés. Közei az összes színházakhoz. 531
— Gyoreirási tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók Egyesülete kezdő (fogalmazási) és haladó (irodai) gyorsirási tanfolyamokat kíván nyitni Jelentkezni lehet ezen a héten az egyesületnél (Földváry-ucca 2., Honvéd.tér 4., telefon 13-19.). Arra
való tekintettel^ hogy a kereskedelmi irodákban
mindnagyobb tért hódit a gyorsírás alkalmazása és
az elhelyezéseknél elsősorban a gyorsírást tudok
vétetnek figyelembe, kultnrmissziőt teljesít az egyesület ezzel a tanfolyammal.
x 126-os telefonon príma fát, szenet, kokszot
rendelhet.
x Nyilttér. Feleségem itthagyott, ezért érte felelősséget nem vállalok. Magyar János.
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Mhó-éssárclpölí
a Linoleumiparban, Kárász ucca 6. 429

László Albert Kelemen ucca 7

Fehérnemű üzlete megszűnik!
A z áruraktári minden elfogadható
740
árban árusítja.
Berendezés eladó, üzlethelyisén kiadó.

Kerékpárokban
a S t y r l a és

Trlumph

vezető márka. Egyedül kapható

Szántó.Sáwlöra

