
1929 március 5. D£F,!*f t <iV A *-fM.SZAG 

Másíélméieres visz 
egy ufszélandi város uccáin 

Autókat és Oázalaat sodort magával a kiömlö vizdradat 

Sldney, március 4. Auckland újzélandi kikötő-
városban tegnap este megrepedt a vízvezeték fő-
csöve és egymillió gallon víztömeg árasztotta el 
BI uccákat. ?Ia reggel másfélméter magasságban 

hömpölygött a fiz a városban, egész uccasorotal 
elöntött, automobilokat sodort magával és több 
ház beomlott. Eddig méc nem lehet tudni, hány 
emberélet veszett oda. 

Móricz Zsigmond nagyielenfBségii 
irodalmi felolvasása a reformátusok ünnepségén 
(A Délmagyar ország munkatársától.) Vasár- J 

taap délután öt órai kezdettel rendezte meg a ; 
Lórántfy Zsnzsána Egyesület műsoros szere-
tetvendégségét a Tisza-szálló zsúfolásig meg-
telt nagytermében. Az ünnepségen megjelent 
Szeged egész református társadalma, vala-
mint a közélet vezetői is, többek között dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Sza-
lay József kerületi főkapitány, dr. Paraszkay 
Gyula, a járásbíróság elnöke, dr. Zombory 
Jenő íőügyészhelyettes és még sokan mások. 
'A szeretetvendégség műsorán szerepelt Móricz 
Zsigmond, a kiváló iró, aki irodalmi szempont-
ból is nagyjelentőségű előadást tartott. 

A mindvégig nívós műsort ének vezette be, 
majd Bakó Lászlóné üdvözölte a vendégeket. 
Schuszter Samu nyuglmazott rendőrkapitány 
saját szerzeményű dalait adta elő hegedűn 
Schuszter Rózsa zongorakiséretével nagy si-
kerrel. Ezután Szabó Margit szavalta nagy 
hatással Aprihj Lajos és Rományik Sándor 
költeményeit, Belle Ferenc hegedüszáma kö-
vetkezett még dr. Kertészné ügyes zongoraki-
séretével, majd Patkós Irma énekelt nagy 
sikerrel. 

Ezután tartotta meg Móricz Zsigmond a kö-
zönség állandó ünneplése közben nagyjelen-
tőségű előadását. Bemutatta a közönségnek 
a magyar irodalom nagy kincsét, Bornemissza 
Péter Elektra fordítását 155S-ból. Ez az egyet-
len ilyen irodalmi emlék ebből a korból, de 

értékét nemcsak ebből a körülményből nyeri, 
hanem abból is, hogy irodalmilag is páratla-
nul értékes nranka. Magyarsága tökéletes, ma 
is élő magyarság, pedig abban az időben nem 
tudtak magyarul az ország urai sem. A re-
formáció tanította meg a magyarokat magya-
rul, az jelentette a kultora hajnalpirkadását 
a magyar firmamentumon. Bornemissza Péter 
is református prédikátor volt és hogy éppen 
az Elektrát fordította le, dokumentumot adott 
a magyarság mély kulturális érzékének bizo-
nyításához. Bornemissza Elektra fordítását ed-
dig nem ismerte senki, öt évvel ezelőtt buk-
kantak rá a góthai könyvtárban. 

Móricz Zsigmond ezután fejezeteket olva-
sott fel a nevezetes irodalmi hagyatékból, 
amelynek egyik kedves érdekessége, hogy a 
forditó meghagyta a szereplők görög neveit, 
de rendezői utasításában meghagyta, hogy a 
színészek diszmagyarban játszák a darabot, j 

Móricz Zsigmond mindvégig lebilincselő elő-
adását szűnni nem akaró tapssal és éljen-
zéssel honorálta a közönség. 

Ezután Szabó Margit Szabolcska és Móra 
néhány versét adta elő nagy tetszéssel, majd 
Móricz Zsigmond olvasta fel néhány érté-
kes novelláját. A műsort Kutass Kálmán evan. 
gélikus lelkész bibliamagyarázata fejezte be. 
A műsor után rendezte meg az egyesület ha-
gyományos 6zeretetvendégségét. 

Vakmsrft éfeszerrafelásl kisérfeí 

WM7, Kedd. Rőm. tath. Özséb. Protestáns I 
MS>*/Uf» Adorján. Nap kél 6 óra 34 perc- • 

kor, nyugszik 5 óra 51 perckor. 
A Somogyl-bönvvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—J/jMg, 
délután zárva. _ 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem l eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. S—7-lg. 
tanak: Lelnzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
I. (Tel. 84G.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szülén s.-ut 
II. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Frankó Andor, Dugonics tér 12. (Tel.. 793.) 
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695 ) 

— A város három képviselőjét és — Teleki Pált 
hívja meg a polgármester az árvlziinnepelyre. A 
szegedi árviz ötven esztendős jubileumára a pol-
gármester ma meghívta Klebelsberrj Kunó kultusz-
minisztert, Rassag Károlyt és Pcidl Gyulát, mint a 
város országgyűlési képviselőit és — gróf Teleki 
Pált, mint >a város barátját«. Mást az ünnepélyre 
nem hiv meg a város, bár szó volt arról, hogy 
meghívót kap Barabás Béla, az erdélyi magyar 
párt képviselője is, aki az árviz idején aktiv részt 
vett a mentési munkálatokban, sőt vannak 
egyik irányitója volt. A polgármester azonban arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy nem hivja meg 

Barabást, mert ebben az esetben sokan reflektál-
nának a meghívásra azok közül, akik valamilyen 
minőségben szerepeltek az árviz idején. 

— Eljegyzés. Blau Bözsi és Drucker Jenő je-
gyesek. (Minden külön értesítés helyett.) 

— Elkészült az iparostanonciskola tervrajza* 
Mint ismeretes, a város állami hozzájárulással 
végre felépiti az iparostanonciskolát, amely szá-
mára a belvárosi elemi iskola telkének beépitctlen 
részét jelölték ki. Az iparostanonciskola terveit 
— Kövér Tibor főmérnök és Török László mér-
nök munkája — a hétfői tanácsülésen mutatta be 
Fenyő Lajos műszaki tanácsos. A terv szerint az 
impozáns épületben, amelynek az Eötvös-ucca és 
a Zrinyi-ucca felé lesz a frontja, tiz rajzterem, 
nyolc tanterem, egy természettudományi és vegy-
tani előadóterem, tanári szoba, igazgatói szoba, 
megfelelő laboratóriumok és szertárak, valamint 
két szolgalakás lesz. Az építkezéshez körülbelül 
ötszázezer pengő szükséges. Ebből a kultuszmi-
niszter államsegélyként már kiutalt 130.000 pen-
gőt, ígért hetvenötezret, a városnak tehát 2SO.OOO 
pengővel kell hozzájárulnia. A terveket a tanács 
most jóváhagyás végett felterjeszti a kultuszmi-
niszterhez és valószínűleg a kora tavasszal meg 
is kezdik az uj iskola építését. 

— Orvosi hír. Dr. Rcx Ernő orvos, Kigyó-ucca 
1. szám, szabadságáról visszatérve ismét rendel 
belbetegeknek. Röntgen. Diathermia. 

Paris, március 4. A Rue de Rhonc-n lévő Ra-
fcows'ri-félc ékszerüzletben ma egy ember értékes 
gyűrűkre kezdett alkudni. Az ékszerész a feleségét 
is behívta az alkudozáshoz. Az idegen ezalatt egy 
papírzacskóban sót vett elő s azt az ékszerész 
arcába vágta, majd a magához vett ékszeres ládá-
val menekülni próbált. Az ékszerész rávetette ma-
gát, mire a támadó revolvert vett elő és kétszer 
rálőtt az ékszerészre. 

A lövésekre berohant az ékszerész fia is és a 
menekülni készülő betörőre vetette magát, aki erre 
a fiút fs megsebesítette. A lövések zajára a közel-
ben dolgozó villanyszerelők besiettek s a betörö 
az ucca felé nem menekülhetvén, a hátsó kijáraton 
a ház felső emeletére szaladt. 

A telefonon előhívott rendőrség hosszú keresés 
után a legelső emelet egy cselédszobájában ta-
lálta meg a betörőt, akiről kiderült, hogy Colion 
Józsefnek hívják, hirdetési ügynök és már háront* 
szor volt elítélve csalás és fedezetnélküli csekk-
kibocsátás miatt. A sebesült ékszerész állapota nem 
súlyos, fiának, Rakowski Marcellnak azonban, aki-
nek az egyik golyó tüdejét fúrta át, állapota 
aggasztó . 

— Halálozás. Vasárnap reggel rövid ideig tartó 
betegség után elköltözött az élők sorából özvegy 
B ied l Adolfué, a Zsidó Nőegylet általánosan 
ismert és köztiszteletben álló tiszteletbeli elnök-
nője. Az úriasszony hosszú évtizedeken keresztül 
önzetlen és eredményes jótékonysági munkássá-
got fejtelt ki, nem volt olyan jótékonysági mozga-
lom, amelyet önzetlenül ne támogatott volna. Né-
hány nappal ezelőtt betegedett meg influenzában, 
amely tüdőgyulladássá súlyosbodott, ezt a szer-
vezet már nem bírta legyőzni. Az elhunyt uri-
asszonyban dr. B ied l Samu, a zsidó hitközség 
elnöke édesanyját gyászolja. Özvegy Biedl Adolf-
né halála iránt osztatlan részvét nyilvánult meg. 
Kedden délután félnégykor kisérik el utolsó útjára. 

— Pálfy Dánlel emléke. Szeged iparossága 
Pálfy Dániel elhalálozásának évferdulója alkal-
mából március 5-én, kedden délelőtt 10 órakor 
a fogadalmi templomban gyászistentiszteletet tart. 
A mise után testületileg vonul ki az iparosság a 
belvárosi temetőbe, ahol megkoszorúzza a vezér, 
sirhalmát. Emlékbeszédct mond a sirnál Kör-
mendi] Mátyás felsőházi tag, az ipartestület elnöke. 
Az ipartestület elnöke ezúton is felhívja az elöl-
járóság és az ipartestület összes tagjait, hogy a 
gyászistentiszteleten, valamint a temetőben tar-
tandó emlékünnepélyen minél nagyobh számban 
jelenjenek meg. 

— A református énekkar hangversenye. A sze-
gedi református énekkar március 14-én a Kass-
szálló nagytermében március idusával kapcsolat-
ban hangversenyt és bálát rendez. Jegyek előre 
válthatók a református lelkészi hivatalban. 

— A festők közgyűlése. A festőipari szakosztály 
vasárnap délelőtt közgyűlést tartott, amelyen ve-
zetőséget választottak. Elnök Czuczák Ferenc, 
alelnök Bo r i Ferenc, pénztáros Má t h é György,' 
jegyző Kód el József lett. A közgyűlés feliratot 
készített az ipartestület vezetőségéhez, amelyben 
kérik, hogy akadályozza meg azt, hogy épület-
asztalosok házlemázolási munkát is elfogadjanak. 
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