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Felakasztolía magái egy afsóíanyai legény, 
mert nem kapóit iif ruhát 

(A Délmagyarország munkatársátólCsü-
törtökön reggel jelenteti ék a mentőknek, hogy 
Alsótanyán Ábrahám Géza 24 éves béresle-
gény felakasztotta magát. Amikor a kötélről 
levágták még élt, de mire a m ntők kiérkez-
tek, élet már nem volt benne. 

Az életunt gazdalégeny csütörtök hajnalban 
a tanyaház istállójában akasztotta fel magát, 
egyik kiálló szögre kötélből hurkot vetett, A 
legény lába azonban az akasztás után földet 
ért és igy történt azután, hogy még órák mul-
tán sem halt meg. A kiérkezett mentők azon-
ban már csak a beállott halált konstatálhat-

ták, mivel az előző élesztgetési kisérletek már 
hiábavalóknak bizonyultak. 

Az öngyilkos gazdalegény á rendőri nyo-
mozás adatai szerint tul érzékeny idegzetű 
volt. Rendes és munkás ember hirében állott, 
de gyakran esett búskomorságba. Legutóbb uj 
ruhát kért édesapjától, de az kérését megta-
gadta. A vasárnapi aratóünnepélyen uj ruhá-
ban akart résztvenni. Amikor megtudta, hogy 
a kért ruhát nem kapja meg, testvérei előtt 
kijelentette, hogy végez magávaL Végzetes tet-
tét csütörtök hajnalban végrehajtotta. Holt-
testét pénteken délelőtt boncolják fel. 

— Népünnepélyt rendeznek a Somogyl-tcl?p 
templom .Uipja javára. Somogyi-telep lakossága 
már régebben elhatározta, hogy templomot épittet 
A társadalmi gyűjtés meg is indult igen szép 
eredménnyel. A telep a tcmplomalap javára ju-
Iius 7-én, vasárnap, fényesnek Ígérkező népünne-
pélyt rendez igen szép és változatos műsorral 
Csütörtökön délelőtt S z é l i János Somogyi-telepi 
plébános meghívta a népünnepélyre dr. S o m o -
g y i Szilveszter polgármestert, aki megigérte. hogy 
résztvesz az ünnepélyen. 

x A teamesterek azok az emberek, akik életüket 
a teakészítés művészetének szentelik; Kínában és 
Japánban nagy befolyást gyakorolnak a kultura 
fejlődésére. A japáni még ma ís külön teaházban, 
nagy ceremóniák közepette élvezi a tea-italt. Meinl 
teakeverékei elismerten a legjobbak! 932 

— Gábriel Wells a Nemzeti Múzeumnak ajándé-
kozta Rákóczi emlékiratainak eredeti kéziratát-
Budapestről jelentik: Gábriel W e l l s , amerikai 
magyar származású könyvkiadó, aki már több-
izben ajándékozta meg értékes unikumokkal a 
Magyar Nemzeti Muzeumot, most R á k ó c z i Fe-
renc emlékiratainak eredeti kéziratos példányát 
ajándékozta a muzeumnak. A kézirat D'Autin her-
oegé volt, azé, aki Rákóczit a francia udvarhoz 
bevezette s igy valószínűleg az ő számára ké-
szült memorandumnak tekinthető. 

- A mozdony és a személyvonat karambolja. 
Krakkóból jelentik: Tegnap este Krakkó egyik kül-
városában, a placzovi pályaudvaron, egy moz-
dony tolatás közben beleszaladt az ott veszteglő 
személyvonatba. Ot utas súlyosan, többen köny-
nyebben megsebesültek. 

- Szünidei gyorsírás! tanfolyamok. A Szegedi 
Gyorsírók Egyesülete fogalmazási (kezdő) és irodai 
haladó) gyorsírás! tanfolyamain, július 8-án, hét-

főn délután háromnegyed 2 órakor kezdődik a ta-
nítás. Eddig az időig még lehet jelentkezni az 
egyesületnél (Földváry-ucca 2., Honvéd-tér 4.). 

- SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristol-
ba vagv Rovalba egész nap kapható a D é l m a -
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nek nem kell Írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről is. 

— Huszonhét marosvásárhelyi magyar diát» kö-
rül esak négyet engedtek át az éretíségln. Maros-
vásárhelyről jelentik: A marosvásárhelyi római 
katolikus gimnáziumban két napja megtartott érett-
ségi vizsgákon a jelentkező 27 kisebbségi nö-
vendék közű. mindössze négyet engedett át az 
érettségiztető bizottság. 

m m м ш м г jjyárosná' S Z E S E P 
Aradi ucca 4L Telefon 469. 
Mlndennemll hölélAru, zsineg, zs*k, 
ponyva, lótakaró, halász és tennls h ó l ó , 

nyermek hinták, tornaszerek 113 
g y & r l á r o n k a p h a t ó k . 
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Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Ataltrott biróaígl végrehajtó az 183L évi 1-Х. tc. 103. S-a értelmé-

ben ezennel kOzhirré teszi, hopv a szegedi kir. járásbíróság 1929, 
évi 149-2. s 'ámu végzése következtében dr. Schwar z Józnet és dr. 
Feke e Lászó Ügyvédek rtltal képviseli Kisz.mbori Gazdák Malma 
Rt javára 101-60 pengő és lárulékal ereiéig 1929. évi máim hó 7-én 
logmatotiiott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1093 pengőre 
becsült következő Ingóságok, u. m sü fők , tebén, deszkák, tégla, 
but rok, kocsi stb. nyilvános árverésen n adatnak 

Mely árverésnek a szegedi kir járásbíróság 1929. évi Pk 3561)0. 
számú végzé'e foly'án 101 ЬО P (ókefcfWete és. eurek 1927. évi lan. 
hó 1. nipiától lárí) 12 százalék kamatai és eddig összesen 3610 P 
bifóüag már megállapított s felmerülendő költségek ereiéin Kübek-
háza 92. bz4ia alatt leendő eszkőz'és're 1929 évi Julius hó 9. nap-
jának délutáni 6 őráta határidőm kltUzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly meglegyzéssel hivatnak meg, hogv az érintett Ingó-
ságok az 1881. évi LX. tc. H7. ée 104. §-ai értelmében készpénrlize 
lés mellett a legtöbbet le érőnek. *zflknég esetén bacsáron alul Is el 
<oen«k adatn'. 

s « w ) , 19® évi jnnlus hó U.Znapjtn. 
K u h n , kir. blr. végrehaitó" 

Prológus 
Az Országos Ügyvédszövetség szegedi 

vándorgyűlése alkalmából rendezett 
színházi díszelőadás elé. 

Füzes Tisza partján Szeged városában 
Fiatalos hévvel, tiszta, lelkes lázban 
A csonka országból gyűltek a jogászok, 
Keresve a magyar jogot, igazságot 
Igazsághoz társul szegődjék a szép is: 
Mulattasson este a magyar poézis. 
Csokonai Vitéz harcos Dorottyája. . ^ 
Vidám sorokat rótt kendnek a pennája, 
Busitja szegénység, honi bánat, Lilla, 
Mégis pajzánkodott, amikor más sírna. 
Magyar tanár s művész ihletett zenéje 
Szárnyaló lélekkel szállt a múltba érte 
S kj a János vitézt magyar szinre hozta, 
Annak zenéjétől megifjul Dorottya. 

Magyar jog, tudomány és magyar művészet 
A világ fülébe hírrel hirdessétek: 
Nem lehet megölni erőt, tehetséget, 
Miénk az igazság és miénk az élet 
Kik a hivatottság annyi jelét adták. 
Nem kötheti őket se bilincs, se rabság 

• Nem, nem soha! 

Kezdődjék a játék. Mig a múltba szálltok, 
Álmodjátok nézők a nagy magyar álmot, 
Vigaszt a jövőben: 
Nagy-Magyarországot 

Szígftoy László. 
— Zivataros esők — lehüTés. A Meteorofogiai 

Intézet jelenti este 10 órakor: Hazánkban igen 
meleg és derült volt az idő. A hőmérséklet általá-
ban a 30 fok Celsius fölé emelkedett Estére a 
nyugati részeken felhősödés- indult meg. Prog-
nózis: Nyugat felől zivataros esők és lehűlés 
várható. 

— Kiásta felesége holttestét és elrabolta az ék-
szereit. Temesvárról jelentik: A Temesvár köze-
lében levő Gyirok községben az elmúlt éjszaka 
felásottan találták a temelőben a négy évvel ez-
előtt elhunyt Gerbán József né sír ját A holttest 
ujjairól és nyakáról hiányoztak az ékszerek. A 
vizsgálat megállapította, hogy a tettes nyilván 
az asszony férje, Gerbán József lehetett, akit a 
tett felfedezésének előestéjén a temelőőr kapával 
látott a temetőbe bemenni. Gerbán tettének elkö-
vetése után eltűnt 

— Nyugodtan aludt, amig szobájában a betörő 
dolgozott. Budapestről jelentik: Az elmúlt éjszaka 
folyamán egy vakmerő betörő behatolt Sebesta 
Kolos bankigazgató feleségének hálószobájába. A 
betörő magával vitte a bankigazgató feleségének 
ékszerdobozát és felforgatott több fiókot is, a 
szobában alvó Sebesta Kolosné azonban a betörő 
látogatására sem ébredt fel. A rendőrség meg-
indította a nyomozást. 

— Súlyos szerencsétlenség az autó elromlott 
féltje miatt. Szombathelyről jelentik. S t a d l e r 
Viktor szombathelyi orvos, továbbá Magda nevű 
leánya és annak egy barátnője autókirándulásra 
indultak. Vasvár és Oszkó között egy leeresztett 
vasúti sorompó előtt a soffőr fékezni akart, de 
a fék felmondta a szolgálatot és az autó borzalmas 
rohanással a sorompó felé tartott. A soffőr figyel-
meztetésére a kocsi utasai kiugráltak a robogó 
autóból és csak könnyebb sérüléseket szenvedtek. 
A soffőr a sorompótól alig két méternyire ugrott 
ki a kocsiból és szintén megmenekült, bár súlyos 
lábtörési szenvedett A kocsi keresztültörte a so-
rompót és belerohant az éppen akkor elhaladó 
gyorsvonatba, amely darabokra tépte. 

Kiltözkidés miaft 
ebben a hónapban £90 

n a g y o n oicsón kiárusítom 
Sedo3ggozott m o d e H J e i m e f 

Reich Erzsi, Vár ucca 7. 

SsserRessztöí üszeneí 
Fgv előfizető. Henry Ford, Detroit. (U. S. A.) 

lladió 
A naqyoTbb feadóölfomásofc 

mai műsora 
BUDAPEST. 9.15: A Mandits szalonzenekar hang-

versenye. 9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny foly-
tatása. 12: Déli harangszó az Egyetemi templom-
ból, időjárásjelentés. 12:05: Rigó Jancsi és cigány-
zenekarának hangversenye. 12.35: A hangverseny 
folytatása. 13: Pontos időjelzés, időjárás- és víz-
állásjelentés. 14.30: Hirek, élelmiszerárak. 16: Hil-
bert Károly állatmeséi. 16.45: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés. 17.15: A m. kir. Köz-
ponti Statisztikai Hivatal előadása. Dr. Sajóhegyi 
István min. titkár felolvasása: »A világ gabona-
termelése és szükséglete.« 19.30: Kuruc dalok. 
Előadják: Csóka Béla, a Városi Szinház opera-
énekese, Lugossy István (tárogató), Kerpely Jenő 
(gordonka), Németh Dániel (cimbalom). 20: A 
m. kir. 1. honvédgyalogezred zenekarának hangver-
senye az Angolparkból. Vezényel: Fricsay Bichard 
zeneügyi igazgató. 22: Pontos időjelzés, időjárás-
jelentés, hirek. Majd: Győri Lakatos Misi és Tóni 
cigánvzenekarának hangversenye a Baross-kávé-
házból. — BEOGBAD. 12.45: Gramofonzene. 22.50: 
Mandolin-hangverseny. — BERLIN. 17: Szórakoz-
tató zene. 20.30: Esti szórakoztató zene — BUCU-
RESTI. 21: Opera-áriák. 21.30: Hangverseny. 22.15: 
Gramofonhangverseny. — FRANKFURT. 17.35:' 
Délutáni hangverseny. — KÖNIGSBERG. 20: Fil-
harmonikus hangverseny. 22.30: Szórakoztató zene. 

— LONDON. 12: Szonátahangverseny 13: Gra-
mofonzene. 16.15: Könnyű zene. 19.45: A west-
minsteri énekesek hangversenye. 23.15: Tánczene. 
— MILANO. 12.20: Rádió-kvintett 16.30: Ggyermek* 
karének. 20.30: Szimfónikus hangverseny. 23: Jazz-
band. — PRAHA. 12: Térzene. 22.20: Jazz-zene, 
— RÓMA. 13.15: Rádió-trió. 17.30: Délutáni hang-
verseny. — STUTTGART. 12: Gramofonzene. 15.30: 
Délutáni hangverseny. 20: Kermann Reutter »Lü-
becker Totentanz« cimü rádiómüvének eredeti be-
mutatója. — WARSZAWA. 12.05: Gramofonzene. 
18: Szórakoztató zene. 20.30: Szimfónikus hang-
verseny. — WIEN 11: Délelőtti zene. 16: Délutáni 
hangverseny. 20: A szerelem jön. a szerelem megy.., . 
széljegyzetek. Utána könnyű zene. 

Dr. PArtos Pál és Freofeld Ferencné sz. 
Pártos Kléra a maguk, valamint dr. Pártos 
Pálné ST. Mlllasovszky Piroska ÉS Freu-
íeld Ferenc, úgyszintén Pártos János és 
Freuleld László, nemkülönben a kiterleüt 
rokonság nevében is mély fájdalommal meg-
rendülten ad[ák tudtál, hogy fonón szereleit 
jóságos édes aojuk, a legdrágább nagyapa 
és szerető rokon 

dr. Pártos Simon 
ügyvéd 

folyó hó 4. napián. életének 73 évében a 
Mindenható változhatatlan akaratában való 
megnyugvással befejezte a családla boldog-
ságára irányzott nemes életét és 16 évi özvegy-
ség után követte felelthe'etlen emlékű édes 
anyánkat a túlvilágra. 

A boldogult földi maradványalt 1929. évi 
Julius hó 5 napján d. u. 4 órakor kísérjük 
örök nyugalomra a szegedi zsidó temető cin-
terméből. 

Szeged, 1929. évi Jnllus hó 4. naplón. 294 
Fii 4 órakor a DuRonics-téiről villamoskocsik állanak 

rendelkezésre. 

G. F. В. a tökéletes Bembergselyem harisnya lerakat Pollák Testvéreknél 


