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— Fához szíjazott meztelen holtlest az erdőben. 
Drezdából jelentik: A szászországi Reiberg városka 
közelében borzalmas gyilkosság történt. A várostól 
néhány kilóméternyire elterülő erdőben ugyan-
azon a helyen, ahol két héttel ezelőtt egy férfi 
hullát találtak, most egy fához szitázott, borzalma-
san megcsonkított férfi holttestre bukkantak a 
járókelők. Megállapították, hogy a gyilkos ugy vég-
zett áldozatával, hogy előbb a nyakán átvágta az 
ütőeret, azután a meztelenre vetkőztetett holttestet 
teljesen összevagdalta. A rendőrség huszonnégy 
órai nyomozás után kiderítette a meggyilkolt sze-
mélyazonosságát és elfogta i gyilkost is. Az áldozat 
egy árvaházi növendék, a gyilkos pedig D e c k e r 
Frigyes tizennyolcéves béreslegény. Kiderült, hogy 
Decker, akjt elfogtak, i gyilkosság után kirabolta 
áldozatát. 

x A Czája-oirkusz Szegeden még csak egy-két 
napig lesz és ismét búcsúzik Szeged közönségétől. 
A Czája-cirkusz iránt mindennap nagyobb és na-
gyobb az érdeklődés, amit ki is .érdemel, mert 
műsorában a legizgalmasabb és hajmeresztő ar-
tistaszámok váltják fel egymást, úgymint a leg-
isodásabban idomított exotikus állatidomitások. 
Igen jól mulat a közönség az augusztok és bohócok 
kacagtató mókáin. A mai napot el ne mulassza 
f-enki, mert ma este van az augusztok és bohóook 
jutalomestje. 

— Az amnesztia után betört a tárgyalási elndk-
h»z és az ügyészhez. Brassóból jelentik: A hatósá-
gok L u k á c s János fegyencet az amnesztia alap-
ján nemrégen szabadlábra helyezték. A súlyos 
börtönbüntetéstől mentesült rab végigjárta i 
brassói ügyészséget s hivatkozva arra, hogy. uj 
életet akar kezdeni, pénzt könyörgött Amikor már 
megfelelő összeg volt együtt Lukács zsebében, ki-
utazott Csíkszeredára, ahol meglátogatta azt a tör-
vényszéki birót, aki annak idején elitélte. Lukács 
késő éjszaka behatolt a biró lakásába s »mun-
kába« kezdett. A biró felébredt, de mikor látta, 
kivel van dolga, annyira megijedt, hogy szólni se 
mert. Másnap éjjel Lukács betört Poppoviciu fő-
ügyész szobájába, Egyik látogatása alkalmával 
ugyanis felfedezte, hogy a főügyész páncélszekré-
nyében nagyértékü ékszerek vannak. A törvény-
szék épületének portása azonban észrevette a betö-
rést. és telefonon kért' segítséget a rendőrségtől. 
Az ügyeletes rendőrtiszt azonnal egy rendőrsza-
kaszt rendelt ki a betörő elfogására, alarmirozták 
bz ügyészség fogházának őrségét is és Lukács 
Jánosi elfogták. Most ítélkezett Lukács felett a 
törvényszék és Lukácsot négy évre Ítélték 

x Figyelem! Del Ka nyári idény cipőárusítása 
Julius 8-tól augusztus 4-ig soha nem létezett árakat 
produkál, Csak korlátolt készletek. Fiók: Kárász-
ucca 14. (Dreher-söröző mellett.) 850 

Tervek a szegedi színház jövő évi 
programjáról 

Az egyik budapesti déli lap közli a következő 
cikket a szegedi színházról: 

»Gróf Klebelsberg kultuszminiszter régi terve: a 
Budapestre összpontosított magyar színházi éle-
tet decentralizálni kell. üz a decentralizálási terv 
lassanként meg is fog valósulni. - Különösen akkor, 
ha végigtekintünk a szegedi színház jövő évi 
programján. A program ugy fest, mintha egy 
modern avant-garde színházé lenne és ez így 
helyes is. Ami Budapestre nem tud eljutni, az 
eljut arra a vidékre, amelynek színházi vezetői 
nem fordulnak el a mai szellemtől és teljesen 
kinyitják a kapukat minden friss előtt 

Dr. Németh Antal, aki most hosszú ideig kül-
földön tartózkodott, lett a szegedi színház fő-
rendezője. A következőkben mondja el a színház 
jövő évi terveit, amelyet elsősorban Tarnaij Ernő 
igazgató, az intendatura és 5 beszéltek meg. 

— A két centennáriumra bemutatjuk uj beállí-
tásban, Jaschik Almos színpadi tervei szerint a 
Csongor és Tündét Ezenkívül Katona Bánk bán-
ját, a berlini Jessner stílusában. 

— Becker porosz kultuszminisztert díszdoktorrá 
avatta a szegedi egyetem. Ebből az alkalomból 
Hauptmann »Hannele -jét hozzuk színre. Követ-
kező premierünk Paul Vandel »Angyali üdvözlet* 
cimü misztériuma, amelyet karácsonyra szeretnénk 
kihozni. Szinrekerül Szegeden Georg Kaiser: »Ca-
laisi polgárok« cimü darabja és egy Pirandello-
dráma, előreláthatóan a »Lazzaro«. amelvet most 
Londonban mutattak be. 

— A legnagyobb donddal készítjük elő az ödipus-
trilogiát. Az »Abstrakt Traumbühne« elve fog itt 
érvényesülni. Egy estére vonjuk össze mind a 
hármat. 

— Szeptember végén a kultúrpalotában megnyí-
lik a színpad művészeti kiállítás Szegeden, amelyen 
díszletterveket, szinpadi modelleket, fi^urinokat állí-
tunk ki. Nagy vonalakban ez a »komoly« rész 
programja. 

Ez program! Igenis kitűnő program egv vidéki 
színháztól; tulajdonképen ezennel meg is kellene 
fosztanunk a »vidék« jelzőtől. Mert ez komoly, 
szép teljesítmény lesz. ha megvalósul. Hír szerint 
Klebelsberg kultuszminiszter még anyagilag is kész 
támogatni a szegedi színházat, ha az elmondottak 
szellemében dolgozik « 

— Tüz a Petőfi Sándor-Sugáruton. Kedden dél-
után tüzet jelentettek a tüzőrségnek. A tűz a 
Petőfi Sándor-sugárut 53. számú ház udvarában 
keletkezett, ahol a szénával megrakott mellék-
épület gyulladt ki. A kivonult tűzoltóság a tűzet 
azonban még idejében lokalizálta, úgyhogy a kár 
jelentéktelen. A tűzvizsgálat adatai szerint a tüz 
gondatlanságból, valószínűleg eldobott cigarettától 
keletkezett. 

x Ottománt vitéz Dóczynál vegyen. Hid-ucca. «53 
— Baltával vagdalta 5ssz? fiát. Zalaegerszegről 

jelentik: T a k á c s János fuvaros összeszólalko-
zott József nevű fiával azért, mert az állítólag 
felvette az apját illető fuvarpénzt. Az összeszólal-
kozás után Takács elment egy vendéglőbe és reg-
gel négy óráig ivott, majd hazament és baltával 
rátámadt a padláson alvó fiára, akire több fejsze-
csapást mért. A szerencsétlen fiu saját lábán ván-
szorgott be a kórházba, ahol megállapították, hogy 
sérülése életveszélyes. A brutális apát letartóz-
tatták. 
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í ASINGER m R R Ó O É P E K 
Máén A LEGJOBBAK ! • 

SZEGEDI ISKOLÁK ÉRTESÍTŐI 
Az állami (elsőipariskola 

A szegedi állami felsőipariskola értesítőjét 
Csizm/adia Ká lmán igazgaió tette közzé. Az el-
múlt tanév folyamán az intézetbe beiratko-
zott 242 rendes tanuló. Az iskolát látogatta 
még 16 mühelyi gyakornok, az ipar i tovább-
képző tanfolyamokon 243 látogató vett részt 
Az iniézet az elmúlt tanév fo lyamán sem 
kapha t ta vissza u j épületét. A tanév végén 
azonban kedvező fordulatot vett a rcgóta reu 
dezetlen kérdés. A Kálvária- tér i u j épületbe 
bete!epilelt sebészeti klinika a Vtj-aron m á r 
megkezdi ki Költözését. Így az épület egyré-
szének iskolai célokra való visszaalakítása és 
tatarozása a jövő tanévben már megkezdőd-
hetik. 

Az intézet növendékeiről szóló kimutatások 
szerint helybeli volt 41, vidéki 201 tanuló 
Vallás szerint: római katolikus 144, görög-
keleti 1, görögkatolikus 2, r e fo rmátus 62, evan-
gélikus 16, uni tá r ius 2. izraelita 15 tanuló. 

III. ker. polgári leányiskola 
Az iskola nagy gonddal összeállított értesi 

tőjében Báthy Zoltán igazgató a polgár i iskolai 
u j rendtar tás i törvényt ismertette. »A meg 
lazult erkölcsök és a szülők nagy elfoglalt-
sága miatt szükségessé vált intenzivebb neve-
lést csak ugv ta r t j a megoldhatónak, ha a 
minisztérium megengedi, hogy minden iskola 
osztálv órarendjében beiktatlassék hetenkint 
egy óra, amely óra az osztályfőnök ó rá ja 
lenne Ezt az órá t az osztályfőnök kizárólag 
\az ifjúság erkölcsi nevelésére haszná lná fel. 
Sok szerelettel és körültekintéssel ellensúlyoz-
ván azt a rengeteg káros befolyást, aminek a 
mai i f júság lépten-nyomon ki van téve« — 
m o n d j a az értesítő. 

Hnytmann Etelka t aná rnő indí tványt tett 
a r r a , hogy a polgári iskolában a m a g y a r nyelv 
taní tására eddig engedélyezett 4 óra még egy 
ötödik órával me-gtoldassék, amely tisztán a 
foga'mazás intenzivebb tar i'á. ára fordítandó 
Az indítványt a t aná r i k a r helyesnek találta. 
Elhatározta a tantestület , hogy megkeresi a 
Csongrád —Csanád vármegyei Polg. Isk. Taná r -
kört, hogy vegye fel a kérdést közgyűlése 
tárgysorozatába, keresse meg az Orsz. Polg 
Isk. Tanártestületet , hogy fölterjesztésben kér je 
a minisztériumot az ötödik magyar (fogalma-
zási.) ó-ámtk a polgári iskolában való engedé-
lyezését. 

Az iskolába 341 tanuló iratkozott be, akik 
közül 288 sikerrel végzett, 37 javitó vizsgát 
tehet, míg 8 tanulót osztályismétlésre utasí-
tottak. 

A városi kereskedőlanonciskola 
Az iskolába beiratkozott 196 tanonc. A mul t 

tanévhez képest a létszám 8 fővel csökkent. 
A tanoncok előképzettségét illetőleg az volt 

a helyzet 1928—29. iskolai évben, hogy az 
elemi iskola 5. és 6., a polgári és középiskola 
1. és 2. osztályát 96 tanuló, a közép- és-poigári 
iskola 3., 4., 5., a felsőkereskedelmi iskola 2 
évfolyamait s a tanítóképző intézet 1 osztályát 
végezte 79 tanuló s csak 20 tanuló járt az 
elemi iskola 1—4 osztályába Volt azonban 
olyan növendék is, aki még iskolába nem. járt. 

A tanítás e redménye a következő: Osztályza-
tot kapott 135 tanuló; ezek közül megfelelt 119, 
osztályismétlésre utasí tot tak 16 tanulót. Az u j 
szervezet értelmében a kereskedőtanoncisko-
lábaa sem magán-, sem javiíóvizsgálatnak he-
lye nincsen s igy azok a tanulók is, akik egy 
vagy két tan tárgyból kaplak elégtelen érdem-
jegyet, fel léphetnek a felsőbb osztályba ab-
ban a reményben, hogy a mulasztottakat pó-
tolni fogják. 

' A tanoncok erkölcsi magaviselete ellen nem 
merül tek fel komoly panaszok: súlyosabb ter-

. mészetü kihágás egyetlen egy esetben sem 
i íordul t elő. 


