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A bíróság kártérítésre kötelezte a várost 
egy gőzfürdői baleset ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.') A tör-
vényszék felebbviteli tanácsa dr. Tóth Gynla 
elnök]ésévei szombaton érdekes pörben hozott 
Ítéletet. A mult év végén történt, hogy a vá-
rosi gőzfürdő uszodájában több fiatalember 
fogócskát játszott. Játék közben súlyos bal-
eset történt Az egyik fiatalember leste, hogy 
hol bukkan {el a vizből a fogó, majd amikor 
az a vizből kiemelkedett, ő akart beugrani 
a medencébe, de olyan szerencsétlenül csu-
saott meg az uszoda szélén, hogy lába ugrás 
közben beleakadt abba a rézrudba, amely a 
medencét a viz felett körülveszi A fiatal-
ember súlyos lábtörést szenvedett, amelynek 
gyógyulása hosszabb időt vett igénybe. 

A sérült fiatalember bepörölte a várost és 
kártérítést követelt. A város tiltakozott a kár-

térítési kötelezettség megáilapitása ellen és 
azzal érvelt, hogy a fogócskajáték nem tar-
tozik a fürdő rendes használatához, a baleset 
a sérült hibájából következett be. 

A szombati tárgyaláson a sértettet dr. Dal• 
los Mór ügyvéd képviselte, aki kérte a bíró-
ságot, bogy a város kártérítési kötelezett-
ségét állapítsa meg. A bíróság nem fogadta 
el a város védekezését és kötelezte a várost 
a kár és az összes költségek megfizetésére. 
Kimondotta továbbá, hogy a fürdő vezető-
sége a balesetet okozó rudat veszélyesen al-
kalmazta, de a baleset után sem szereltette le 
a rudakat, annak dacára, hogy egyszer már 
történt hasonló baleset. Értesülésünk szerint 
a balesetet okozó rézrudat a város nemrégiben 
leszereltette. 
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i Vasárnap. Róm. kath. F 20 Brúnó hv. 
Protestáns F 19 Brúnó. Nap kél 6 

óra 05 perckor, nyugszik 5 óra 31 perckor. 
Egyelem! könyvtár vasár- és ünnepnap zárva 
Somogvl könyvtár zárva. Muzeum nvHva dél. 

eMMI 10-151 fél Mg. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel. 
2700 Franki Antal, Szent György tér 6 (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31 (Tel. 
620 Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819' Mold-
vényi Lajos, Újszeged. Vedres h 1. (Tel. 846.) 
Selmeczy Béla. Somogyi-telep. (Tel. 5,) 

Otetóber 6. 
Nedves ködök gomolyogtak a didergő földön és 

nem messze a Maros vonaglott megszaggatott párt-
jai között reszketve, fázósan. A vár ormán moz-
dulatlanul csüngött valami idegensziriü rongydarab 
és a várudvaron könyörtelen német vezényszavak 
pattogtak. 

Aztán megindult a szon&jru menet, fehérkabátos 
vértesek lovagoltak felvont karabéllyal a menet 
körül és az egyik kanyarodónál feltűnt néhány 
fenyegető oszlop elmosódott, bizonytalan körvo-
nala. 

A rétről hirtelen fekete varjúcsapat rebbent föl 
és károgva, ijedten menekült dél felé. 

A dermedt levegő megmozdult, hideg esőszemét 
hullott a fölszakadó kődből a földre, távolból, a 
város felől tompa puskaropogás hallatszott és a 
lehajtott fejjel bandukoló emberek egymás tekin-
tetét keresték, majd fázósan összehúzták mellükön 
köppengeiket. 

Néhány óra múlva öreg magyar paraszt állt 
meg az embertestekkel feldíszített oszlopok köze-
lében, levette a kalapját és imádkozott. Csak ak-
kor riad fel, amikor oldalába belesajgott az egyik 
fehérkabátos puskatusa. 

A kalendárium október hatodik napját mu-
tatta az Urnák 184-9-ik esztendejében. És Aradon 
történt. 

• 

Szeged társadalma az idén is kegyelettel em-
lékezik meg az aradi vértanuk martiriumáról. A 
hivatalos ünnepély d. e. fél 11-kor kezdődik a 
Gizella-téri szabadság-emlék előtt Ide futnak be 
a kegyelet-staféták és megkoszorúzzák az emlék-
müvet A templomokban 10 órakor gyászisten-
tiszteleteket tartanak, amelyeken a hatóságok is 
képviseltetik magukat. Az egyetemi Luther Szövet-
ség délután hat órakor rendez emlékünnepélyt az 
evangélikus templomban. 

Október 6. a reformátusokr-ál. Az aradi 13 em-
lékére gyászistentisztelet lesz a református temp-
lomban délelőtt 10 órai kezdettel. Az istentiszte-
leten szolgál B a k ó László lelkész. Az ifj uság 
is ezen az istentiszteleten vesz részt. Az isten-
tiszteleten énekszámmal közreműködik a Szegedi 
Református Énekkar. 

A Szegedi Atlétikai Klub kegyeleti kerékpáros-
stafétája vasárnap reggel hat órakor indul a vá-
rosháza elől Budapestre, ahol a Ludovika előtti 
Hősok-szobrát fogja babérkoszorúval megkoszo-
rúzni. A stafétában a következő versenyzők vesz-
nek részt. Noel, Molnár II., Hoffner II., K">mlódt 
I., ótott, Csánvi. Mészáros, Faragó, Borg, Mayer. 
Tóth I. és Tóth II. 

A Somogyi-telepi Ieventeegye«ület vasárnap dél-
után 6 órakor az aradi tizenhárom vértanú emlé-
kére tábortüzet rendez. Műsor: Himnusz. Meg-
emlékezés az aradi 13 vértanúról. Kürtjel. Ha-
ragvó Isten Október 6. Nem veszett el Magyar-
ország. Az aradi vértanok. Bérces Kárpát ormán. 
Rablelkek. Tárogató Riadó. Mese. Takarodó. 

— A nyugdíjas közalkalmazottak gyfilés9l. A 
szegedi nyugdíjas közalkalmazottak a következő 
helyeken tartanak gyűlést: Október 8-án, este hét 
órakor a Hegedűs-féle vendéglőben (Győngytyuk-
ucca és Tündér-ucca sarok), október 8-án. este 
hét órakor a Sümegi-féle vendéglőben (Damja-
nich-ucca), október 9-én, este hét órakor a Takács 
László vendéglőjében (Brüsszeii-körut 5.), október 
lti-én, este hét órakor a Vőneki-vendéglőben (Pálfy-
ucca és Füzes-ucca sarok), október 12-én, este 
hat órakor a Máv. Altiszti Körben (Szenthárom-
ság-ucca 42.). 

G Á Z G Y Á R 
Pénztárunkat és keres-
kedelmi osztályunkat 
f. hó 7-éíől kezdődőleg 
Kölcsey ucca 11 szóm 
aló helyezzük ál. 

Hivatalos órák 9-12-ig 
délelőtt. Telefon 20-62. 
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T Á N C T A N I T Á S ? 
Munkásotthon Tánciskolában 

Sd c i t r Mária oki lánctanárnő vezetésével meg-
kezdődött. Tanításra kerülnek a szezon (énc-

_ uJdonságaL Tanítási napok: szerda és szombat. 
1550 V a s á r n a p t á n c g y a k o r l a t . 

TUDJA ON AZT? 
hogy tói lehet vésarolni a 2C4 

MANMEIM-DROGERIABAN ? 
F e k e l e s a s u . 11. (Bérház mögött) Tel.: 20-4?. 

Dr. Horger Antal lett a DM KE 
ügyvzeiö elnöke 

A DMKE igazgatósága szombaton az egye-
sület székházában tartotta meg igazgatósági 
ülését. Az ülésen dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester elnökölt. Az elnöki megnyitó utáa 
Török Sándor főtitkár terjesztette elő jelen-' 
tését. A pénztári jelentés és tagfelvételeié 
után Klug Péter ügyvezető-elnök bejelentette, 
hogy hatósága Budapestre szólította el és ezért 
a DMKE elnöki tisztségéről sajnálattal le-
mond. Bucsu szavaiban elmondotta, hogy ve-
zetése alatt a DMKE pénzügyi viszonyai ren-
deződtek. Minden fillért kulturális célra for-
dítottak, a legfőbb eredmény mégis az volt, 
hogy a DMKE-ben megszűnt a belviszály. 
Klug Péter utódjának dr. Horger Antal egye-
temi tanárt ajánlotta, aki kijelentette, hogy a 
tisztséget nagy örömmel vállalja, mert a 
DMKE kötelékében érdemes és lehet is dol-
gozni. Dr. Somogyi Szilveszter a távozó ügy-
vezető-elnök érdemeit méltatta és indítvá-
nyára az igazgatóság Klug Pétert az egyesület 
tiszteletbeli elnökévé választotta meg. 

— Halálozás. Egyik legrégibb szegedi csalidból 
származó, nagyműveltségű ariasszony költözött el 
szombaton reggel az élők sorából. Az elhunyt özv. 
K u l i n y i Edéné, szül. Todeszkó Berta, asá uno-
kanővére volt a néhány év előtt elhunyt európai 
hirességü professzornak, báró dr. Herczel Manó-
nak, valamint dr. Holló Samunénak, a Szegedi 
Zsidó Árvaegylet alelnökének. Temetése hétfőn dél-
előtt 11 órakor lesz a zsidő temető cinterméből. 

— A DéM«?étt Otthon vacsorája Ktag Péíer tisz-
teletére. Szombaton este rendezte meg a Dél-
vidéki Otthon bucsuvacsoráját K l u g Péter orszá-
gos szakfelügyelő Budapestre való távozása alkal-
mából. A Hági nagytermében megtartott vacsorán 
megjelent dr. S o m o g y i Szilveszter polgármes-
ter, dr. B u ó c z Bébi rendőrfőtanácsos, Feren-
c z y Sándor, volt temesmegyei alispán, T u b á n 
Sándor, dr. L ő te Kálmán, dr. H o r g e r Antal 
egyetemi tanárok, dr. M a n t y á n István táblai 
tanácselnök és a Délvidéki Otthon számos tagja. 
U n t e r r e i n e r József, az otthon elnöke, köszön-
tötte elsőnek az ünnepeltet, majd dr. B u ó c z 
Béla mondott pohárköszöntőt. S o m o g y i Szilvesz-
ter meleghangú beszéde után F e r e n c z y Sándor, 
szólalt fel. Végül Klu g Péter meghatottan kö-
szönte meg az ünneplést. 

— Nyugdijasok műsoros estje. A szegedi városi 
nyugdijasok szombaton estére műsoros és haza-
fias társasvacsorát hirdettek a Zöldfa-vendéglőbe. 
A kérdéses időben a műsorban szereplőkön kívül 
csak kevés vendég jelent meg a teremben. Kilenc 
óra után az elnök a megjelenteket tapssal invi-
tálta az asztalhoz. Vacsora után kezdődött a mű-
soros ünnepély, amelyen az ünnepi beszédet Kecs-
késsg Tivadar mondotta. Irredenta dalokat éne-
kelt a Kurucsag-csoport, akik a Máv. Dalárda tag-
jaiból kerültek ki. Meleg tapsokat kapott Ábrahám 
Mancika, Zombori Ilonka, Havasi Aranka, Balogh 
Pannika, akik költeményeket szavaltak, végül 
Helmberger György záróbeszédében a 48-as hősö-
ket állította a hazaszeretet példaképéül. 

— Ötvenkétezer pengőt sikkasztott a kisváráé! 
adóhivatal főnöke. Nyíregyházáról jelentik: Mar-
g i t t a y Gyula pénzügyi titkár, a kisvárdai adó-
hivatal főnöke, aki a kisvárdai pénzügyőri lak-
tanya építési költségeit kezelte, a rábízott pénz-
ből 52.200 pengőt elsikkasztott s azután megszö-
kött. A hatóságok széleskörű intézkedéseket tettek 
kézrekeritésére, de az intézkedések még nem jár-
tak eredménnyel. Valószínűnek tartják, hogy Mar-
gittay megszállott területre szökött. 

— Pályázat a fogadalmi templom flnoepí mteé-
jéra. A kultuszminiszter pályázatot hirdet a sze-
gedi fogadalmi templom felszentelésekor előadandó 
ünnepi zenekari misének megkomponálására. A 
pályázat titkos. A pályázatokhoz jeligés levetek 
mellékelendők. A pályázaton csak magyar zene-
szerzők vehetnek részt, még elő nem adott mű-
veikkel. A pályázat határideje 1930 május 15-e. 
A pályázatokat a Zeneművészeti Főiskolán kell 
benyújtani. A pályázat dija tízezer pengő, mely-
nek esetleges megosztására a bírálóbizottság jogo-
sult. Ugyancsak jogosult a bírálóbizottság arra is, 
hogy meg nem felelő müvek esetén a pályázatot 
meddőnek nyilvánítsa. 


