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A M á v . válasza a városhoz 
a vonafbeszüntetések ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A legutóbbi 
közgyűlés, mint emlékezetes, elhatározta, hogy fel-
terjesztést intéz a kereskedelmi miniszterhez és 
tiltakozik a szeged—budapesti gyorsvonalpár meg. 
szüntetése ellen. Tiltakozását bejelenti a vasút 
Igazgatóságánál is. Ez a tiltakozás közvetlenül a 
közgyűlés után meg is történt és a város hatósága 
a felterjesztésben rámutatott azokra a káros kö-
vetkezményekre, amelyekkel ezeknek a gyorsvo-
natoknak a beszüntetése jár Szeged amúgy is 
vergődő közgazdasági életére. 

A Máv. igazgatósága már válaszolt is a város 
tiltakozó átiratára. A válasz szerint a vasút igaz-
gatósága a körülmények hosszas megfontolása és 
mérlegelése után határozta el a kérdéses gyors-
vonatpár ideiglenes szüneteltetését A vasút elé 
tornyosuló pénzügyi nehézségek megoldására csak 
két mód kínálkozott, vagy a tarifa megdrágítása, 
vagy pedig egyes vonatjáratok szüneteltetése. Az 
igazgatóság ezt az utóbbit választotta, mert ugy 
találta, hogy a tarifaemelést az ország közgazda-
sági helyzete sinylené meg. A vonatjáratok szüne-
teltetése csak ideiglenes, május tizenötödikéig tart, 
akkor megindítják a beszüntetett vonatjáratokat. 

A Fészek Klub 19-1 matinéira belépődíj nincs. 
Jegyigénylések IJ-rmoniánáK 

Kocsit és lovat raboltak 
az alsétanyai országúton? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szekeres 
Vincéné alsóvárosi Feketefö'deken lakó gazdálkodó 
felesége csütörtökön reggel feljelentést tett a rend-
őrségen ismeretlen tettesek ellen, akik férjétől 
elrabolták kocsiját és lovát. 

Az asszony előadása szerint Szekeres Vince csü-
törtökön ebédután befogott a kocsiba és kiment 
Alsótanvára. Késő estére járt az idő, amikor az 
öreg Szekeres hazatért Szegedre — gyalogosan, 
kocsi nélkül Feldúlt állapotban volt és izgatottan 
mondotta el, hogy amikor visszafelé fordult Alsó-
tanyáról, közel a repülőtérhez, a sötétből hírtelen 
két alak ugrott elő és felkapaszkodtak a kocsira. 
»Pénzt, vagg életet!« — kiáltottak az öreg em-
berre. Szekeresnél nem volt pénz, a rablók meg 
is motozták és amikor látták, hogy igazat mond, 
lezavarták a kocsiról, a lovak közé csaptak és az 
országúton Alsótcmga irányában elhajtottak. Az 
öreg Szekeres gyalog ment haza lakására, ahol a 
kiállotl izgalmak miatt betegen fekszik. 

A rendőrségen némi kétkedéssel fogadták Szeke-
resné feljelentését és azt hiszik, hogy Szekeres 
Vince talán valahol ottfelejtette kocsiját, lévén 
italszerető ember. A nyomozás megindult, értesí-
tették az összes külterületi ki-endeltségeket, hogy 
nézzenek Szekeros Vince kocsija és lovai után. 

| Belvárosi Мох/ Október 17—i9-lg, péntektől vasárnapig 
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'Kályha nagy raktárak| 
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^ Vargánál. 

Fliüippot, az orosházai Inkvizítor!, tizhósiapi börtönre 
ítélte a szegei!! tábla, 

mert kitérdeltette és véresre verte feles bérlőjét 
(/1 Délmagyarország munkatársától.) Philippó 

Umbertó olasz származású baromfikereskedő érde-
kes: bűnügyét tárgyalta csütörtökön a szegedi ítélő-
tábla .Kovács-tanácsa. Philippó Umbertónak hagy-
maföldje volt Orosháza mellett. Ezt a földet kiadta 
felesbe Ravasz József gazdának. A megállapodás 
az volt, hogy Philippó a földön kivül adja a 
vetőhagymát, mig Ravasz műveli a földet. Philippó 
a mult év áprilisában átadott Ravasznak 70 pen-
gőt, hogy a pénzzel utazzék Makóra, vegye meg 
a dughagymát és a fennmaradó pénzzel szá-
moljon el. Ravasz elintézte a bevásárlást és ennek 
az örömére nagyot ivott. A hagymát künn hagyta 
az állomáson és bement Philippóhoz elszámolni. 

Az elszámolásnál azonban veszekedés kezdődött, 
mert néhány fillérnyi differencia volt a két ember 
között. Erre Philippó becipelte Ravaszt az istál-
lóba, belülről rázárta az ajtót és ütni kezdte. 
Addig rugdosta, mig cipőjéről Icvállott a talp. 
Ezután besietett a lakásba cipőt váltani, Ravasz 
a kedvező alkalmat felhasználta és a kerítésen 
keresztül ugorva a szomszéd házba menekült. 
Philippó azonban ide is utána sietett és a gallér-
jánál lógva visszacipelte az istállóba. Ott egy sa-
rokba térdeltette és nekiesett a botjával. A szeren-
csétlen embert rövidesen véresre verte, azután 

egy vasvillára ültette és elüzent a feleségéért, ő 
maga pedig, bottal a kezében. Ravasszal szemben 
foglalt helyet és őrködött. Estefelé behivatta a 
szolgá'ól és megmosatta a rab gazda véres ar-
cát. Ravasz Józsefet végül is felesége szabadította 
ki a fogságból. A házaspár ezután a rendőrségre 
sietett és feljelentést tett Philippó ellen. 

A gyulai törvényszék súlyos testi sértés Ss sze-
mélyes szabadság megsértése miatt vonta felelős-
ségre az olaszt és X'-'crmager Tstván nevű szol-
gáját. aki segi ett P; il ppónak Ravasz elfogásában. 
Philippó Umbertó tagadta, hogy bántalmazta volna 
Ravaszt. A sebei ugy keletkeztek — mondotta —, 
hogy részegen többször elesett az udvaron.. Azt 
is tagadta, hogy fogva tartotta. A törvényszék a 
kihallgatott tanuk vallomásából megállapította Phi-
lippó bűnösségét és tizhómpi börtönre ilélte. 
Niedermayer Istvánt 100 venjö pénzbüntetéssel 
sújtották. 

A tábla csütörtöki tárgyalásán Philippó ismét 
ártatlanságát hangoztatta. A perbeszédek elhang-
zása után a biróság helgbenhagyta a törvényszék 
által kiszabott tizhónapi börtönbüntetést, Nieder-
mayer Istvánt ellenben felmentette. 

Az itélet ellen az elítélt és az ügyész semmi-
ségi panaszt jelentett be. 

lállunk tegnap és tegnapelőtt az esti órákban az uccákon> Mt ennek az o k a . . . ? Tegnao és tegnaDelőtl a Ieglökélete. 
sebb műélvezetben volt részük azoknak, kik megnézték és végig élvezték a Belvárosi Moziban a Metró gyár különleges 
remekét, a .Ha a császár visszatér* ctmü Ramon Novarró énekes és zenélő attrakciót. Régen láttunk ilyen 
tökéletes mestermiivet, mely az eddig látott hangos filmek közül messze kimagaslik. Ramon Novarró kellemes 
tenor hangián szebbnél-szebb dalokat énekel. Partnere a szőke Anita Paage kellemes csengő hangjával, vala-
mint a Napoleon e'vonulását kísérő gyönyörű férfi kórus, a film erős drámai, majd sok humorral bővelkedő 
részei a filmet a legtökéletesebb műélvezetté emelte. A bevezető Slan és Pan burleszk alapos munkát ydott a 
közönség nevelő idegeinek. A kiváló műsor vasárnapig szerepel a Belvárosi műsorán. 

Hírek 
X, -É*? Péntek. Róm. kath. Hedvig a. Pro-

' * * • testáns Hedvig. Nap kél 6 óra 20 
perckor, nyugszik 5 óra 10 perckor. 

Somogvi-könyvlár nyitva hétköznapon délelőtt 
10 órátóí l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A mú-
zeum nyitva délelőtt 10-től délután (él 1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyelem I. eme-
let; nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak- Leinzínger Gyula, Horváth Mihály ucca 9 
(Tel. 352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedves ucca 
1. (Tel. 846.) Nyilassy A. béri., Kis Lajos. Római 
kőrút 22. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. 
Tél . 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel 
69|). 

— Vasárnap felolvasó ülést tart a Dugonics-
Társaság. A Dugonics-Társaság 19-én, vasárnap 
délután 4 órai kezdettel a városháza közgyűlési 
termében felolvasó ülést tart. Az ülés műsora a 
kové'kező: 1 .Dr. F a r k a s László vendég: Ved-
res István emléke és értékelése. 2. R a f f a y Sán-
dor a Magyar Mérnök- és Épüész-Fgylet szegedi 
osztályának képviseletében méltatja Vedres István 
mérnöki érdemeit. 3. R a b Géza vendég: Költe-
mények. 4. Dr. C s e n g e r y János • A kétezer éves 
Vergilius és az uj magyar Aeneis. 

— Moratóriumot kapnak a hátralékos városi 
bérlők. B l a s k e Lajos miniszteri tanácsos, a főld-
mivelésügyi minisztérium birtokpolitikai osztályá-
nak vezetője, aki kedden érkezett Szegedre és 
itt megkezdte a városi földbérlők panaszainak 
meghallgatását, csütörtökön befejezte vizsgálódá-
sait. Tapasztalatairól részletes jelentést terjeszt 
a főldmivelésügyi miniszter elé, de tájékoztatta ró-
luk dr. A i g n e r Károly főispánt is. A főispán 
érdeklődésünkre közölte, hogy a vizsgálatok ered-
ményeképen a város hatósága moratóriumot fog 
adni a bérhátralékok megfizetésére olyan formá-
ban, hogy a hátralékot a bérlők a bérleti idő 
hátralévő szakaszában féléves részletekben fizet-
hetik meg igen alacsony kamattérítés mellett. A 
magas béreket viszont ha szükségesnek és indo-
koltnak látszik — a város hatósága a bírói meg-
állapítás mértékén alul is leszállítja. A főispán 
reméli, hogy ezek az intézkedések egyszer és min-
denkorra megnyugtatják a város földbérlőit. 

Október 19: Művészetek napja. 

— Teljes ülés a kereskedelmi és iparkamarád 
ban. Pénteken délelőtt a kereskedelmi és ipar-
kamara teljes ülést lart, amelynek tárgysorozatán 
elnöki előterjesztések, főtitkári jelentés, a kartel-
törvényjavaslat, a Magyar Hét rendezése, adók és 
illetékügyek, indítványok szerepelnek. 

— A jövő magyar középosztályát az iparnak 
feell eltartania. Gyermekeire gondol az, aki ma-
gyar árut vásáról. A »Magyar Hét« október 18— 
26-ig tart. 

— Hódmezővásárhely részt kér a szegedi ínség. 
munkákból. Hódmezővásárhely törvényhatósági bi-
zottsága átírt Szeged hatóságához és azt kérte, 
hogy az államsegélyből végzendő fehértói földmun-
kálatoknál vásárhelyi munkanélkülieket is alkal-
mazzon Szeged, mert Vásárhely a maga erejéből 
nem tud megküzdeni a munkanélküliséggel és ál-
lamsegélyt nem kapott a kormánytól inségmun-
kára. 

— Megostromoltak egy péküzletet, mert — ol-
csón adták a kenyeret. Budapestről jelentik: Az 
egyik budapesti péküzlet ma reggel 40 fillérért 
árult egy kiló fehérkenyeret, 4 fillérért a pék-
süteményt, 20 fillérért egy kilogram barnakenyeret 
és 40 fillérért egy kilogram nullás lisztet. Á kö-
zönség természetesen ostromot indított a péküzlet 
ellen, amely hatalmas forgalmat bonyolított le. 
Még a délelőtt folyamán megjelentek az üzletben 
az ipartestület kiküldöttei, akik az olcsó árak 
beszüntetésére kapacitálták a péküzlet tulajdono-
sát. A péküzlet tulajdonosa kijelentette, hogy bár 
az ipartestületnek nem tetszik az árleszállítás, 
azonban ő mégis alacsonyabb árakon fogja a ke-
nyeret és a péksüteményt forgalomba hozni, mert 
az alacsonyabb árak mellett is megtalálja a szá-
mítását. 

— Paul Bourget: A lelkiismeret, Bibó Lajos: 
Kétlelkű szerelem, Johan Bojer: A nagy éhség. 
A magyar könyvpiac legújabb szenzációi. Délma-
gyarország kölcsönkönyvtár. 


