
Híreit 
"yC I f i Szombat. Róm. kath. B. Ferenc Pno-

* t e s t á n s Gedeon. Nap kél 6 óra 10 
perckor, nyugszik 5 óra 24 perckor. 

A Somogyl-könyvWr olvasóterme délelőtt 10-t5I 
12-ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivétslével 
A muzeum nyitva délelőtt lO-tűI délután fél 1 
óráig. 

Szegeden a gyógyszertárak kőzöl szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12 (TeL 
1270.) Franki Antal, Szent György-tér 6. (Tel. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. 
(Tel. 1062.) Lőbl Imre dr., Gizella-tér 5- (Tel. 
1819.) Moldván Lajos, UJ ---rged, Vedres-ucca 1. 
(Tel. 1846.) Selmeczi Béla, Somo-.i-'.^co. TeL 
3425. szám.) 

— Szeptemberben rwgkétszw"ződö'| a kényszer 

egyességek száma. A Magyar Tudakozó Egylet e 
héten terjesztette a kereskedelemügyi minisztérium-
ba a szeptemberi kényszeregyességekről száló ki-
mutatást. Eszerint a bankzárlatot kővetőleg már 
szeptemberben az előző hónappal szemben meg-
kétszereződött a kényszeregyességek száma. Amig 
augusztusban 129 esetben jelentettek be fizetés-
képtelenséget, addig szeptemberben ez a szám 
256-ra emelkedett A mult év szeptember havá-
ban 91 kényszeregyességet jelentettek 

— Bethlent megoperálták. Budapestről jelentik: 
B e t h l e n István grófot ma délelőtt Ad á m pro-
fesszor a Fasor-szanatóriumban aranvérbántalmai 
miatt megoperálta. A műtét altatás' nélkül tör-
tént és kitűnően sikerült A beteg jól érzi magát 
s előreláthatólag egy héten belül elhagyja a sza-
natóriumot. 

— Görőgkatollkus mise. Vasárnap délelőtt fél 
10 órakor a Lechner-téri görögkalolikus kápol-
nában görög szertartású katolikus szentmisét 
mond dr. T o m a László makói esperesplébános. 

— As AlfőKdkutnló Bizottság mezőgazdasági szak-
osztálya 11-én, vasárnap délelőtt 11 órakor ülést 
tart az egyetemi földrajzi intézetben (Zerge-ucra 
19.. III. emelet). Az ülés tárgya: a gyümölcsfa 
védelem. 

— Zef« rendőrfelügyelő öngyilkossága. Budapest-
ről jelentik; Z e i t Dezső miskolci rendőrfelügyelő 
azért akart öngyilkos lenni, mert a házán' 10 
ezer pengős kölcsön volt és attól tartott, hogy 
nem tud határidőre fizetni. A Lánchidon az utolsó 
pillanatban családja jutott eszébe és ezért elbuj-
dosott. mig újra meg nem kísérelte az öngyil-
kosságot. A rendőrség egyszerű öngyilkosságként 
kezeli az ügyet és a vizsgálatot már lezárta. Való-
színűleg csak miskolci felettes hatósága fogja fe-
lelősségre vonni. 

— Rablás _ j pengőért. Pestszentlőrincről je-
lentik: Az éjszaka két ismeretlen ember megtá-
madta K a p l o n y i Mihály 70 éves koldust, akit 
dorongokkal fejbevágtak és két pengőt raboltak 
cl tőle. 

— Pfsztral Géza századost elgázolta egy antá-
P i s z t r a l Géza századost könnyebb autókataszt-
rófa érte a Kiskunfélegyháza—Csongrád közötti 
országúton. A motorkerékpáron haladó századost 
elütötte egy budapesti jelzésű, Minerva gyártmá-
nyú személyautó. A százados gépével felborult és 
arcán zuzódásokat szenvedett Az autó a gázolás 
"tán megszökött Szeged felé. Pisztrai Géza telefon-
jelentésére keresik a gázoló autót. 

x Kérjen mindenütt Gergely t-kukföcukorkál. 
— A merénylő Tomonyák Józsefet sikkasztásért 

etKéJték- T o m o n y á k József makói fiatalember 
a nyáron a vágóhid melletti fatelepen revolverrel 
súlyosan megsebesítette D a u d a Lidiát és Va j d a 
Pé'er gépé'-zt. Tomonyák ezóta az ügyészség fo lya 
Innen idézte meg a makói járásbiróság, hogy egy 
régebbi keletű sikkasztási ügyéért felelősségre 
vonja. Fegyveres őr vitte át a merénylőt Makóra, 
ahol sikkasztás miatt 20 pengőre Ítélték. 

* Friss csemege orosz halak Schleslngernél. 
x C»ak Vincze-íéle kávékeverékei Igyunk! Na-

ponta friss pörkölés. Aradi-u. 5. Tel. 14-60. 19 

x Tőrt aranyat és ezüstöt, arany és ezüstpénze-
ket legmagasabb árban vásárolunk R e i c h , Ke-
lemen u. 11. 114 

— 'AMffgSTzolSsfrf 10®vf fógfíffijra fTéTTéff egy 
fogorvost. Budapestről jelentik: A törvényszék 
G u h r a u e r Miksa fogorvost halálos autógázolás 
miatt hathőnapi fogházra és ezer pengő pénzbün-
tetésre itélte, azonkivül pedig örökre eltiltotta az 
autóvezetéstől. A fogorvos felebbezett 

x Kondor ibolyának Vihar a Balatonon-ban fel-
tűnt rendkívül elegáns kalapjait és muffját Ekkrr 
kalapszalon szállította. 226 

Egy idős asszony 
öngyilkossága 

(A Délmagyarország munkatársától.") Pénteken 
délben, nem sokkal tizenkét óra után a Pusztaszeri-
ucca 10. számú ház egyik lakásából egy feldúlt 
fiatal leány rohant ki és elcsukló hangon hivta a 
szomszédokat segítségül. A lakók a lakásba siet-
tek, ahol az ablakfélván holtan csüngött özvegy 
Bálint Kálmánná 60 éves asszony. A szomszédok 
levágták a kötélről, kihívták a mentőket, de már 
csak a beállott halált konstatálhatták. 

Rendőri bizottság szállt ki a helyszínre, amely 
megállapította, hogy özvegy Bálint Kálmánné már 
hosszabb idő óta betegeskedett és gyógyíthatatlan 
betegsége miatt szánta rá magát a halálra. Leánya 
fedezte fel az öngyilkosságot, amikor délben haza-
ért a munkából. Az öngyilkos asszony holttestét 
a tőrvényszéki orvostani intézetbe szállították. 

Berlini rendőríisztvíselők 
utaznak Budapestre 

abiatorbágyi merénylet ügyében? 
Berlin, október 8. (A Délmagyarország berlini 

tudósítójától.) Az elmúlt héten Berlinben tartóz-
kodott Haln Péter budapesti detektivfőfeliigyelő, 
aki a porosz rendőrségtől információkat szerzett 
be a jüterbogi vasúti merényletről, amely több 
tekintetben hasonlatosságot mutat fel a biator-
bágyi merénylettel Hnin detektivfőfeliigyelő már 
visszautazott Budapestre és felettes hatóságának 
jelentést tett berlini nyomozásának eredményei-
ről. Hain berlini látogatásával kapcsolatban a Q s 
12 ITi^Bla t t a következőket jelenti: 

— Áz utolsó napokban a berlini rendőrfőnök 
ségen tárgyalások folytak arról, hogy néhány rend 
őrtisz 'vtSfiőt küldjenek Biiihpestre. Minden való-
színűség szerint dr. Berndorff bűnügyi tanácsost 
fogják Budapestre küldeni, mivel ő kezdettől fog-
va részt vesz a jüterbogi nyomozó bizottság mun-
kájában, igy tehát az egész anyagot jól ismeri. 
A potsdami államügyészség, amelynek körzetébe 
Jüterbog tartozik, szívesen látná, ha a Budapestre 
küldendő bizottságbán dr. Grfitzner is helyet fog 
lalna. A berlini rendőrség bűnügyi osztályának 
főnöke, dr. Gennat maga is Budapestre fog utazni. 

Az egyetlen ütköző pontot a budapesti utazáf 
magas költségei képezik. A berlini bűnügyi rend-
őrség ezért a Birodalmi vasutak vezérigazgatóságá-
hoz fordult, amelynek elsősorban érdeke a vas-
úti merényletek rejtélyének kinyomozása és azt 
kérte, hogy a birodalmi vasutak vezérigazgatósá-
ga fedezze a Budapestre küldendő bizottság költ-
ségeit. Valószínű, hogy a költségek kérdésében 
rövidesen megegyezés jön létre a birodalmi vas-
utak és a rendőrfőnőkség között és igy a bizott-
ság már a közeljövőben Budapestre utazik. 

Sport 
A Szeged FC vasárnapi mérkőzése. A Szeged FC 

szombaton délután indul Budapestre a BAK FC 
elleni mérkőzésre. A Szeged a Maglód elleni csa-
patával áll ki a Béke-uccai pályán. Egyébként a 
BAK FC sem lehet valami kitűnő anyagi hely-
zetben, mert a z utazási költség esedékes részét 
péntek eslig még nem küldte le Szegedre. A 
Szeged FC vezetősége a csütörtöki értekezleten já-
tékosainak sorába szerződtette P u z s i n Miklóst, 
a jó kvalitású szegedi szélsőjátékost akivel a 
Szeged játékosainak száma tízenháromra emelke-
dett. 

Boros Is tagja a váloga'ott allétacsap f iak. Va-
sárnap nagy atlétikai esemény lesz Budapesten. 
A magyar—osztrák válogatottak mérik össze erejű-
ket és ezen a viadalon két szegedi atléta is kép-
viseli a magyar színeket Az egyik, mint már je-
lentettük L á z á r , a kiváló középtávfutó, a má-
sik B o r o s , a KEAC gátfutóbajnoka. 

E ! !3$3^Rfef tpár i s i divatsziicsökszőrmeáruliáza 
t s l K r l V I l l f Z l l j f Szeged, Széchenyi tér 6. sz. * 

h i r m é k e l , s z f i rmebundáka t a l e ge l eg án s abb k i v i t e b e n tar tunk rak tá ron és mér ték 
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NadatMI 

C s e m e g e - v a J 
Vio kq 32 fillér JOO 

Panner Mihálynál, 

és Mtívésssei 
Vihar a Balatonon 

Szép telt ház. Forró este volt, mint akkor, ami-
kor először száguldott át a balatoni vihar a budai 
színkör kulisszáin. Azóta ősz lett és mig nyáron 
széles karimájú 1931-es kalapokban hódítottak Ni-
nelte Lili és Mimi, most Eugénia császárnő csol-
nakocskái eveznek tartós hullámaikon.. . Az ope-
rett vidámságára, frisseségére most is ugy süt a 
közönség szeretetének, a sikernek a napja, mint 
Kánikulás, strandnapokon. 

Operettszerzők a kínálat nagy vásári tumultusá-
ban megszokták a gyors munkát. Elkapni egy kósza 
ötletet, amelyet odadobnak a primadonnának, értse 
meg, gyúrja meg, a szubrett riszálja pikánsra, • 
görlök pedig toldják meg egy térdhosszaL Kicsit 
a közönség jóindulatára is számítani lehet, ez az 
a műfaj, amelyben a gyengeelmélyültség sem ritka 
tünet. Bus Fekete László és Góth Sándor gazdag 
tapasztalata megtermette gazdag gyümölcsét A 
Vihar a Balatonon szériákra számithat Tarka ké-
pek, jó ötletek sorakoznak fel, kedv, hangulat öm-
lik át a hallgatókba, a taps zeng, a nótákat dudoL 
ják és mindenki elfelejti, hogy itt az ősz . . . A 
zeneszámokat Losoncig Dezső szerezte és állította 
be az operettbe. 

A szinház fényes kiállításban, kitűnő szerep-
osztásban tálalta fel az operettet. Kondor Ibolya 
elemében volt Elegánsan, okosan, egyéni ízzel 
töltötte be szerepét Erőssége volt az előadásnak; 
amelynek egyik vendége, a kedves és humoros 
Kovács Terus vitte el a pálma egyrészét Pallay 
Manci drámai szerepkörön van, nem kívánhatjuk 
tőle. hogy énekeljen is, — de játszani annál ked-
vesebben tud. Nagy taps fogadta Weigand Tibort, 
a rádióból ismert dalénekest A színpad még nem 
egészen otthona, de dalait kedvesen adja elő. 
Vágó groteszksége és Lázár, Fülöp, Misoga szerep, 
lése segitették sikerre a bemutatót. 

! A rendezésben ismét volt ritmus és mozgalmas-
ság, Remete ügyessége, a zenekarban a tempó 
Beck temperamentumos vezénylése nyomán. A kő-
zánség nagy őrömmel fogadta az újdonságot és 
^iharos tapsaival, gyakori ujráztatásaival, vastaps-

i sal ünnepelt Tagadhatatlanul nagy sikerrel úszta 
meg a színház ezt a vihart}. 

Kondor ibolya Vihar a Balatonon összes ru-

háit és pizsamáit Ekker.ruhaszalon készítette. ^ 

Orgonahangverseny. A fogadalmi templom idei 
orgonakoncertjeinek sorozatát pénteken este Franz 
Schütz, a bécsi akadémia professzora nyitotta meg. 
Scbütz professzor elmélyülő játékával elsőrendű 
művésznek bizonyult, különösen a Bach-interpre-
tációk voltak nagyvonalúak. Az A-moll Preludiam, 
a Pasacaglia és a kettős C-moll fuga rendkívül 
nagy hatást keltettek. Egy Beger kompozíció és 
több saját szerzemény szerepelt még Schütz tanár 
koncertjének finom ízléssel összeválogatott műso-
rán az egyes számok kőzött az énekkar Antos 
Kálmán vezényletével Palestrina, Perti és Haaslar 
müveket adott elő. Az orgonahangverseny értékes 
élmény marad. 

A színházi iroda hirel 
Ma és minden este vihar a Balatonon. "H"! 
Ma délután rendkívül mérsékelt helyárakkal 

ifjúsági előadás: Száz nap, a bemutató nagyszerű 
szereposztásával. 

Holnap délután mérsékelt helyárakkal Ame-
rik ii lányok, a nagysikerű jazzoperett 

S Z Í N L A P 
Szombaton este 8 órakor 
V[har a Balatonon. Zenésjáték 3 felvonásban. Irta 
Bus-Fekete László és Góth Sándor. Zenéjét Sze-
nes Andor verseire részben szerzette, részben ősz-
szeállitotta Ix>sonczv Dezső. Rendezte Remete Gé-
za. Vezényli Beck Miklós. Személyek: Mimi Ko-
vács Terus mv., Ninette, a leánya Pallay Manci, 
Hübner Ágoston, pesti gyáros Vágó Arthur, Lili 
a leánva Kondor Ibolya, Bergmann Fülöp, ber 
Üni gyáros Misoga László, Frici, a fia We;gand Ti 
bor mv., Bartha Jimmy, uszóhajnok Lázár Tiha 
mér, Báró Wessely Laci L. Fülöp Sándor, Magda 
Irén, Juci, Bébi, Kamilla, Klári, Lili barátnői 
Kolossá Irén, G. Bagossy Márta, Nyujtódy Olga 
Horváth Jolán, Kelemen Karola, Selmeczi Aranka 
Titkárnő Sümegi Lili, Egy monoklis ur Tompa L 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÖZSEF. 

Nyomaloll a kiadótulajdonos Délmagyarország 

Hírlap- és Nyomdavállalal KL könyvnyomdájában. 

Felelős Ozpmvezető: Klein Sándor. 


