
Lovagias ügy — két testvér között 
A katonatiszt proookri itatta öccsét 

(A Délmagyarország mankót ártótól.) Néhány nap 
óta érdeke* lovagias ügyről beszélnek különböző 
körökben. Erdeke* az affér keletkezésének törté-
nete ts. de még érdekesebb, hogv az ügy — két 
testvér között keletkezett. A fivérrk akik még nem. 
régen igazi testvéri szeretettel szerették egymf t. 
most mint elkeseredett ellenségek állanak szembe.. 

Az egyik fivér katonatiszt; a másik magántiszt-
viselő, aki hosszú hónapokon keresztül a leg-
nagyobb nélkülözések közepette élt feleségével és 
két gyermekévet AUást sehol nem kapott, anyagi 
serttséffs sem volt. Végre bátyja kijárta, hogy 
öccsét az egyik kisebb bankban elhelyezek- A 
bank igazgatója a katonatiszt apósa. 

A flatal tisztviselő bevonult a céghez. A tiszt-
viselő rendkívül aaorgaimasnak bizonyult, kettő 
helyett is dolgozott éa általában mindenki meg 
volt vele elégedve. Nemsokkal az incidensek aoro-
zs'únak kezdete e>őtt az Igazgató észrevette, hogy 
vejének öccse, amikor már kissé megmelegedett 
uj állásában, szemet vetett a bank egyik tisztviselő, 
nőjére. Szívesen elkísérte és apró figyelmességek-
kel minduntalan kimutatta, hogy szimpátiát érez 
kolleganőjével. 

Az igazgató egy darabig elnézte a dolgot, de 
amikor a fiatalember nem hagyta abba az udvar-
lást, elébe állott és megmondotta, bogy ez így 
tovább nem mehet, 0 a fiatalemberrel, veiének 
öccsével Jót tett, állást adott neki, nem Illendő 
tehát, hogy most így viselkedjék. Kijelentette, hogy 
egy percig sem tftri tovább a dolgot, a fiatat 
embernek vá ' a^ - r - j i kell: vagy ax advarlás, vagy i \ ' l ' l í | 

a* tíüix, 
A tisztviselő természetesen az állást választotta. 

Fogadko'o:t. hogy ezen'ul senki rem panaszkodhat 
majd rá és természetesen eleget tesz az Igazgató 
kívánságának A fogadkozás azonban" nem soktig 
tsrtolt, ahogy sz igazgató ezt a tényt néhány nap-
pat a beszélgetés után konststálta. Kissé tartóz, 
kodva ugyan, de a tisztviselő tovább is folytatta 
az udvarlást Az Igazgató ekkor azonnal éltávoli-
totta a tisztviselőt 

Tulajdon képen itt kezdődött a kinos ügy. Ami. 
kor a katonatiszt megtudta, hogy öccse nem vi-
selkedett rendeden és ezért kitették az állásából, 
magához hívta és nagy prédikációt tartott. Alapo-
san leszidta, hivatkozott arra, hogy az olyan em-
bernek, aki hossza hónapokon keresztül állás nél-
kül van és végre állásba jut, máskép kell visel-
kednic és nem szabad magára vonni gazdájának 
haragját. Lehetséges, hogy kissé erőteljesebb han-
got ütött meg beszédkőzben, mert a fivér felugrott 
és hevesen kikelt * prédikációt tartó bátyja ellen. 

A sértések olyan erősek voltak, hogy a kitonfu 
tiszt másnap prov káltalta öccsét, aH ugyancsak 
megnevezte segédeit. A katonatiszt kijelentette, 
hogy az aggét fegyveresen ktvánfa elintézni, mert 
a legerőteljesebb eszközökkel akarja megtorolni a 
sérelmeket. 

Vasárnap egész napon át tárgyaltak a segédek. 
A tárgyalások még nem fejeződtek be; a katona-
tiszt az éjszakíd vonattal felesége társaságában 
elutazott Szegedről. Az ügyet valószínűleg rövidé-
fen eldöntik a megbízottak. 

armr^'iiw Véres családi i Budapesten 
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Ax apa rerahwml leányára Mit, map VmgyttkoméQOt kíséreli meg 
Budapeti,jptsiir «. A Szekszdr -occíban hétfőn 

véres családi dráma játszódott le. Halász Károly 
vasmunkás revolver*tt rálőtt f i éves Márta ne* 
leányára, azután pedtg őngyttkosségot követett et. 
Mindkettőt életveszélyes állapotban szállították a 
nókus.kórhSzba. 
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A családi dráma oka állítólag az, bogy Halász 
nem jó szemmel nézte leánya udvarlóiát, akit ki 
is gllott a lakásból. A M a y azonban ragaszkodott 
Ideáljához. Emiatt állandó volt az apa és a leánya 
között a civódás, amely végül is a hétfői véres 
tragédiával végződött. 
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JÉ | Kedd. Rám. kafb Ti l sn lar p. vt. Pro-
teslánr Simon. Nap kél 7 ára 48 perc-

kor, nyugszik 4 á n a perekor. 
A Somogyi könyvtár aJvasótana* nyílra vaat köz. 

napokon délelőtt XM01 l-ig, délután 4-től 7-ig 
A mozraai nyílva délelőtt 10-tői fél l-ig minden-
nap, vasárnap, ünnepnap ls. 

egyetemi kgayvlár (központi egyetam I. ama 
let: nyitva vasárnapok kivét-'étrei mindennap 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tansk: Leinzinger Gynla, Horváth Miliály-n. 9 
(Tel. 1352.} Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-a. 
1. (Tel 1846.) Nyiiassy A., bérlő: Popper József, 
Római-kónit 22. (TeL 2549) Salgő Péter, Mátyás 
király-tér. (Tel. 1206.) Frankó Andor, Dugonics-
tér i. (Tel. 1783.) Zakar S. örök, Valéria-tér 1. 
(Tel. 1605.) 

- Az Alfttldkuta ó Bizottság rltadéhitiaja. A 
Dana—Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara megküldte 
a Szegedi Alföldkutató Bizottságnak megvitatás 
és állásfoglalás céljából a kiadásábin megjelent 
• Mezőgazdasági termelési programi cimü müvet 
Tekintettel arra. bogy egy, az Alföld egész gazda-
sági életét átfogó programról v«n szó, az Alrőld-
kutató Bizottság ugy határozott, hogy nyilvános 
vitaülés keretében tárgyalja meg a mezőgazdasági 
kamara által felállított programot A vitafilést. 
amelyen minden érdeklődőt szívesen lát a bizott-
ság, a kereskedelmi és iparkamara nagytermé-
ben tartják mrg csütörtökön délután 5 érakor. 

- Halálozás. Nagy- és őszinte részvét mellett he-
lyezték el hétfőn délután örök nyugalomra T ö l 
g y e s Gyula szerkesztő hosszantartó betegség után 
elhunyt édesanyját, . l a k o h o v i c s Ferencnél. A 
Hnterrmben felállított koporsót az elhunyt hozzá 
tnrtnzói, a szegedi njságirók és ismerősök sere^<e 
vették körftl. a kántorok íneke után dr F re n k e 1 
Jcnö rabbi búcsúztatta el az elhunyt uriaiszonvt, 
akinek koporsóját a gyászolók sokasága kiséfte 
ki utolsó útjára, a sírkertbe. 

Dr Somogyi vilve*zton>é kitüntetése Buda-
pestről jelentik: A kormávyzó a miniszterelnök 
előterjesztésére dr. S o m o g y i Szilverzternénrk, 
a Magyar Vöröskereszt Egylet -z-gedi megbíz >tt-
jának, *z egylet céljainak előm z lilás* érdekében 
kifejteit különösen buzgó f n l álltainak elismeré-
séül a magyar vöröskereszt érdemérmét adomá-
nyozta. i 

— Megszüntették a telepi iskolaszolgák állasát. 
A takarékossági bizottság határozata alapján ja-
nuár elsejétől kezdődőleg megszüntették a Kle-
belsberg-telep és a Kecskés-telep iskolájában a 
szolgai állásokét Az iskolák igazgatói évi nyolc-
van pengő átalányt kapnak és ebből kötelesek 
az iskolaépületek takarítási munkálatairól gondos-
kodni. Hétfőn délelőtt a telepek népes küldött-
sége jelent meg dr. Pálfy József polgármesterhe-
lyettes előtt A küldöttség az iskolaszolgai állá-
sok visszaállítását kérte azzal a megokolással, hofcy 
ezekben az iskolákban igen gyakran népműve-
lési előadásokat is tartanak és így az igazgatók 
az évi nyolcvan pengő átalányból a költségeket 
nem fedezhetnék. Elmondották a küldöttség tag-
jai, hogy s takarékossági bi»ott*ág a telepi iskolá-
kat a tanyai iskolákkal vonta egy kategóriáin, pe-
dig a telepi iskolákat másképen kell elbírálni. A 
polgáTnesterhclve'tes kijelentette a küldött-ég elfitt, 
hogy megvizsgálja majd a kérdést és ha a kíván-
ságot indokoltnak találja, orvwsolni fonia a te 
lenek sérelmét. 

X Elegáns estélyi elpők Delkánál, Kárász-u. 11 
— összeesett az uccár. a kórházian megh.nll, 

Csp. m a n g ó Józsefné 60 év.es asszony Sz'ívesz-
ter napján a Szenlháromság-uccában ás zccsetl. 
Az ájult órej asszonyt a mentők a kórház'u szál 
Ütolták, de eszméletét nem nyerte vissza, ugy. 
hogy a rendőrség sem tudta kihallgalni. Csa-
mangó Józsefné hétfőn délelőtt, anélkül, hogy egy 
pillanatra is macához tért volna, mcghMt 

— A Délvidéki Ot'hon j inuár havi családi ősz 
szejövetele ma e^te lesz a »Há TÜ-ban. 

S z e n v e d t f nőkné l a természetes 
„Ferenc József" keserűvíz könnyű, erőlködés 
nélkfll való bélklflrOiést Idét e l5 é s e iá l la l 
sok esetben rendkívül Jótékony hatással van a 
beteg szervekre. A nöl betegségekre vonatkozó 
tudományom Irodalom több megalkotója írja, 
hogy a Ferenc József víz kitűnő hatáséról a 
talál kísérletei alapján Is alkalma volt meggyő-
ződést szerezni. A Ferenc József keserűvíz 
Gyógyszertárakban, drogériákban é s fflszertlzle-
fekhon tápba'* »•» 

Az inségakcló 
A Bezdán József püspöki helynök által kesda-

ményezett egvséges inségakcióra ujabban a követ-
kező felajánlások történtek: 

Papp Ferenc havi 1.—, Dobóczky Imre L—, 
Nógrádv Imre L—, Horváth Kálmán — 50, Dobó 
József L—, Dobó Szilveszter —50, özvegy Szögi 
Vincéné 1 . - . Szőri István - 5 0 , Tóth Ferencné 
- .50, Savanya Imre t—, Kakuszi Béláné -J50, 
Pfann Lajosné —.50, özvegy Masa Jánosné L—, 
Princz Józsefné 1 . - , özvegy ökrös Gyuláné 3.—, 
özvegy Kontrasztv Antalné 2—, Schranz Gnsa-
távné -J50. Behák János -J50, Komsa Károly 
—.50. dr. Göndöcs Jenő 3—, Lörch Árpád —JSO, 
Tamásy Lajos 1.—, Kirí A dám 5.—, Scultéty Ala-
dár —-50, Helfer Gézáné — 5̂0, özvegy Flseher 
Emiiné 1 . - , Elek Ferenc - 5 0 . Lippay Jözaefné 
- ^ 0 , Kocsis Andrásné —.50, Benke Gederm —50, 
Csikós Imréné 1.—, Vigh Gyuláné 2—, BIHnt 
Gvula 1 . - , Schaar Richárd 2 - , özvegy Magyar 
Józsefné 1.—, Bauer Ede —50, Szabó Imre — 30, 
özvegy ördőgh Józsefné —50, özvegy Kopp Sír 
nosné —-50, Biczók Ferencné —.5a özvegy Teiler 
Pálné - .50. Molnár I^ jos 1.—, Talányi Eda 1^-, 
Bozókv József 1.—, özvegy Horváth Edéné —.50, 
Árva Antal - .50, özvegy Margitta VIktorné 1.—, 
dr. Mester János 10.—, Horváth Károlvné —.50, 
Hattyú Lajos —.50, Szakáll I.ástló —J50, Lőwy 
Dávid —.50, Kiss János —.50. Forris Lajos —50, 
Biró László —30, özvegy V é m n Jánosné --Ő0, 
Fazekas Ignácné —JSO, Klein Antal —.50, 
Umjirecht Ferenc —JSO, Csehó Károly 1-—, Szo-
kol István —.20, Törők Béla 1.—, Tóth Míhályné 
—50, Demkó Tivadar —.50, Bodola Ferencné —50, 
Roseoberg Béla —.20, Gulyás Rnzál —50, Kevés 
József —.50, Farkas Ferencné havi I.— pengő, 
összesen 67.40 pengő. Az eddigi gyűjtés fts«zwen 
havi 2183.65 pengő. 

_ Adomány a polgánneslen gyamegéty alap-
ra. A Magyar Kender-, Len- és Jutaipar Rt negy-
ven pengőt adományozott a polgármesteri gyors-
segély alapra. 

a Kérjen mindenütt Gergely kakukfüoukorkat 
— lljabb adományok a klsrongyoa jkdó.-a. 

Schaffer Viktor 10, Benkő József és társai 4, Szé-
csl ruhaáruház 5, Keller Mihály koszorumegváltás 
dmép 30, Juhász István 5 pengőt adományozott 
a dr. Aigner Károtv főispán vezetése alatt illó 
kisrongyos akcióra. 

x Beiratkozás az áll. eng gyors- és géplrótskoia. 
bs. Január elején n j tanfolyamok. Honvéd tér 4. 

— A Délmagyarország féláru szLiházJ"gyakclófr. 
Vasárnap jelentettük be a D é l m a g y a r o r s z á g 
nagyszabású nj akcióját, amellyel lehetővé tesszük, 
előfizetőinknek, hogy féláru jeggyel nézhessék meg 
a színház újdonságait. Fzen a héten a t B e c s ü -
l e t e s m e g t a l á l ó ' szerdai második és az 
• O r f e u s z a p o k o l b a n - szombati második elő-
adására érvényes a kivételes kedvezmény. Az ak-
dó iránt már az első nap példátlanul nagy érdek-
lődés nyilvánult meg, miért is ajánlatos a jegyekről 
mielőbb gondoskodni. A félám Jegyeket csak az-
nap délig lehet megváltani, amelvik napra a jegv 
érvényes. Előfizetőink az alábbi <z lvény kitöl-
lésével válthatják meg jegyeiket a D é l m a g y a r -
o.r s z á 0 Aradi-nrrai jegypénztáránál: 

A Dt'maéuarorszag nKatvánua 
leiarn sünhaztegg váltására. 

Farsangi újdonságok nagy 
választékban Pollák Testvéreknél 


