
A vásárhelyi 
revolveres dráma 

(A Délmag>rarorstág munMtfrtátót.) Jelentettük, 
hogy hétfon éjszaka halállal végződő revolvere* 
dráma Játszódott le Vásárhely egyik tanyáján. Vitéz 
Papp Ferenc gazdálkodó agvonlőtte a tanyába be-
íóvedt ittas Deák Józsefet. A halálos lövöldözés 
körülményeinek tisztázása végett szerdán reggel 
Vá-árh Tre utazott Zomborg János vtr^álóbiró, dr. 
Kalmár Szilveszter ügvész és dr. Jankovics László 
tórvénvszéki orvosszakértő. Szerdán délelőtt fel-
boncolták a szerencsétlen gazda holttestét és tana. 
kat hallgattak ki. A helyszíni szemle eredménye 
dönti •!, hogv f ipn Ferencet statáriális biróság 
elé állítják^. Ha a kihallgatások eredmény* való-
színűsíti az önvédelem fennforgását, abban azeaet-
ben Papp Ferencet a rendes biróság elé állítják. 

Cigányzene 
az „Evening Post"-ban 

(A D é l m a g y a r o r s t l g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Nemrégiben Magyarországon járt egy angol újság-
író, aki hazaérkezése után igen meleghangú cik-
ket irt lapjába, a The S a t o r d a y E v e n i n g 
Post-han. Bár ez az angol újságíró egy kicsit ef 
felejtkezett arról, hogy Magyarország tulajdonké-
pen Európában van és nem csupán exotikum, 
dk ke mégis ioazabb az eddig megjelent hasonló 
cikkeknél 

— . . . A nők pedig — irts cikkében — meg 
vagyok győződve, legelragadóbbak voltak az egész 
világon. Val6:ággal veszedelmesek... Legtöbbnyi-
re tisztaselyemben voltak, csupasz karokkal, színes 
keztyükkel és tulipánhoz hasonló kalappal 

A cikk sokat foglalkozik • cigányzenével A? 
újságíró elragadtatott hangon irjat 

— Hirtelen kezdődött a zene... A varízsa vá-
ratlan volt és lebilincselő. Ezt mondtsm magam-
ban: még soha íletemben nem hallottam ily 
megható bangákat...! A cigányok láthatólag csak 
igen laza összhangban voltak... De rájöttem, hogy 
ez nem lehet a véletlen dolga. A hatás tökéletes-
sége nem önkényes, elkel aniozó akciókon nyugo-
dott Először az egyik klarinét vezetett majd a 
másik és felváltva kisérték egvmist.. * 

— A primás hegedűjén játszva, el-elsétált a 
kioszkból és lassan Járkált az asztalok között, mi-
közben as arcán és az egész kifejezésén az lát-
szott, mintha lelkében teljesen távol élne kör-
nyezetétől . . . 

— A dallamok oly távollaknak tfintek fel, mintha 
egy elvesztett boldogság emiékei volnának. Ew vé-
gűi rálőttem, hogy valóban az volt az alaphangja 
az egész zenének- egy mélységes nosztalgia, a/. 
Édenből v»ló kiűzetés szomorú érzése, . . Egé:z<m 
át voltam hatva lenyűgöző szépségétől... 

— A magyar muzsika, mint sok más Magyar-
országon, a vidékről származik. Valójában a nép 
és a katonák muzsikája... Magyarországon nin-
csenek nyomasztó, sötét könyvtárai a zeníkritiká-
nak, sem dogmatikus és hasonleső zeneakadémiák, 
sem pedig vaskalapos teóriák és zeprprofesszorok. 
A zene itt olyan egyéniségeken keresztül szállt 
nemzedékről nemzedékre, akik azt mjnd;g á'é ezn 
és előadni tudták... 

Az Evening Pöst azzal fejezi be cikkét, hogy 
európai utja alkalmával Budapest romantikus ele-
vensége tette rá a legnagyobb hatást 

Még nem késő B 
Osztály- * 

sorsiegyét 
megvenni a H. b-iziara, mert a legnagyobb 
nyeremények csak ai utolsó osztályban *or-

•olta'nak ki. 

Hutás május 18-19. 

Fönyer. 20.000 pengfi. 
Vételárak : 

Nyolcad . . . • P 
Negyed . • , 12 P 
7él . . . . 84 P 
Eg«e> . . . 48 P 

Vfttáal d r a k r 

Nyolead . . 3 P 
Vegyed . . 6 P 
Fél . . . . 12 P 
Egész . . . 24 P 

El ne felejtse 

takarékossági igazolványát 
magával vinni bevásárlásaihoz. 

Üzleti titoksértés! bünUgy u M 
felesleges levélmásolatok körül 

A tábla 300 pengfire ítélte a levelekkel visszaélő tisztviselői 

(A Délmagyarország mankafársátót.) Érdekes 
büntetőügyben hozott a szegedi itélőtább'a S*uttéty-
tanácsa ítéletet. Nemrégiben « Reitzer Lipót és 
társa cégnek azt jelezték külföldről, bogy egyik 
tisztviselő a cég bizalmával visszaél. Ismételten 
előfordult ugyanis — közölte a külföldi levél —, 
hogyha Reitzeréktől Tevélileg, vagy táviratilag ár-
ajánlatot kértek, agy nemcsak a Reltzer-eég, ha-
nem minden felszólítás nélkül egy, az illetők előtt 
ismeretlen cég is küldött árajánlatot és rend-
szerint valamivel olcsőbban. Kiderült hogy a 
visszaélést a cég egyik levelezője, Dormuth Ist-
ván, jelenleg budapesti lakos követte el. 

A cég feljelentésére bűnvádi eljárás indult meg 
és most az ítélőtábla tényként megállapította, hogy 
Dormuth a reá bízott üzleti levelek elintézése al-
kalmával egy-egg felesleges másolatot is legépelt, 
hogy ezek segítségével a versenycégekné/ előnyöket 
biztosítson magának. Donnuth Istvánt bűnösnek 

ftnondották ki a tiszestségtelen veraef*gr& nóM 
törvénybe ütköző üzleti titok megsértésének 
.gében és 500 pengő pénzbüntetésre ifí.Vc, 
lezte továbbá a Reiizer-cég nem.vagyoni " 
megtérítésére. 

Ai itéiet indokolása szerint a vádlottra a tör-
vény értelmében fogházbüntetést kellene kiszabot, 
de figyelembevéve, hogy a vádlott, mint magán-
hivatalnok ujabb alkalmaztatást szerzett, amelye* 
szabadságvesztés büntetése esetén elveszítene és w 
a büntetés célján tulmu;5en családját is njtaoá, 
ezért pénzbüntetést alkalmazott. A főmagánvádló 
cég és jogi képviselője, dr. Sehulz Károly sm 
itéiet kihirdetése után bejelentette, hogy as Kék* 
ellen abban az esetben, ha a vádlott megnyugszik, 
perorvoslattal nem kiván élni A vádlott közölte, 
hogy az Ítéletben megnyugszik az tehát jogerősei 
vált. 

Ma «s mtadennap mutatja t» a Belvárosi Mozi az idény legnagyszerűbb és legnagyobb sikert 
vígjátékát, a >KETTEN EGY AUTÖN. dmü világfilmet Budapest legnivősabb mozgősztnháza, a" 
Fórum hatodik hete állandó táblás házakkal játsza ezt a remek filmet melyben MAGDA SCHNEK 
DER, a legfiatalabb, de egyben a legszebb hangú bájos sztár csillogtatja meg gyönyörű hangját, 
briüiáns játékát A fotográfiák bámulatosan szépek, a szüzsé remek, a darab cselekménye jel*, 
netről Jelenetre emelkedik. S ha elmondjuk, hogy a filmet JOE MAY, a Szerelem őfelsége film 
rendezője csinálta és bogy VEREBES ÉRNÖ egy Jazz karmester szerepében végig nevettot » nézőt 
már eléggé be is konferáltuk a filmet, mely a Belvárosi Moziba ls nagy tömegeket fog vonzani 

Sorsjegyek kaphatók: 

Pető Ernő loarasitönái 
Sseoed, S<écbenyl-l«r 3. 

Asc olvasó rovata 
Tekintetes Szer kesetőség! Tisztelettel kérem, sz 

»Olvasók rovatában* szíveskedjenek helyt adni so-
raimnak, Vasárnap éjszaka a fél 3 órakor érkező 
filléres gyorssal jöttünk vissza Budapestről és a 
legnagyobb megdóbbbenésünkre teljes sötétségben 
találtuk a belvárost, még ax itt-ott elszórt piszkoló 
gázlámpákat ls gondosan eloltották. Eltekintve a 
falusi hangulattól és ellentétben a városfejlesztés, 
sei és idegenforgalomra való törekvéssel, felve-
tődik a kérdés, hogyan gondolja a város ilyen kö-
rülmények kőzött polgárainak személy- és vawon. 
biztonságát biztosítani? Mert az kétségtelen, hogy 
a lesőéti'ett és igy még inkább rinépetlcnített utca 
egyenesen bűntársul szegődik, az útonállásra haj. 
lamosakhoz. Miután a közvilágítás megállapított 
ideje a gyakorlatban megnern felelő, ezúton kér-
jűk az illetékeseket, hosszabbítsák meg az utca-
viiágitái idejét világosodásig. 

Tisztelettel (aláírás). 

Az apa és három fia 
a törvényszék előli 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán hl-
Aróság előtt állott egy dorozsmai gazdálkodó-
család valamennyi férfitagja: az apa és három fia. 
Id. Péter Mihály, ifj. Péter Mihály, Péter István és 
a fogadott fiu, Takács Vilmos ellen az volt a vád, 
hogy ezév március elején a dorozsmai Molnár. 
vendéglőben mepbicskázták Razl István 53 éves 
gazdálkodót, aki hosszú hónapokon keresztül fekvő 
beteg lelt a verekedés következtében. 

Id. Péter Mihály régebbi idő óta haragudott Kati 
Istvánra és hogy a vendéglőben megpillantotta, 
sértegetni kezdte. Kiitta előle a borát, majd szi-
dalmazta, végül szódásüveggel fejbe akarta súj-
tani. Kazi barátjai lefogták Pétert, mire az fiait 
hivta segítségül. A fiuk nyitott késsel rohantak 
Kazíra és összeszurkálták. 

A szerdai tárgyaláson a Péter-csnlád azzal véde-
kezett, hogy Kazl magatartása fenyegető volt és 
ő támadta meg az Idősebb Pétert, Ezért kellett 
használni a kést. A biróság több tanú meghall-
gatása után id. Péter Mihályt négyhónapi, Péter 
Istvánt háromhónapi foghá/.ra, ifj. Péter Mihályt 
nyolchónapi és Takács Vilmost nvolchc'mpi bór. 
tonre itéltc súlyos teslisértés bünteti* miat:. 

SZEGEDI SAKKÉLET 
Debrecen—Szeged városközi mérkőzés. A Filléres 

gyors alkalmából vasárnap délután találkozik • 
Szegedi Sakk-Kör és a Debreceni Sakk-Kör legény, 
sége egymással, hogy elsőizben megmérkőzzenek. 
Eddig még gondolni sem lehetett arra, hogy ilyen 
városkőzi mérkőzéseket lehessen rendezni és azt 
most a Filléres gyors teszi lehetővé, sőt a Békés-
csabáról Szegedre érkező vonat hozza azokat a csa-
bai és vásárhelyi játékosokat akifck«l a jelenleg 
gyenge szegedi csapat megerősitvu a győzelem esé-
lyével veszi fel a küzdelmet A mérkőzé'. vasár-
nap délután 2 órakor kezdődik a Royal-kávéhái 
különtermében. Pénteken este 8 órakor a csapat-
kapitány értekezletet tart,, amelyre ezúton is kéri 
a versenyjátékosok megjelenését. 

Vlllanocslllárohot 
m é l y e n I e s z A U l t o t t 

g y á r t Á r b a n v á s á r o l h a t 

Rosnernél, 
Tisza Lajos Körút 39. Telefin 14-88. 

Az Orion Bőrgyár rt. Igazgatósága, fel-

ügyelő-bizottsága és tisztikara nagy meg. 

illetödéssel jelenti, hogy igazgatóságának 

tagja, 

SZILBER DEZSŐ úr 
a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár nyug. 

ügyv. igazgatója elhunyt A megboldo-

gult több mint egy évtizedig volt tagja 

igazgatóságunknak és vállaltunk érdekelt 

mindig a legnagyobb odaadással támo-

gatta- Elmúlását mélyen fájlaljuk és em-

lékét kegyelettel fogjuk megőrizni. 

Szeged, 1932 május 4. 
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