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LUSZTIG IMRE S^Ä 
Kin interjú Ungőr Imrével 

(A Dél magyar ország munkatársától. Ungűr Im-
itt t Tüighirü vak zongoraművész, aki mint is-
meretes, a közelmúltban megnyert* Varsóban a 
Cbopán^pályaveraenyt, néhány nap óta Szegeden 

A nagy művészt szoros családi kötelékek fűzik 
Szegedhez, innen nősült, Gellért leányt vett feje-
ségül és » turnék után meghitt családi kórben 
piheni ki. a sikerekben gazdag szezon fáradalmait 

A művész egész nap a Tiszán strandol, este ke-
restük fai otthonában. Ezeket mondja: 

— Csak néhány napra jöhettem la Szegedre 
Clő kelt készülnöm a JÖVŐ szezonra. Október 15-ig 
kemény munka, azután egy esztendeig tartó turné 
Anglián, Franciaországon és Németországon ke-
resztül. Teljesen kész a jövő évi programóra ( • 
művészt SMgedré is ükerfttt lekötni egy koncertn 
• Harmóniának), csak még a sorrend nlnesen 
pontosan megállapítva. 

Családjának taglal kedves gyengédséggel veszik 
törül a vak művészt, szívesen beszélnek bégette 
Is, csakhogy még a beszéddel se llraatsák «L A 
felesége vidáman jegyzi meg: 

— Átúszta ám a Tiszát is... 
— Tréfás ijedtséggel tiltakozik a művész : 
— Meg ne tesaék azt Jnl . még majd m^bfta-

KttűnŐen ,érzi magát a strandon Ungár Imre. 
Egy-két nap múlva uuuik Ungár Imre vissza a 
fővárosba, csak még a kabinetiroda értesítését 
«árja, hogy,mikor jelenhet mag a kormányzó előtt, 
akinek megköszöni, hogy. varsói sikere után a 
Slffium Laudissal tűntette 

Ifid tanácséinak 
klBtasltott a tárgyalóteremből 

kit nevetgélő hölgyet 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jellemző 

ésst játszódott le k«dden délelőtt a törvényszék 
' IL ««elét 04. szám alatt lévő tárgvalótermében, 
• ahol a Ftítf-tanács egy magzatelhajtással vádolt 

asszony bűnügyét tárgyalta. A tárgyalás megnyitása 
után két fiatal hölgy jelent meg a teremben és 
helyet foglalt a korlát mögött, a hatigatóság ré-
szére fenntartott padsorokban. A vádlott asszony 
kihallgatása alatt « két hölgy állandóan össze, 
sugdosott, nevetgélt, láthatólag jókedvre hangolta 
őket az agg. Az elnök annyira et volt merülve 
a tárgyalásba, hogy észre se vette eleinte a höl-
gyek botrányos viselkedését később azonban olyan 
feltűnően viselkedtek, hogy az elnök is felfigyelt 
és rosszalólag nézett a rendzavarókra Azok azon-
ban a tárgyalás érdekeseb részeinét ujbói és újból 
hangosan nevettek, sugduiódtak, ugy, hogy már a 
tárgyalás nyugodt menetét veszélyeztették viselke-
désükkel. Vild elnök végül is megsokallta a hölgyek 
viselkedését és erélyesen rájuk szólt: 

— Alem szégyenük magukat! Sem nevetni való 
dolog ez! Kérem tflgyják et azonnal a termeti... 

A két hölgy azonnal felállott a padból ée lefor-
rázva kullogott ki a teremből. 

Belvárosi Mozi Ma szerdin 
Csak 2 előadás 5 és 9 órakor. 

Halhatatlan szerelem 
Jsany Uaéask a világhírű svéd énekesnőnek 

eletéHő' vett romantikus epizód 

G R A C E M O O R E 
ctodás dalaival. Azonkívül: 

Az arany hiénái 
Izgalmas cowboy kalandok 9 felvonásban. 

Főszereplő: T I M M C . C O Y 

Hltlarék obstrukdóra készülnek 
Lausanne ellen 

rBudapesti tudósítónk telefonie(entése.) Berlin-
bői jelentik: A nem:e fi szocialisták élesen szembe-
fordultak a lausannei egyezménnyel. A párt egyik 
vezére, Prtek doktor egy felsőbajorországi gyűlé-
sen beszédet mondott és bejelentette, hogy a párt 
a legélesebb obstruketóbe kezd a kormány ellen 
a lausannei szerződés aláírása miatt. 

— A nemzeti szocialista párt meg fogja akadá-

lyozni _ mondotta Frick doktor —, hogy VtuHt 
ország kifizesse azt a három milliárdos váltót, amP 
papén irt alá Lausanneban. 

Most már a nemzeti szocialistákat nem köti 
semmi és a párt, amely a választásokon abszolút 
többséget kap, nem fog könyörületet gyakorolnt 
a ¡aueannei árulókkal szemben. 

Haponia 4151 
funiusban a 

(A Dél magyar ország munkatáraitól.) A 
város népjóléti ügyosztálya most készttette el 
a közgondozásban részesülök juniusi statisz-
tikáját Szomorú adatokat tartalmaz ez a ki-
mutatás. Most, a legnagyobb munkaalkalom 
idején, amikor a gazdasági munkálatokhoz 
mégis csak sok munkáskéz kell, a népkony-
hákon még mindig 1524 család (4151 család-
taggal) részesfii közellátásban naponta. Ez a 
szám a normálisnak háromszorosa és meg-
döbbentő bizonyítéka a szegedi nyomornak. 

Kőzsegélyie a város junius hónapban 853 
család között 5118 pengőt osztott széjjel, 127 
család pedig 807. pengő gyorssegélyt kapott. 

Nagyon sokan különböző furfanggal igye-
keznek segélyt kicsikarni a várostól. A nép-
jóléti ügyosztály azonban á segélyek kiádá-

osxion Jel 
népUony£>a 

sa előtt alapos környezettanulmányosást vé-
gez, igy igen sokszor felfedezik a visszaélése-
ket. A napc'cban megjelent egy asszony a nép-
jóléti irodában és fia számára segélyt kért 
Nem rendes kőzsegélyt ragy gyorssegélyt, ha-
nem 30 pengő tanulmányi segflyt, mert — 
mint mondotta — a fia Németországba uta-
zik és szüksége lenne a pénzre. A kérelmet 
az ügyosztályban szabályszerűen felvették, ami-
kor azonban a nyomozók a szokásos kör-
nyezettanulmányozás elvégzésére kimentek a 
segélytkérő asszony lakására, kiderült hogy 
a lehető legrendezettebb viszonyok között él, 
legalább 40.000 pengőt érő vagyona van és 
igy egyáltalában nem szorul segélyezésre. 
Ilyen körülmények között természetesen az 
asszonyt kérelmével elutasították. 

A Gazdag-Cirkusz ^ M s u n 
tartja, mert Jelenlegi állomáshelyén Szolnokon a cirkusz túlzsúfoltságára való tekintetlel 
kénytelen tartózkodását meghosszabbítani A megnyitás tehát e hó 14-én csOtQrtOk Mfiíí; 

szenzációs világvárosi rekord-műsorral. 
Jegyek előre válthatók Petőnél, Széchenyi tér Z. m 

Elítélték 
a makói lárásblréságl elnök 

rágalmazólát 
(A Délmagyarország munkatársától.) Krátt-

e Ervin 'makói autőbuszfnvarozó nemrégiben 
azzal vádolta meg dr. Putnoky Miklóst,-a 
makói járásbíróság elnökét, hogy nem von-
ta le egyik tisztviselője fizetéséből a neki 
fuvarért járó 16 pengőt, pedig erre utasítást 
k kapott a minisztériumtól. A járásbüfcság el-
nöke feljelen^st tett rágalmazás miatt Kraose 
Ervin ellen, akit a szegedi tőrvényszék ked-
den, felhatalmazásra üldözendő rágalmazás 
vétsége miatt 30 pengő pénzbüntetésre ¡tilt. 

Ax Mő 
A Szegedi mieo g^glai obsser^tórtam Jelenti 

Időjárási belyzft (rádióJelentések alapján^ A baro-
metríkus maximum az Áron szigeteken 770 mm, 
jelentéktelen minimumok Nyugat és Középeuró-
pán 760 mm. Csapadékos frontok nem alakultak ki, 
jelentősebb csapadékot csak a zivatarok adtak. A 
kontinensen tovább tartott a meleg időjárás 

A Délvidéken ma délben átvonuló zivatar csa 
padékmennyisége nagyon egyenetlenül oszlott meg 
Alsóvároson csupán nyomként észleltek csapadékot, 
ugyanakkor a Belvárosban közel 20 mm-es ki-
adós eső volt. Az ujszegedi kertészetben 05 mm. 
Királyhalmán 0.« mm. csapadék huOott. A zivatar 
magja a Belvárostól észak felé, Szatymaz irányába 
húzódott és mindenütt bőséges, 20—25 mm-es eső-
vel árasztotta el a földeket 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 28 fok 
Celsius, a legalacsonyabb 114 fok Celsius. A baro-
meter adata 0 fokra és tengerszintre redukálva 
reggel 759L1 mm., este 759.0 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 90 százalék, délben 80 százalék 
A szél iránya északkeleti, illetve északnvugati, erős-
sége 2—3L A lehullott csapadék 4.0 mm volt. 

Időjóslat a Délvidékre: A zivatarhajlam csök-
kenésével ismét fokozódó meleg. 

I féltékeny aratémnnkás 
sarlóval ülte meg a feleségét 

(A Délmagyarország munkatársától) ás 
elmúlt éjszaka Csanádapáca község határá-
ban arató-munkások között véres félíékenyeégi 
dráma játszódott le. Kocsis Gergely arató-
munkás régebbi idő óta látta, hogy felesége 
szívesen fogadja az egyik aratómunkás ud-
varlását. Éjszaka felelősségre is vonta az asz-
szanyt, aki azonban félvállról, hetykén fe-
lelgetett férjének. Kocsis Gergelyt felingerel-
te az asszony viselkedése. A szóváltás vesze-
kedéssé fajult a házastársak között. Kocsis 
Gergely végül felkapta a ke ar ügyét* .1 fekvő 
sarlót és azt többszőr feleségébe döfte. Az 
asszony eszméletlenül esett össze és rövid né-
hány perc alatt kiszenvedett. A gyilkos fér-
jet letartóztatták. 

Váltóhamisításért 
elitéltek egy fiatal fSldmivest 

(A Délmagyaro'szág mitnkalársá'ól.) Vezér 
István 22 éves szegedi főldmüveslegény ezév 
tavaszán egy kerékpárt vásárolt hitelbe. A 
kerékpár átvételekor egy yáltát adott, ame-
lyen édesapja aláírása szerepelt. A lejárat-
kor az apa megtagadta a váltó kifizetését 
azzzal, hogy arra ö nem irta rá a nevét, a 
váltó hamis. Vezér István ellen magánok-
irathamisitis miatt indult meg a bűnvádi el-
járás. A legényt kedden vonta felelősségre a 
szegedi törvényszék. Vezér István most is azt 
hangoztatta, hogy a váltóra édesapja irt aiá, 
az apa azonban kihallgatásakor kijelentette* 
hogy ő nem irta aiá a váltót A biróság 
a legényt ennek alapján 6 hónapi börtönre 
itélte. 

: DÓVAL" fen, tisztit 
• alaaszebbefllll4rws.lt 


