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Pécsi tolás- 4i szalon dióbriketf, kovácsszén 1 7 ? » 
BESZÉLGETÉS 

A KITÜNTETETT 
KŐNIG PÉTERREL 

(A Délmaggaror$zág mm kilársálöt.) Jc fentet te 
a Délmagtjarorszárf. hogy a kormányzó kitünteti«-
ben részesítette König Pétert, a szegedi Városi 
Zeneiskola kitűnő és ismert igazgatóját Ebből az 
alkalomból fr k.-r<atük a kiváló muzsikost «ki 
mennyezetig éro kottaállványai között fogadta a 
Délmagyarország munkatársát 

— Hogyan lettem muzsikust Nagyon egyszerű 
ás egész ,— mondotta. Az apám, aki főtanitó 
volt egy stájer faluban, egyúttal egyházzenei ve-
zetőja is volt a templomnak. Apró gyerek voltam, 
amikor megismerkedtem a falusi zenekarban a 
hangszerekkel, az énekkarba is hamar bedugtak; 
altot énekeltem. Hét-nyolc éves lehettem, amikor 
már hegedültem és fuvoláztam a zenekarban. 

— Admont következett a kolostor, azután Grác 
(s 'n örökre eljegyeztem magamat jl muzsikával. 
A V'incentinumban tanultam tandíjmentesen, mert 
nagyon szegény gyer«k voltam. Az orgonistától 
tanultam «gy kis összhangzattant és megszüle-
tett az első kompozícióm agy Leo kintá'e vegyes 
karra ét orgonára. Nyolcadikos koromban ír«wn. 
egy operát intézeti használatra. Csupa fiu szerep-
lője volt, a lányszerepeket is fjük játszották. 

— Az első kísérletek után Edith v. Salburg 
grófnőnek a librettójára komponáltam egy nép-
színmüvet. Beírattak Kart Pragerhce, a virtuóz 
hegedűshöz, akinél a kolostor intervenciójára in-
gjén tanultam. Megismerkedtem BuSonivaC, a hires 
zeneszerzővel, aki nagy hatássaf volt rám. Elvé-
geztem a Víncentinumot és visszamentem Admont. 
ba, ahol három évig voltam novicius. Közben ját-
szódott le fiatal életem nagy eseménye: megismer-
kedtem Sauer Emillel, akinek megmutattam mun-
káimat. Sauer rábeszélt, hogy lépjek zenei pályára, 
rögtön beajánlott Kössler Jánosnak és levelet Irt 
MiMlovtts Ödönnek, hogy vegyen k fet a budapesti 
zeneakadémiára. Az admonti prelátus azzal búcsú-
zott el tőlem, hogyha akármikor is megbánom, 
hogy muzsikus lettem, csak menjek vissza a ko-
lostorba, mindig tárt karokkal fogadnak. 

— Kössleihez kerültem tehát orgonára és zen 6« 
«erzésra. Dohndngival, Uchlenberg EailM, Dienzl 
Oszkárral és Ssegö Sándorral tanultam együtt. 
Gyorsan haladtam. Ideg« létembe második akidé-
mista koromban megnyertem  a \clkmann öt ütt-
eti ¡a t ... 

Most elgondolkozik Rőpig Péter. 
— Kérem Írja meg — mondta —, nagyon hálá-

san emlékezem vjssza ezekből az Időkbői a buda-
pesti Sctiwartz Sándor főmérnök családjára, akik 
tanulmányaimat lehetővé tették. Igazi jótevőm 
volt a Sax'ehner család is. Kösstér minden hónap 
elején átadott nekem 39 forintot hogy gondta-
lanul élhessek tanulmányaimnak is ne kelljen az 
időt tanitással eltóltenem. Amikor elvégeztem az 
akadémiát, akkor azt mondta Kössler: 

— Most pedig menjen fel a Saxlehnerékhez és 
köszönje meg, bogv minden hónapban adlak ma-
'¡ának 30 forintot... tveken keresztül segélyez-
lek, ani.kül, hogy tudtam volna, kitel kapom a 
nénzt,,. Nemsokára ezután Dchnányival és Lich-
t̂ nberggel eg;.iMt felkerestük Kiesben Brahmsot, 
•kjr»W rftadtfm or-nnára irt PassaeaglUmat. 
frahjnsi. - nr.^/or. tetszett a Passacaglia és rögtön 
iH-aiáni.i'ld " . .<?t orgona anthologiai gyüjte». 
•^énmpk, ahol mcn .'»lem. 

— rífrkiiencsjázegviii'n a budapesti fílharmo-
iiíu.voK , a: eAŐ riaggar * timf uniómat. 

Elsárgult uj\-i>,kivágások, hasábos kritil.ák ír-
nak Könjg kompeziclőjaxól. Tizennyolctaor hivr 

Uk akkor a lámpák ele. Kőuig Péter a magyar 
népdal liiteratu'ából saját inveocióju dallamokat 
formált ég adott nekik szimfonikus konstrukciót. 
Az első magyar szimfóniát Kassán és Kolozsvá-
ron is flöadiák hasonlóan nagy sikár mellett 

Ezerkjlencszázkettöben Temesvár at ujabb ál-
lomás. Az országos dalosversenyen előadták Pó»a 
I.ajos »Dal » dalról« cimü megzenésített müvét 
férfikarra. Azután 1908-ban a »Faluni bányász« 
(opera) következett, a harmadik magyar szinv' 
fonia, a Tisza-kantáte. A fogadalmi templomi mi-
sét Szegeden mutatták be. a rádióban edd'g öt-
«zör ment. 

Egész könyvtárra való kottát mutat most. Pan-
tomimek. 

— Lássa, a pantomimemet nem akarja a szín-
ház bemutatni, — mondja. 

Zenei pályája években: Budapesten 4 é\. Trop-

pauban 1 évig segédkarmester a színháznál, azután 
1—1 év Győrben, Aradon, a lugosi szinikerúletben, 
majd Kassán a színházaknál. 

— Kassán földhöz vágtam « karmesteri pátrát, 
felcsaptam zenetanárnak. otthagytam a színházat, 
pedig alig tudtam megkeresni egy hónapban 30 
forintot. Még húsz krajcárért is tanítottam. lt)0h-

\ 

ben meghívtak Szegettre. Azóta üt oag/ok... 
Az íróasztala te.'e van üdvözlő levelekkel. Kettőt 

megmutat: 
— így szeretnek — mondja —, még bélyeget * m 

tettek rá... Hát hallottak ilyent! Nekem kel 
lett megfizetni a saját üdvözlésemet... 
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A csongrádmegyei malmok 
szeptember 15-én leállítják üzemeiket 

(A Délmagyarország munkatársától.) A' 
Csongrádmegyei Molnárszövetség Eszes Im-
re elnöklete alatt molnárgyülést tartott Sze-
geden. A gyűlés megnyitása után az elnök 
bejelentette, hogy azdk a tárgyalások, ame-
lyeket egy hónap óta folytatnak a minisz-
tériummal a gabonarendelet módositása érde-
kében, eredmény nélkül végződtek. A dolgok 
mai állása mellett nem is látszik valószínű-
nek, hogy a molnárok kívánságát teljesíteni 
fogják. 

A bejelentést a gyűlés nagy izgalommal 
fogadta. Gyulavári Géza szentesi malomtulaj-

donos ezután előterjesztette indítványát 
amely szerint a csongrádmegyei malmok 
szeptember 15-én állítsák le üzemeiket mi« 
•el képtelenek teljesíteni a rendelet Intézke-
déseit 

A molnárgyűlés az indítványt egyhangú-
lag elfogadta és elhatározta, hogy szeptember 
15-én az összes, a szegedi pénzugyigazgatóság 
alá tartoió malmokat leállítják, hacsak ad-
dig nem módosítják a termésrendeletet A' 
szövetség valamennvi társszövetséget hasonló 
állásfoglalásra hívja feL 

A közüli hídról a Tiszába veüette magát 
egy idegbeteg leány 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szar. 
dán délelőtt nagy riadalom támadt a közúti 
hídon. A járókelők szemeláttára fellépett a 
korlátra és a Tiszába vetstle magát egy fiatal 
leány. A motoros mentöcsónak sietett az ön-
gyilkosjelölt megmentésére. A leány el-elme-
rült. majd újra felbukkant és erősen kapálód-
aott hogy kiszabaduljon a vízből. 

A hídon izgatottan nézték a leány küzdel-
mét Néhány pillanattal később a mentők 

motoroscsónakja odasfWott a fuldokló 
leány mellé és erős kezek be leemelték am 
alélt leányt a csónakba. 

Az öngyilkosjelöltről a rendőrség megálla-
pította, hogy Elekett Máriának hívják, 21 éves 
cselédleány. Kihallgatása során zavaros fele-
le'.eket adott A rendőrség régebbről Ismert^ 
hogy Eleket Mária idegbeteg, ezért felgyó-
gyulása után az idegklinikán helyezik 6L 

Két fegyenc megszökött 
a Cslllagbörtön kertgazdaságóból 
(A Délmaguarország munkatársától.) Teg-

nap este a dhllagbőrtón kertgazdaságából két 
fegyenc vakmerő módon megszökött. 

Janecska Mihály éa Rácz Kálmán már ré-
gebbi idő óta töltik bűntel ősüket a Csillagbór-
tőnben. A két fegyencet a többivel együtt 
gyakran vitték mezei munkára. Tegnap is 
künn dolgoztak a fegyencek a földeken és 
este. amikor már haza kellett volna jönniök, 
a fegyőr észrevette, hogy Janecska és Rácz 
hiányzik. A fegyőrök azonnal átkutatták a 
környéket, de a két ember nyomtalanul eltűnt 
annak ellenére, hogy a fegyőr a szökés után 
néhány percoel már keresésükre indult Ja-
necska éa Rácz fegyencruhái viselt, ugy, hogy 
nem igen jutottak messzire, hacsak valahol 
nem loptak maguknak civilöltózetet. Valószí-
nű, hogy a két fegyenc a földeken bujkál. 
A két fegyencet országosan körözik. 

Rácz Kálmán amolyan regényes élelü, mo-
dem bandita volt, akinek édesapja Nagvkáüó 
mellett 100 holdon gazdálkodik. Rácz elzüllött 
és Debrecen környékén sorozatos betöréseket 
kőve'.ett el Bandát szervezett és szinte réme 
leit a vidéknek. Földi István debreceni detek-
tivr.ek sikerült kinyomozni a buvóhe'vét és 
egy másik deiektiwel, Tóth Jánossal' meg-
lepte a banditát apja tanyájáa. Rácz Kálmán 
tűzharcba bocsájtkozott a detfktivekkel és 
Tóth Jánost agyonlőne, Földit pedig súlyo-
san megsebe.ii:ettc. A debreceni törvényszék 

Ráczot életfogytig iártó fegyházra ilélie. Rá. 
ezot Szegedre, a Csillagbörtönbe hozták bún. 
tetése letöltésére. Rácz Kálmán nemrégiben 
ügyvédje utján újrafelvételi kérelmet ter-
jesztett a törvényszék elé, de ugy látszik nem 
bízott az ujrafelvétel sikerében és ezért tegnap 
megszökött. A gyilkos fegyenc ismertetőjele: 
balkezén a gyürúsujj hiányzik. 

Két testvér 
halálos szerencsétlensége 

a Holttisza~6gban 
(A Délmaggarorszdg munkatdrsdtóf.) Két »est. 

vér halálos tragédián játszódott te tegnap e«te 
Rőszke mellett a Holttisza-ágban. Bóka Valéria 
26 éves leány és hugi, a 16 éves Bóka Piros csó-
nakázni mentek az esti órákben a Holttiszára. A 
két leány egy szil deszkára ült fel és azzal szó-
rakoztak. Belemerész bedtek • mélyebb vízbe is 
és ott játszadoztak, A parton állék egyszerre azt 
látták, hogy a deszka ¿¡csúszik f. Cednyok alól 
és a kit leány a hahók közé esik. Néhány pilla-
natig küzködött a két leány, azután eltűntek a 
vízben. Mire a halászok odaértek, már csak Bóka 
Valéria holttestét tudták kihúzni • vízből. Bóka 
Piros holttestét nem találták meg. A kettő« vizbo-
fullás ügyében megindult a vizsgást 

A Ifi éves Bók2 Piros holttestét szerdán délután 
kifogták a Holttiszá iól. 
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