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Apfa és gyermeke szemeláttára 

közúti hidról a Tiszába ugrott 
egy fiatalasszony 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
délelőtt megrendítő öngyilkossági kísérlet tör-
tént a szegedi közúti hídon- Féltíz óra tájtan 
egy 30—35 év körüli nö igyekezett egy gyer-
mekkel a karján a város felé- Vele együtt ment 
apja is, akivel beszélgetve ért a híd közepére-
A fiatal asszony itt hirtelen apja kezébe nyomta 
gyermekét azzal a kéréssel, hogy tartsa egy 
kissé. A férfi átvette unokáját. Az anya ebben a 
pillanatban 

a korláthoz ugrott és nagy lendü-
lettel átvetette magát. 

Hangos loccsanással merült el a vízben. Az öreg 
kiáltozására figyelmesek lettek köröskörül a 
Tiszán- Az ujszegedi oldalon tutajotok dolgoz-
tak- Ez«k azonnal két osónaWkal indultak a fia-
talasszony megmentésére. Az öngyilkosjelölt 
asszony csakhamar felbukkant és karjával két-
ségbeesetten kapkodott. Csakhamar újra elme-
rült, majd ismét felszínre jött. A hídtól körül-
belül ötven méternyire sodorta az ár. amikor 

sikerült a csónakosoknak megra-
gadniok és a csónakba emelni. 

Beivitték az egyik közeli klubházba, mestersé-
ges légzést alkalmaztak. Nagyon rossz álla-
potban volt a szerencsétlen nő. fáradtságos 
munkával sikerült életre kelteni- Addigra kiér-
keztek a mentők, akik hordágyra tették a csap-
zott nehezen lélegző asszonyt ós bevitték a köz-
kórházba-

A mentőkocsiba ült a nagyapa is a 
kétségbeesetten siránkozó unoká-

val-

Az asszony a kórházban jobban lett. tul van a 
veszélyen. 

A rendőrség megállapította, hogy az öngyil-
kosjelölt asszonyt Németh Istvánnénak hivják 
és a Tó-ucca 5. szám alatt lakik. Némethné 
vallomása szerint azért kísérelte meg az öngyil-
kosságot, mert férjének több hét óta nem volt 
munkája és a nagy család éhezett 

Szezonnyitó ütést tartott 
a szinügyi bizottság 

A színigazgató programja at uj szezonra 

(A Délmagyarország munkatársától.) Aszin-
ögyi bizottság dg- Pálfy József polgármester 
elnökletével szerdán délben szezonnyitó ülést 
tartott, amely mindössze táz percig tartott — 
zárt ajtók mögött- Sziklay Jenő színigazgató 
bejelentette a bizottságnak, hogy hódmazővásár 
helyi szezonját 20-án fejezi be és a szegedi sze-
zont 22-én, szombaton kezdi meg a „Hunyadi 
László" c. operával. Bemutatta a színigazgató 
az uj színtársulat névsorát és műsor terveze-
tét. amely szerint az uj szezonban a követVező 
..klasszikus" darabokat kívánja műsorra tűzni: 

A vihar (Shakespeare). III. Richárd (Shakes-
peare), Prometheus (Viktor Eftiimiu). Császár 
és komédiás (Hevesi Sándor), Ördög cimborája 
(Bemard Shaw), Anathema (Andrejev Leonid), 
Judit (Hehbel), Ellák (Harsányt Kálmán), II. Jó-
zsef császár (Szomory Dezső). 

A színház idei operaprogramjdn ezek a dara-
bok szerepelnek: 

Tosoa (Jeritza Máriával), Traviata (Gugliel-
öKttivel é* Halmos Jánossal), Aida (Németh Má-

riával és Tokatyánnal), Troubaduir (Németh 
Máriával. Svéd Sándorral és Patak! Kálmán-
nal), Bohémélet (Helge Rosewengével), Bibliás 
ember (Székelyhidy 25 éves jubileuma alkalmá-
ból az Operaház tagjaival). Álarcosbál (Báthy 
Annával, Halmos Jánossal, Svéd Sándorral), 
Romeo és Júlia, Pillangó kisasszony (Gyenge 
Annával), Szöktetés a szerájból (Lőtte Schöné-
vel és Székely Mihállyal), Faust (Pataky Kál-
mánnal, Lotfee Lehmannal. Székely Mihállyal), 
Turandot (Pataky Kálmánnal és Walter Rózsi-
val). 

A szinügyi bizottság tudomásul vette az 
igazgató bejelentéseit majd a bizottság tagjai 
az igazgató meghívására testületileg átvonultak 
a színházba• ahol megtekintették a külső reno-
válási munkálatokat, a Király színháztól vásá-
rolt uj csillárt, amelyet már fel is szereltek a 
nézőtér mennyezetére- A függönyt neftn láthat-
ták a bizottság tagjai, mert az jelenleg renová-
lás alatt áll-

Vakmerő véres rablótámadás 
20 pengőért 

(A Délmagyarország munkatársától.) Teg-
nap este Battonyán vakmerő rablótámadást kö. 
vetett el egy kisegítő postai kézbesítő, L n d á j 
Ásza. Egy asszonyismerősével a délelőtt folya-
mán kukorica vételről tárgyalt. Az asszonynak 
kukoricára lett volna szüksége és Ludáj kije-

dátraiékos könyveléseket feldolgozna , 
mérleget, társas elszámolásokat el-
készítenek és felfllvizsnélnaU, -
könyvvizsgálat esetén mint 

ellenszakértők 
érdekeit legjobban védjük rneer. 
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, lentette, hogy neki van és eladná. Abban álla-
1 podott meg áz asszonnyal, hogy este felkeresi 

es kap 20 pengő foglalót a kukoricára. 
Ludái este késsel felfegyverkezve kereste fel 

a magányos asszonyt, aki előkotorászta a kony-
hában a pénzét és 20 pengőt akart átadni be-
lőle a postádnak. Ludáj ekkor rátámadt az 
asszonyra és szurkálni kezdte, majd a sikol-
tozó. menekülni igyekvő asszonyra rávetette 
magát, fojtogatta. Azon igyekezett, hogy az 
egész pénzt megkaparintsa, de csak a 20 pengőt 
tudta elvenni. Ezzel futásnak eredt. 

Az asszony sikoltozására ekkor már sokan 
síeltek a ház felé. A véres kezű. feldúlt arcú 
Ludájt még ott az ajtóban elkapták, de ő vala-
hogv kiszabadította magát és tovább rohant. 
Egé^z csapat üldözte az urcán. Ludái revolver-
rel fenyegetőzött. Azt kiabálta üldözői felé, 
hogy aki feléie közeledik, azt le'övi. Fegyverét 
azonban kiütölték a kezéből, elfogták és átad-
ták a csendőröknek. Ludáit rablás miatt letar. 
tóztatták. Az asszony állapota súlyos, életve-
szélyes. 

CSIPETKE 
UJABB ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK KÉSZÜL-

NEK a szegedi városházán, pédig még a leg-
utóbbi átcsoportosításokat sem szokta meg az 
ügyes-bajos közönség. Ezek a legutóbbi át-
csoportosítások egészen ujkeletüek. Akkor ke-
rültek végrehajtásra, amikor a polgármesteri 
hivatal dr. Pálfy József személyében uj gazdát 
kapott és dr. Pálfy József polgármesterhelyet-
tesi tisztségét a közgyűlés dr. Tóth Béla fő-
jegyzőre ruházta át. Pálfy József a polgármes-
terválasztó juniusi közgyűlés után megkezd-
te nyári szabadságát és az átcsoportosítás 
nagy körültekintést igénylő munkájának vég-
rehajtását az uj helyettesre bizta. Falakat bon-
tottak, régi ajtókat falaztak be, uj ajtókat vág-
tak, festettek, meszeltek, gyalultak heteken ke-
resztül a városházán. A végén mindenki köl-
tözködött és a szegény ügyes-bajos ugy lézen-
gett az összevissza-cseréit hivatalok között, 
mint valami tévedt lélek. Ha az emeleten ke-
resett valakit, az biztosan a földszintre költöz-
ködött, ha egy régi ajtón akart benyitni, biz-
tosan falba ütötte a homlokát. A városházal 
hivatalok egy része előszoba-rengeteggé vál-
tozott, de mivel dolgozni ts kell, ezekben az 
előszobákban állították föl az Íróasztalokat 
Eddig az volt a panasz, hogy a polgármester» 
hez szűrő nélkül juthatnak be a népek. Most 
szűrőn keresztül juthatnak be hozzá. De en-< 
nek a szűrőnek más hivatása is van, mint 
szűrni: aktákat kell intéznie, diktálnia, fogal-
maznia kell. Ez a szűrő abban a szobában 
működik, amely ezelőtt várakozó szoba volt, 
a polgármesteri előszoba — előszobája. Elő-
szobajellegét a nagy átcsoportosítás alkalmá« 
val megszűntették és szűrőjellegét ugy bizto* 
sitották, hogy azt az ajtót, amely az előszoba 
előszobájának előszobájából a tulajdonképp©» 
ni előszobába nyílt — aki nem érti, az tartsoa 
mütanrendőri bejárást a helyszínen — a nyá-í 
ron b e f a l a z t á k . így csak a szűrőn keres» 
tűi juthat be a nép az előszobába. Ezért nen» 
tudnak dolgozni a szűrőben elhelyezett tiszt* 
viselők .A probléma legészszerübb megoldása 
az lenne, ha újból kivágnák a befalazott aj« 
tót... Dehát, ugyebár, ezt nem igen tehetnéS 
meg az átosoportositási észlészet tekintélyé-
nek megcsorbítása nélkül. így nem is falaz-
zák ki azt, amit egyszer már befalaztak. Más 
megoldást kerestek és találtak. Ez pedig a 
következő: 

A szűrövé átalakított előszobát alakitjáE 
vissza előszobává, a benne dolgozó tisztviselő-
ket áttelepítik a szomszéd szobába, ahol ez-
időszerint Pávó tb. szenátor ur vallatja a kis-
vasúti borcsempészekct, Pávó tanácsnok urat 
áttelepítik abba a szobába, ahol azelőtt: Ren-
key tanácsnok ur dolgozott még Rack korában, 
mint pénzügyi szenátor, most pedig vitéz dr. 
Szabó Géza tanácsnok ur tartja ott pénzügyi 
rezidenciáját. Megoldási lehetőséget az a tény-
körülmény kinélt, hogy Szabó tanácsnok ur-
nák két rezidenciát adott a végzete, lévén ő 
egy személyben adóügyi és pénzügyi szenátor-
Van hivatal szobája az adópalotában is, a vá-
rosházán is. Fele hivatalos idejét eddig az 
egyikben, felét a másikban töltötte. Itt a város 
pénzügyeit intézte, amott az adóügyeket. Most 
elveszik tőle a pénzügyi szobát, hogy helyei 
kaphasson benne Pávó tanácsnok ur. Azt 
mondják, hogy egy tanácsosnak elég egy hl-
vatalszoba is. Ha pénzügyekkel kiván ezentúl 
foglalkozni, akkor üljön le a pénzügyi osztály 
kezelő irodájának valamelyik íróasztala mel-
lé Szabó tanácsnok ur, ha pedig Ügyes Bajos 
polgártárs pénzügyben találja keresni, hát fá-
radjon át hozzá az adóügyi palotába, vagy 
lessé meg az uccán, amikor átjön. A fontos az, 
hogy ne kelljen újra kivágni a befalazott aj« 
tót... 

— H l IIIIMIII 
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a 

Hatósági Munkaközvetítőben: 2 kovács, 1 késes-
kös7*rus, 1 faesztergályos, 2 asztalos, fiatal, 3 
kádár. ' kosárfonó, 4 cipész, 1 csizmadia, 4 bor-
bély, ' »lölgyfodrftsznfl. 20 szüretelő liu, mindenes 
szakái nők Jó bizonyítvánnyal. 


