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Az ön álma nyugodt lesz, 
Eltörött a hegedű . . . 

ha RUBIN recamlérl vesx. 
Modorrt kombinált bútorok terv sze-
rint Mindennemű kárpitos munkák. 

RUBIN IMRE SS: 
pitos. Kossuth L . sua-árut 8. T. 24 65. 

(A Délmagyarország munkatársát®.) Gonái 
C.ézs cigányprímás ellen vadházastársa, özv. 
Lakatosné. Samu Verona tett feljelentést köny-
nyii test isértés miatt . Gondl Géza egyik éjszaka, 
amikor hazament, összeverte feleségét. Betörte 
arcát, orrát, ugy. hogy az aszony husz napom 
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 
A nrimás a biróság eÜé került pénteken. Viszon-
vádat címeit felesége ellen- Azt állította, hogy a 
felesége rttörte a hegedűjét. Erre vonatkozólag 
Sanmi Verona azt állította, hogy a hegeáii az 
ö hátán tört össze, férje ugyanis a hegedűvel 
ütötte öt. A verést a prímás beismerte. A bíró-
ság Gondl Gézát 60 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
Samu Veronát ellenben felmentette a hegedű* 
el törés miatt ellene etnel t vád alól. 

fl tisztikar megsértéséért 
tiznapi fogházat kapott 
(A Délmagyarország munkatársától ) Takács 

Ferenc vásárhelyi kőművesmester ellen az 
ügyészség felhatalmazásra üldözendő, a fegy-
veres erő tisztikara sérelmére sajtó utján el-
követett rágalmazás vétsége miatt emelt vááat-
A kőművest most vonta felelősségre a szegedi 
törvényszék Gőmörj'-tanácsa. A vádirat szerint 
Takács Ferenc a ..Jövő utja" ciimü Vásárhelyen 
megjelenő folyóirat első számában, ezév janiuár 
elsején oikket irt. Ebben a cikkében tulaj donké-
pen a főispánnak válaszolt, aki egy nyilatkozatá-
ban a kőmüvesieket iáömilliomosoknak nevezte. 
Takács cikkében többek között azt irta — és 
ezt Inkriminálta vádiratában az ügyéívzség —, 
hogy bevonult katonának, küzdött és a tisztek 
hegyim ászófoottal verték a katonákat és magya-
rul káromkodtak. 

Kijelentette a vádlott az elnök kérdésére, 
fiogy nam érzi magát bűnösnek. Elmondotta, 
hogy ax inkriminált ki felezést a békebeli közös 
hadsereg tisztjeire értette, ö is ott szolgált az 
egyik közös gyalogezredben, az osztrák tisztek 
őt is bántalmazták, ezért irta a cikket 

A biróság az általánosításokat tartalmazó 
cikk miatt 10 napi fogházra ítélte Takács Fe-
rencet. aki az Ítélet ellen fellebbezést jelentett 
be- » 

Ugyan hány holdja van, hátha én ia veled mék. 
Legalább kocsi visz el. 

— Biz én bátyáin arrul ne hallottam, mer tán 
nincs is neki. 

Az öreg már a gyatuűtodást 1« a szemébe en-
gedte, s a legény majd hogy nem kacagott tőle. 
Mintha sárkány ereaztésael mulatott volna. A cifra 
sárkány az öröm, az erő, az élet és ez az egész 
mese; zsinegje Itt van az 8 kezében, a sárkány 
ott fönn viháncol a napban s onnan bizsergeti a 
tenyerét, ha 6 akarja: megereszti, ha akarja: le-
hum magához, de ugy mulat vele, shr>rv neki 
kellemes. 

— Hát ez csak ngy van bátyám, hogy éppen 
M 'vven esztendeje készül az én esküvőm. Mer az 
én apám igen-igen szeretett ejrv iharosi lányt, an-
mk a lánynak az anyját, aklhen engem segél 
Vond. Az anyám, meg éppen azt várta kérőnek. aki 
'ztán at apám választottját vette el. Hiába. ipv 
végezték el az öregek. Ok aztán nem is okoakod-
tnk, még csak nem is les lék egymást a kerlté* mö-
gfll. Apám megszerette az anyámat, az a másik 
ember meg az ő feleségit Rosszban, Jóban szépen 
megvoltak mind egymással majd tlzennvolr évig, 
amig ott laktunk. Soha nem veszekedtek, ugy é.l-
tek. mtnt a rokonok. TV azt megbeszélték, hogy 
ha lányuk is lesz, azt nekem nevelik fin bárom 
éves vótam, amikor kislányuk született. No lett 
firőm. meg sok Jő szé, de mink nem is sokára el-
kerültünk onnan. Azontúl osztán csak ngv egv-ettv 
ismerőssel tudatták, hoffv számíthatunk az igazíbh 
rokonsésrra. Két esztendeje hogv találkoztak is 
apámékkal egy vásáron, akkor még nagv vét a 
biz'atás, meg a fogadkozás. Hát én most oda mék. 

A takaros mesének nagy szemet kerekített az 
Rreg s érzett a hallgatásán, hogy szíven legyintet-
te a szép történet. Ha lánya van s ha felé rudal 
az izmos, tisztanézésfl kölyök, vőnek fogja bizo-
nyosan. 

Ha még nem előfizető, el ne mulassza október l-re megrendelni a 
L -

Délmagyarorsságoí, 
mert ez 'évben is a legmesszebbmenő kedvezményeket nyújtja előfizetőinek, olyannyira; 
hogy voltaképen 

nem is kerül pénzébe a lap: 
t ; \ * ' ' ' ^ 1 

A Délmagyarország végzi az Országos Magyar Weelcen3 Egyesület szegedi fiók-
jának adminisztrációját es lehetővé teszi tagjainak, hogy egyéb kedvezményeken kivül a 
vasúton és hajón féláru jegyekkel utazhassanak. 

Híre2c 
Az 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 26.1 C, a legalacsonyabb 13.4 C. A baromé-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 770.8, este 768.1 mm. A levegő páratar-
talma reggel 80. délben 50 százalék. A szél irá-
nya északnyugati, erőssége 1—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Lényeges változás nem 
várható. 

— Bárányi főispán és Pálfy polgármester uta. 
zásai. Vasárnap lesz tizenötödik évfordulója, 
hogy H o r t h y Miklós, mint a nemzeti hadse-
reg fővezére, bevonult Budapestre. A nevezetes 
évtorduló alkalmából, mint ismeretes, a TESz 
ünnepi felvonulást rendez Budapesten és a fel-
vonulásban a városokat küldöttségek képvise-
lik. A szegedi küldöttség már szombaton este 
felutazik Budapestre, vasárnap reggel pedig 
külön száztagú deputáció utazik a fővárosba. 
P á l f y József polgármester már pénteken reg-
gel elutazott Szegedről és különböző városi 
ügyeket intéz el a minisztériumokban. B a r a -
n y i Tibor főispán, aki a szegedi és a bajai kül. 
dőltségeket vezeti, pénteken Baján tartózko-
dott vármegyei ügyekben, szombaton szegedi 
hivatalában lesz es Szegedről este utazik fel 
Budapestre, ahonnan csak szerdán jön ismét 
haza. 

— A zenebizottság ülése. A zenebizottság 
pénteken délben dr- T ó t h Béla polgármester-
helyettes elnökletével ülést tartott a városhá-
zán. A zeneiskolához beérkezett tandíjmentessé-
gi kérelmeket intézték el és folyó ügyeket tár-
gyaltak. 

— Egyetemi tanévmegnyitó Istentisztelet a re-
formátusoknál. Az egyetem mai tanévmegnyitó köz-
gyűlését megelőzőleg délelőtt 10 órai kezdettel a 
református templomban ünnepi istentisztelet lesz, 
amely évmegnyitó istentisztelete lesz a Tanárkép-
ző Főiskolának ls. Az Istentiszteleten Bakó László 
lelkész Szolgál s arra az egyház ezúton is hívja és 
várja az egész gyülekezetet, különösképen pedig az 
érdekelteket 

Szegedi 
háztulajdonosok! 

A Szegedi Háztulajdonosok Egyesülete ez 
évben töltötte be fennállásának 15-ik esztende-
iét. E nevezetes évfordulót az Egyesület szep-
tember 30-án nagy-gyüléssel ünnepli meg. A 
nagy-gyülés 

vasárnap délelőtt 10 órakor a v&rosház 
közgyűlési termében 

lesz megtartva. A nagy-gyűlésen részt vesznek 
az Országos Szövetség vezetői, élükön dr. Né-
met Béla kormányfőtanácsos országos elnök-
kel. Ez a nagy-gyülés hatalmas seregszemléje 
lesz a Szegedi' Háztulajdonosok Egyesületének, 
azon tehát minden háztulajdonosnak meg kell 
jelennie! 

A Szegedi Háztulajdonosok 
Egyesülete Elnöksége 

— Magyar előadók a pécs! Janus Pannonius 
Társaság ülésén. A Pécsett székelő Janus Pan-
nonius Társaság október 3-án Pécsett, a várme-
gyeháza termében felolvasó ülést tart. Az elő-
adók között két szegedi is szerepel. Z o l n a i 
Béla a biedermeyer-ről tart előadst, B e r e z e -
l i A n z e l m Károly pedig verseiből és Janus 
Pannonius fordításáról olvas fel. Az előadó ülé-
sen szörpéi még S u r á n y i Miklós és M á r a » 
Sándor. 

— Istentisztelet a zsinagógában. Vasárnap reg-
gel félliat órakor, vasárnap és hétfőn este félhat 
órakor, hétfőn és kedden délelőtt 10 órakor Ha-
lottak e,mlékezete héttőn délelőtt 7-kor és 10 óra-
kor. Egyetemi tanévet megnyitó istentisztelet szom-
baton délelőtt fél 10 órakor az uj zsinagógában. 
Szentegyleti avató közgyűlés szombaton este 8 óra* 
kor a hitközség székházának dísztermében. 

LaMfffertőtlenitő Vállalat 
frodáia, Tisza L. 
krt. 48. Tel. 31-77. CIAN 

A törvényhatósági 
válaszfófogosulfak figyelmébe 

A szociáldemokrata párt titkári irodájában 
(Munkásotthon, Hétvezérucca- 9. sz. II. emelet) 
délelőtt 9 órától es te 8 óráig, vasárnap és ün-
nepnapokon 9—1 óra között minden ellenzéki 
választójogosiult meggyőződést szerezhet, hogy 
fel van-e véve a választók névjegyzékébe. Ha 
pedig 1931 Január 1-től lakást változtatott arra 
nézve is felvilágosítást adunk, hogy ;nelyik kör-
zet (kerület) névjegyzékében szerepel, tehát hol 
kell szavazati jogát gyakorolnia. 

A Szocláláemokrata Párt 
Végrehajt óbizottsdgl. 

— Munkflköivetité«. Állást kaphat a Hatósági 
Munkaközvetítőben: 1 tüzhelylakatos, 2 kovács, 1! 
késes-köszörűs, 1 fiatal villanyszerelő, 1 fiatal aszw 
talos. 1 kádár, 1 kosárfonó, 1 cukrász, 3 kifutófiu, 
2 borbély, 5 hölgyfodrásznő, 2 cipész, 7 szabó vidé-
ken, 2 szabó helyben, mindenesek és mindenesíöző. 
nők. 

— Az Országos Magyar Weekend Egyesület 
szegeái osztályintézősége Aradi-ucca 8. alatt 
megkezdte működését. Mindenféle ügyben, tehát 
tagfelvétel és utascsoportok összsá'titása miatt 
is a szegeái osztálylntézőség vezetője délelőtt 
10-töl 11-ig és délután 4-töl 5-ig áll a telek ren-
delkezésére. 

— A szatymazi jéskárosultak segítsége. A 
Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete ké. 
résfie Szeged város hozzájárult ahhoz, hogy a 
városi faiskolából 2000 darab másod-, harmada 
éves kifogástalan és fajtaazonos gyümölcsfa-
oltványt kapjanak azok a szatymazi gyümölcs, 
termelők, akiket legjobban sújtott a juniusa 
jégverés. Az oltványokat a város teljesen in-i 
gye a adja, csupán a ciánozásért és kiszállítasz 
ert kell majd a készkiadásokat megfizetni Knpv 
ható lesz nyári fontos alma. Germernsdorfi cse-i 
resznye, besztercei szilva és egy kevés kecrkez 
méti kései rózsa, Báró Jósika meggy. Akt err« 
igényt tart. levelezőlapon jelentse be a Szeged, 
vidéki Gyümölcstermelők Egyesületének pon-i 
tos cimét (esetleg tagsági igazolványának sza-
mát), a hatóságilag megállapított jégkár fokát 
és hogy melyik fajtából hány oltványra tart 
igényt 


