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Dráma a Tábor-hegyen 
Kél nő és egy férfi szerelmi drámája 

Budapest, április 1. Pénteken osto a budai 
Táborhegyen két nő és egy férji holttestére 
akadlak. A halottak mellett különböző papír-
szeleteket. noteszt és ecv ridikült találtak, 
aincbben Kollár István Bszkárt-kalauz fele-
sége nevére kiállított igazolvány volt. Kollár-
nó ridiküljében egv N levelezőlapot találtak, 
anielven „Pista, Bözsi. Nusi", aláírások ol-
vashatók és a lapon azt irjak, liogv ötnegyed-
éről gyalogoltuk Békásmegyerről idáig cs már 
csak 5 percilk van hátra. 

A noteszlapon Magyar István irt atyjának, 
anyjának és testvéreinek. „Nem tudok sem. 
mit sem mondani — irta —. csak oz az ut 
van előttem, azt, az asszonyt no bántsátok. 
Szeressétek a két árva gyermeket, temessenek 

közös sirba bennünket, tettünkért senkit se 
okoljanak, mi magunk vagyunk az okai. Pista, 
Nusi, Bözsi." 

A halottak mellett üveget találtak, amely-
ben császárkörte likőr lehetett. 

A dráma harmadik áldozatáról megállapí-

tották, hogy Szabó Erzsébet 18 éves gyári 
munkásnövel azonos, aki az egyik kispesti 
textilgyárban dolgozott. Mindhárman a pest-
szentlőrinci állami lakótelepen laktak. 

A rendőrség feltevése szerint egey tragikus 
szerelem húzódik meg a táborhegyi dráma 
hátterében. A Icét nő szerelmes polt az állás-
talan cukrászsegédbe, aki nem tudott válasz-
tani közöttük és inkább'a halált választolta. 
Revolverrel végeztek magukkal mindhárman. 

Valódi M e r k ú r kerékpárok 
ismét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, gumik. Nagy javítóműhely. 

Varrógépek, gramofonok, | 1 6 n i ü A n á r i l l t á ? 
Rádiók, gyermekkocsik UCIy UclídlUllcIZ 

A szegedi fesfők megalakiioiiák 
a művészek önálló céh-éi 

és külön kiólliíásl rendeznek 

(A Délimig,varország munkatársától .) A Sze-
gedi Képzőművészeti Egyesület a húsvét előtti 
napokra tűzte ki tavaszi tárlatát és felhívta a 
szegedi festőművészeket, hogy képeiket a ha-
táridőig küldjék be a kiállításra. Meglepetést 
keltett, hogy a felhivás az idén alig járt ered* 
thénnycl, a szegedi festők legnagyobb része 
nem jelentkezett képeivel, ami azt jelentelte, 
hogy a szegcdi festők nagyobb része nem ki-
süti részt venni az egyesület kiáll ításán. Az 
egyesület az ügyben tiszta helyzetet akart te-
remteni és tegnap estére gyűlésre hivta össze 
rí/ egyesület képzőművész-csoportját. A festők 
kiküldöttjei meg is jelenlek a városháza ta-
nácstermében tartott gyűlésen és ott azután 
éh s viták közöli kirobbant az ok: miért nem 
tik urnák a szegedi festők az egyesület tárlatán 
szerepelni. 

Az egyesület ügyvezető igazgatója a festők 
elolt felvetette azt a kérdést, hogv kívánnak-e 
festőket beküldeni a zsűri mellé szemlélőknek. 
A \ila során a festőművészek közül felszólalt 
F é l f ö l d 1, P a r o b e k Alajos, majd H ó d i 
O'zn. akik elmondották, hogv a multak hibái 
arra késztették a szegedi festőművészeket, 
liogv Öncélú ffslő-céhbo tömörüljenek és cél-
ja ikat ezen a céhen keresztül igyekezzenek el-
érni. 

Kifejtenék, hogv a Képzőművészeti Egyesül 
Vtet a festők műpártoló egyesülésnek tekintik, 
rnielv azonban nem azonos a festők által el-
k' nzrlt céhhel. A festők tugini kivannak to-
s.ibbra is maradni az egyesületnek — mon-
dották — azonban érdekeikét a sniát fékükön 
keresztül fog iák képviseltetni. A megalakulandó 
s/egpdi művész-céh a hudaucstl Munkácsy-
céh fiók iáként kiván működni. 

Pontokba foglalva felsorolták" az ülésen a 
fi slőmüvészek elképzeléseit. Ahogy nz orvo-
soknak. ügyvédeknek meg van a saiát érdek-
képviseleti szervük, ugyanugy meg kell. hogy 
legyen a kénzőmüvészeknek N. Nem lehetsé-
ges az sem. hogy a képzőművészek érdekeinek 
védelmet, kénvisclclét más foglalkozású mii-
nái lóinkra bízzák) Egy foglalkozási ág elhiva-
tollalgának épnrn az a próbaköve, hogy tneg 
tud-e állni mások gyámkodása nélkül, vagy 
sem. A műpártoló* fontos tényező, de magában 
re "ti azt a veszélyt, hogv személyi kultusznak, 
tiiltem'fí mnhicbimik enged tág terel — mond-
ta a fcMök deklarációin — és nem törődik a 
kcreőiníivés/i'k egyetemességével, hanem r>-ii-
páo e'.'ve<vket favorizál Fev naflVftJth eave-
sölei fennt'u tása *ok iiduihiiftxliációs köll-
* égire kerül és luv az akliv alkotó művész nem 

juthat anyagi támogatáshoz. Egy kislétszánm, 
csak művészeket magában "foglaló céh nem 
kiván költséges adminisztrációt, viszont lehe-
tővé teszi tagjai számára a kollektív segítést 
még akkor is, ha esetleg egyetlen kép sem ke-
rül eladásra-

— Mindezek folytán — terjesztene elő Hódi 
Gcza a szegedi festők deklarációját —, arra a 
meggyőződésre juttatta a szegedi képzőművé-
szeket, hogy önál ló munkásságba kezdenek és 
ennek első megnyilvánulása az a kiállítás lesz, 
amelyet már az u j egyesülés rendez április 
10-én az ipartestület márvány termében. 

A Képzőművészek Egyesülete a festőművé-
szek deklarációja és kezdeményezése ellenére 
is megrendezi már előbb elhatározott tavaszi 
tárlatát a kultúrpalotában, de mivel a szegcdi 
művészek legnagyobb része nem vesz részt a 
kiállításon, hanem a céh önálló tárlatára ké-
szül fel, — meghívta a makói, vásárhelyi, 
csongrádi és kecskeméti művészeket, hogy 
küldjék el képeiket a kiállítására. Ugyanakkor 
a szegedi festők csoportja az Ipurcsarnokban 
rendez kiállítást és hogy kiállításuk iránt az 
érdeklődést fokozzák, délutánonkint felolva-
sásokat, zeneelőadásokat tartanak. 

A nyilvánosság élénk érdeklődéssel várja a 
szegedi festők megmozdulását. 

n kártyaszobai affér után 
kardpárbaj 

(A Délmagyarország munkatársától.) A kö-
zelmúltban a Szegedi Lloyd-Társulat kártya-
szobájában súlyos affér Játszódott le dr. L u s z-
t i g István ügyvéd és G e l l e r György, a cse-
peli gépgyár szegedi képviselője közölt, aki 
tettleg inzultálta Luszligot. Az affér annakide-
jén élénk feltűnést kellelt. az ügv sokáig elhú-
zódott, végül is kardpárbajban állapodlak tneg. 

A párhaj pénteken este folyt le a Szegedi 
A'ivó Klub vívótermében. A felek többször 
csaptak össze. Az utolsó ménéiben Gcll*r 
kardja könnyebb sebet ejtett dr. Luszllg István 
hátán. Miután az orvosok megállapított ik. 
hogy Lusztig harcképtelenné vált, a segédek 
a párbajt beszüntették. A felek nem béküllek 
ki. 

Kitűnő 

í l e k k e n - e s t é k 

minden szombaton a hírneves 

Janik-féle vendéglőben. 
(Szent István-tér). Marosvásárhelyi módra készült 

ízletes flekken és vargabéles, kitűnő fajborok. Az 

uri közönség találkozó helye. Két külön terem. 

Szíves pártfogást kér marosvásárhelyi BARABÁS 

SÁNDOR vendéglős. 

124 szavazatból 23 
Hogyan választoltak polgármestert Újpes-
ten. — Az ellenzék jelültje 07 szavazatot 
kopott, de nem engedték résztvenni a vá-

lasztásban 

1 
Budapest, április 1- Pénteken tartották meg 

a meglepetésszerűen kitűzött újpesti polgár-

mcslcrválasztást. A közgyűlés nagy Izgalom-

mal cs közbekiáltásokkal hallgatta E n d r o 

László alispán bejelentését, hogy az alispán nem 

engedte jelölni Újpest két érdemes régi főtiszt-

viselőjét, dr. H e s s Pál polgármesterhelyettesf 

és S z a l a y Sándor tanácsnokot, sem pedig 

Íff; T c m p 1 c Rezsőt, Prcszly 'őispán vejet. | 

A pállok még éjszakai ülésükön elhatároz-
ták, ha az újpesti jelöltek közül senkii nem 
enged jelölni az alispán, a szavazócédulákat 
áthúzzák és Szalay Sándor nevét írják m a . 
Ilyen körülmények között valószínűnek lát-
szott, hogy az alispán jelöltje, P e t h c ő János 
lesz a polgármester. Enc való tekintettel 
szociáldemokraták gyors elhatározással ugyj 
döntöttek, hogy a szavazócédulákat nem húz-
zák át, hanem egységesen Pohl Sándorra ad-
ják szavazatukat, hogy megakadályozzák En-
dre László jelöltjének a győzelmét. 

A választáson leadtak 124 szavazatot, 33 cscll 
Pohl Sándorra, 24 Pelheó Jánosra, 67 szavazó-
cédulán pedig a nem jelölt Szalay Sándor ne-
ve szerepelt. 

A kél legnagyobb újpesti ellenzéki párt ve-
zetője kijelentette, hogv a választást meg fog-
ják fellebbezni, mert tűzharcos pályázók mel-
lőzésével olyan jelölés jött létre, amely az au-4 

lonómia akaratát nem fejezi ki. 

Megbízható m a r g i t s z i g e t i pázsit fliirng-

keveréke. H e f e í | j j s g ^ J j , vetőmag 

bon vígyefi! Tisza Lajos körút fit. 

Dobvowen 
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