
Halálos szerencsétlenség 
egy talajjviz által megrongált 

bontásénál 
A leomló f " l r r cga o lá temetett egy napszámost, ak i mire 

kiszabadították a romok o ól, meghalt 

(.A Délmagyaroi'szag munkatársaiul) 
üuniba lou délelőtt liumlos szerencsét-
lenség toriént egy Vasasszentpéter-
utcai úaz bontási uiuiikálalainái. S z án-
t e Lajos nyugalmazott tiszthelyeues 
Vasasszeutpéter-utcu '22. szám alatti 
haza a teli hatalmas hóesés cs a ta-
vaszi esőzések következtében megsza-
porodott talajvíztől annyira átnedve-
sedett, hogy falai düledezni kezdtek. 
A városi mérnöki hivatal életveszé-
lyesnek taJálta az épületet és elren-
delte a uáz lebontását. A háztulajdo-
nos G a á l József kőművesmestert bíz-
ta meg a bontási munkálatok elvégzé-
sével. Gaál a hét elején kiküldte Czm-
»er Gyula nevű segédjet, valamint 
K i s s József és P e t r i Ferenc nevü 
tanoncait, meg néhány napszámosát, 
bogy kezdjék meg a bontást. A mun-
kások hozzáfogtak a bontáshoz, amely 
gyors iramban haladt, úgyhogy szom-
baton reggel már csak a puszla fa-
lak meredeztek s ezeknek a bontását 
kellett megkezdeni. Délelőtt 10 óra 
tájban a bontási munkát vezető üzin-
ner Gyula segéd azt vette észre, hagy 
az erősen átázott utcai fal erősen 
meginog és valószínűleg hamarabb 
össze fog omlani, mint ahogy sor ke-
rülne a bontásra. Ezért gyorsan ki-
parancsolta a közelben dolgozó inaso-

kat az épületből és maga is eltávozott 
a közelből. A következő pillanatban a 
fal hatalmas robajjal összeomlott. Eb-
ben a pillanatban velőtrázó sikoltás is 
jelezte, hogy az összeomló fal maga 
alá temetett valakit. Mint kiderült, 
H a s z n o s Ferenc fiatal napszámos, 
aki a törmelékek eltakarításán, a fal 
tövében dolgozott és nyilvánvalóan 
nem hallotta Czinner figyelmeztetését, 
került a romok alá. A házbeliek tele-
fonon nyomban értesitetlék a mentő-
ket és a rendőrséget, egyidejűleg hoz-
záfogtak. hogy Hasznos Ferencet ki-
szabadítsák a romok alól. E-z sikerült 
is, mire a mentők megérkeztek, a men-
tőorvos azopban már csak a beállott 
halált konstatálhatta. A dr. T a m á s 
András fogalmazó vezetésével kiszál-
lott rendőri bizottság nyomban megej 
tette a helyszíni vizsgálatot és érte-
sítette a halálos szerencsétlenségről a 
törvényszék vizsgálóbíróját. A vizsgá-
lóbíró helyettesítésében dr. S z i r á -
n y i László kir. ügyész jelent meg a 
szerencsétlenség színhelyén és kihal'-
gatásra rendelte be a szerencsétlen-
ségnél jelenlevő személyeket. A vizs-
gálóbíró a kihallgatások befejezése 
után dönt. hogy indit-e valaki ellen el-
járást gondatlanság miatt. 

Művészi díszletek 
a Városi Színház színpadán 

Dr. Palfy György kulturtanycsnok. foglalkoztatni óhajtja 
a szegedi képzőművészeket a színpad -tervezésnél 

(A Délmagyai ország munkatársá-
tól) Érdekes megbeszélést folytaioii 
dr. i J á 1 fy György kultuitanacsnoK, 
a szegedi képzőművészek egy cso-
portjával. Azl u kérdést vitattak meg. 
hogy magasabb színvonalú szinházi 
kuilurank erdekében, a színpad ier-
vezes és dekorálás körül milyen sze-
repet vállalhatnának a szegedi festő-, 
szobrász- és iparművészek. E kér-
dés felszínre hozását az a szomorú 
lény lelte aktualissá, hogy az utóbbi 
evek szinelöadásaiuak hangulatát a 
diszletezés és a színpad berendezés 
kopott kivitelezése, pongyolasága, íz-
léstelensége nemcsak vészé iyeztrlte, 
de a legtöbb esetben tönkretette. Az 
előadásnak szerves tartozéka, a szín-
darab szellemével összeegyeztetett és 
művészi tervek alapján készített és 
berendezett színpad. Düledező, roz-
zant, . piszkosra vénült kulisszák, ko-
pott — ügyetlenül kiválasztott — vti-
iustalan bútorok nem szolgálják a 
darab szellemét, sem a színészek, 
rnuukajál. Az előadás sikerénél nem 
közömbös a jó díszlet. Nem elég az 
előirt tartozékoknak szükségszerű 
összehordása, azokat műgonddal meg-
tervezett keretbe ízlésesen, stílusosan 
kell beállítani. 

Az elmúlt szezonban, pár vendég-
„zerepléses. jól pergő darabnál meg-
figyelhettük. hogv milyen zavaróan 
Lat a primitív diszletezés. Legkirí-
vóbb volt talán a »Négy asszonyt Sze-
retek* cimü B ó k a y vígjáték beren-
dezésének elképesztő, ügyetlen sze-
gényessége. A szövegszerinti zseniá-
lis enteriőr mérnök, saját tervezte, 
minden célt szolgáló, a szobák töm-
kelegéi esvesitő egyszobás lakásá-
ban a bulorölleleket és technikai cso-
dákal lehetetlen kelléktári relikviák 
oótolták. A falba rejtett, gombnyo-
másra működő ágyat, egy rozzant 
függönnyel eltakart, fejére állított 
öreg dívány helyellesitette. anirlv 
működése közben szinte agyonütötte 
a gyanútlan vendégipüvésznőt, amikor 
hatalmas robajjal zuhant haszná ltató 
vizszinti belvzetébe. M á r a v »Ka-

Nyári divatcikkek: 
szandálok, bőrtalpú cipők, selymek, szövetek nagy választékban 
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latul*-ja fényűzően berendezett dús-
gazdag professzor lakásán jálszoJik. 
A falak, ajtók, bútorok silányak 
piszkosak kopottak voltak. Képei, 
helyet sz- rnyü nyomatok s ízléstele-
nül keretezett szennyek botránykoz-
tatták mer a remekműben és Tőkés 
Anna művészetében gyönyörködni vá-
gyó közönséget. A felsorolási vég 
nélkül folytathatnánk. Talán 2 elő-
adás sem volt az elmúlt szezonban, 
amit minden tekintetben harmonikus-
nak mondhatnánk. 

Dr. P á l f y György s a művészei, 
között lefolytatott megbeszélés aszn-
pad beállításának művészi nivóra 
emelését célozta. A szegedi művészek 
között nem egy található, aki szíve-
sen vállalkozik a diszletek megterve-
zésére s talán kivétel nélkül mind-
egyik szívesen dekorálja képeivel, 
szobraival a nyomatokhoz szokott, mű-
vészi Ízlést nélkülöző kulisszavilágot 

Jól emlékezünk arra az elég rég 
mult szinházi szezonra, amikor a rö-
vid életű Színházbarátok Egyesületé-
nek rendezésében előadott színdara-
bok díszleteit szegedi festőművészek 
tervezték. A színpad stílusos volt 
szervesen keretezte a szöveget, terel 
adott a színjátszás elmélyítésére és 
nem egy esetben dekoratív képszerű-
ségükkel spontán tapsokat érdemel-
tek s evvel is bebizonyították, hogy a 
szegedi közönség méltányolja és meg-
kívánja a jól megkonstruált színpa-
dot Avatott szinházi rendezővel 
egyetértésben, a szegedi művészek 
kevés költséggel változatos és művé-
szi keretet biztosiihatnak az előadá-
soknak. 

Dr. P á l f y György tájékozódó 
megbeszélése igazolta, hogy képző-
miivészeink szívesen részt vállalnak 
városunk szinházkutu rá iának erősí-
tésére. A Szinngyi Bizoftsáe bizo-
nyára örömmel fogadja dr. P á ' f v 
Gvörgv tervét s az uj szerződés meg-
kötésénél nem hagyja figyelmen ki-
vül a művészi színvonal megkövelc 
léséné! ezt az egy-szert és kereszlül-
v-'hető részletmegoldást 

Szegedi ut muta tó 
A Somogyi-könyvtárban és az 

egyetemi könyvtárbaD vasárnap és 

ünnepnap kivételével könyvtárszol-

gálat. 

A Városi Múzeum egész évben 

nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: TVir-
csay Károly Tisza Lajos-körűt 32, 
Bulcsu Barna Kálvária-tér 7, dr. 
Lőbl Imre Gróf Klebelsberg-tér 4, 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres n. 
1., Selmeczi Béla Somogyi-telep IX. 
utca 489. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
F i a t a l ö r d ö g ö k , Korzó Mozi: 
í t é l a d z s u n g e l , Széchenyi Mozi: 
E l n é m u l t h a r a n g o k . 
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— A magyar mezőgazdaság áprilisi 
helyzete. Budapestről jelentik: Az Or-
szágos Mezőgazdasági Kamara a ke-
rületi kamarák jelentései alapján a 
mezőgazdaság április havi helyzetéről 
közli, hogy április folyamán az átla-
gos havi hőmérséklet alatta maradt a 
szokott áprilisi hőmérsékletnek. A 
mezőgazdasági munkák emiatt 2—3 
héttel késtele Általában a vetések 
űvengébbek, mint általában ilyen idő-
pontban szoktak lenni. A kajszi és 
'szibarack csak mérsékelten virágzott 
- ezekből csak gyenge termés várható 
A többi gyümölcsösök virágzásukból 
ilclvc kedvezőbb terméskilátásokkal 
kecsegtetnek. A betakart szöllök kiele-
gilften teleltek. CMTD 

— A TISZA VÍZÁLLÁSA. A sze-

gedi rendőrség révkapttánysága je-

lentése szerint a Tisza vízállása 

májns 16-án reggel 7 órakor HU, 

hőmérséklete 12 fok Celzius, n le-

vegő hőmérséklete 15 iok Celzius. 

Raimbant d<» Voqueyras:* 
Piainies sur i'absent 

Az elhagyott kedves 
panasza 

Miféle szél ver fel ide hozzám, 
Nagy tengeren feléin futó hullám, 
Mondj valamit, szépen kérlek, róla, 
Tudod... kinek rég elment hajója. 
Hej, szerelem Istene, 
örömöt, bánatot ad mind a két keze. 

Szelíd szél, ki elszálLz háza táján, 
Ilozd cl forró lehelletét hozzám, 
Mint a fecske rányitom a számat. 
Hogy enyhítsem az emésztő vágyat. 
Hej, szerelem Istene, 
örömöt, bánatot ad mind a két keze. 

Vigyázz lány a vándor katonára. 
Egy csókodért az eget kínálja; 
Ha megkaptad, másnap messze 

indul, 

S szegény szived megreped a kjntul. 
Hej, szerelem Istene, 
örömöt, bánatot ad mind a két keze. 

Fordította: MADACSY LAS / f . ö 

* Raimbant de Vaqueyras Fran-
cia költő a XII . század utolsó ne-
gyedében élt. Körülbelül 35 külön-
féle műfajú lírai költeménye ma 
radt fenn. Egy-egy költeményébe--
népies formában népies hang és 
érzés csendül meg A Szentföldön 
halt meg egészén fiatalon. 

— Előadások az egyetemen. Az 
Egyetem Barátai Egyesületének Ter-
mészettudományi Szakosztálya szoká-
sos heti előadói szakülését folyó hó 
18-án délután 5 órakor tartja meg az 
általános és szervetlen vegytani in-
tézet tantermében a Templom-téier;. 
Az előadások tárgya: Dr. Mátyás Je-
nő: Kozmikus hatások emberi elhalá-
lozásokra, Szalay István: Preshisto-
rikus famaradvánvok vizsgálata (ve-
títéssel). Üléselnök: Dr. Ábrahám 
Ambrus. Az előadásokra való belépés 
díjtalan. Vendégeket szívesen lát az 
elnökség. 

HcsSeü kalapiMlonsáftok 
tökéletes, szép alakitások legjutányo-

sabban 

özv. Iricz D^zsöné 
kalapüzletéhen. OROSZLÁN UTCA 3. 

A kijelölt nagy- és kiskoreske* 

dők működésének felülvizsgálása. A 
közellátási miniszter előtt tartott ka-
marai értekezleten többször szóba ke-
rültek azok a rendellenességek, ame-
lyek a szabadkereskedelemnek átállí-
tásává] kapcsolatban a közszükségleti 
cikkek árusítására kijelölt egyes 
nagy- és kiskereskedő tevékenységé-
nél észlelhetők. A panasz arra irányai, 
hogy az úgynevezett rörségváltás* 
alatt kijelölt nagy- és kiskereskedők 
ogvrésze se kellő szakértelemmel, tő-
kével és üzlethelyiséggel nem rendel-
kezik, a fogyasztó közönség rendes ki-
szolgálásához fűződő közérdeknek 
megfelelni nem képes. A panaszok- ha-
tása alatt a közellátási miniszter ka-
maránkhoz rendeletet intézett, felhívta 
a kamarákat arra, hogy a panaszokat 
a legalaposabban körzetükben vizs-
gálják meg és tegyenek jelentést és 
egyes kijelölések esetleges elvonásá-a 
tegyenek javaslatot. 

_ M. kir. Kertészeti Felügyelőség 
értesiti a gazdatársadalmat, hogy hi-
vatala Szeged, Kölesey-utca 11. szám 

I I I . 6. alatt van. Telefonszáma 24—32 
Minden szerdán és szombaton dél-
előtt 9—1 óráig díjmentesen szakta-
nácsadási napot lart. 324 

— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az el-
múlt héten született 10 fin és 13 leány. 
Házasságot kötöttek: Alkai József és 
Balog Ida. Tánczer Imre és Csáki Mar-
git. Pósa János és Berta Gizella, Szé-
ké Lajos és Jóst Erzsébet. Katus Jó-
zsef és Lambertusz Mária, Dómba Iván 
és Simonffy Erzsébet. Dobó Sándor és 
Mészáros Rozália, Kovács Ferenc és 
Süli Gizella. Kotogánv József és Hor-
váth Erzsébet. Becski Balázs és BOÍ-
sányi Gizella. Vass Sándor és Bözsi 
Rozália. Tőrök István és Pintér Jul ián, 
na, Sirokmán Sándor és Lengyel Ro-
zália, Erdélyi János ás Tombácz Ve-
ronika, Pusztai István és Kasza Pi-
roska, dr. Papp Dénes Szilveszter Já-
nos és Boros Ilona, Balog Jenő és 
Jakó Julianna, Tóth Gyula és Ábra-
hám Julianna, Adorjáni István és 
Franc© Rozália. Márki László és Ka-
tatics Ilona. Tálas Károly és Sava-
tivu Ilona. Pokornyi Gyula és I lödör 
Erzsébet. Sipos József és Matuska Gi-
zella. Elhaltak: özv. Horváth Ferene-
né 59. Kun Miksa 79. Bárkányi János-
né 39, Avanvi Hermina 73, özv. Nagy-
iván Istvárné 82, Kozics András 43, 
Battancs Klára 19. id. Zsemberi Ká-
roly 62, özv Bánó Ferencné 86, Gsi-
kánv Ferenc 35, Nagv Etelka 49. özv. 
Acs Sánta .Iá nos né 53, Palócz József 
15, Molnár Lajos 53. Kálmán Ferenc 
7, Favlánszki .József 78. özv. Blau La-
josne 83, Komócsin Ilona 53. özv. He-
gedűs Mártonné 81. Lipta' Béláné 40, 
t'apdi Ferenc 27. Zsiko Ardrás 38. 
lluzsvár István 44. Filep Ángyai 2, 
ozv. Fizári Lajosne 80 eves korában 


