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Chequers
Belekerül-e ez a név az emberiség békeföldrajzába, amelybe olyan nevek tündöklenek egymás mellett, mint Locarno és Thoiry.
Páris, Versailles és Trianon: az emberiség háborús földrajzának dacos erődítményei, — a
chequersi weekend hózzájárul-e ahoz, hogy a
gyűlölet hidföi, a háborús; szellem fellegvárai
elveszítsék jelentőségüket?
Ezt a találkozót az Anschluss terve vetette
fel, de mintha jelentősége még csak fokozódott volna az első meghivő elküldése óta.
Németország a fizetésképtelenség határához
érkezett el. Az utolsó tizennégy hónapban
négyszer emelték' Németországban az adókat
s csökkentették' a kiadásokat Most arra készül Németország, hogy az utolsó év harmadfélmilliárd márka rendkívüli jövedelmén
tul uj szükségrehdelettel ujabb ezernyolcszázmillió márkát hajtson be a német iparon, kereskedelmen, a német munkáson és munkanélküliig Németországnak négymillió munkanélküjije van és másfélmilliárd aranvmárkára rug éven kint jóvátételi tartozása. Ki lehet-e birni ezeket a terheket: négymillió munkanélküli és évi másfélmilliárd márka jóvátételi tartozás?
Amikor Németország jóvátételi tartozásait
utoljára mérsékelték, akkor Németország még
virágzó termelési viszonyok' között élt A k'oniunktura hét bő esztendejére esett az az idő,
amikor a győzők már belátták', hogy Németország képtelen eleget tenni háborús tartozásainak. A háborús összeomlás reménytelenségében olyan ősszegben állapították meg Németország tartozásait, hogy a gazdasági jólét
idejében kellett a hitelező államoknak mérsékelni igényüket S ma Németország már a
fl^sékelt követeléseinek sem fog tudni sokáig
eleget tenni. Nem elég háborús teher négymillió munkanélküli? Nem elég terhe a német termelésnek" s a német életnek ennek' a
négymillió munkanélkülinek eltartása, lehet
még Németországot arra kötelezni, hogy évi
másfélmilliárd aranymárka sarcot fizessen a
<»y őzöknek?
Mikor lesz vége már azoknak a kötelezettségeknek, melyeket nem a jog, hanem" a kard
teremtett meg s melyek" ha a jog és erkölcs
szabályainak hatályossága alatt állanának, már
régen érvényüket vesztették volna, mert nem
érvényesíthetőek a kikényszeritett kötelezettségvállalások", nem érvényesíthetőek a kizsákmányoló ügyletekből eredő igények s elgondolható-e kizsákmányolóbb ügylet annál a békekötésnél, amelyben a győztes állott szemben a legyőzöttel S ahol a győztes béksfeltételeivel szemben a legyőzöttnek a felszólalás
joga sem volt megadva.
Ha a gazdasági lehetetlenülésnek szabályát
4 nemzetkőzi megállapodásokra is lehetne alkalmazni, Németországnak már régen nem
kellene jóvátételt fizetnie. A német miniszterek most azért mentek el Angliába — tizenkét évnek kellett elmúlni addig, amig német
miniszter hivatalosan elmehetett Angliába —,
hogy feltárják helyzetüket, feltárják a német
birodalom helyzetét. A német kormány nem
küldhet szét körlevelet, mint a fizetésképtelen adós, a német kormány maga keresi fel
hitelezőjét nem is azért, hogy engedménytkérjen, hanem azért, hogy közbenjárást. Mert
nem' Anglia a hitelező, hanem Franciaország.
Megint ez a két nép áll egymással szemben,
az aranvban dus Franciaország és a munka-
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nélküliekben dus Németország. Angliának" Inkább csak az a feladata, hogy a közvetítő
szerepét töltse be. Az angol munkáskormány,
mely soha olyan erős nem volt, mint éppen
most s mely biztonságosabban tartja kezében az uralmat mint megalakulása pillanatában, nem is tagadhatja meg a segítségét a
négymillió munkanélküli Németországának.
Az egész világ közgazdasági életét súlyos válság emészti — mondotta már angol földön
a német kanoellár —, ds ennek' a válságnak'
súlya seholsem olyan nyomasztó, mint Németországban. Véget kell vetni annak az állapotnak, hogy Németország háborús szolgáltatása teremtse meg az alapot Franciaország
pénzügyi egyensúlyának', Véget kell vetni 'annak az állapotnak, hogy a háború befejezése
után tizenhárom évvel még mindig legyenek

E L O r l Z E T É S : Havonta helyben 3.20
vidéken és Budapesten 3-ÖO, KtllfBldUn
®*40 pengd. — Egyes szám Ara hétkltz.
n a p te, v a s é t , és Ünnepnap 24 11II. Hir.
deiéseh felvétele tarifa szerint. Mcgle.
l r n ' k hétfrt kivételével naponta reqael

győző hitelezők és legyőzött adósok. A hitelezőnek törődni kell már az adós fizetőképességével is, a hitelező számára nem lehet
az közömbös, hogy az adós életfeltételei nem
omlanak-e össze. Komoly, megfontolt hitelező
nem segítheti elő adósának" anyagi összeomlását, ha azt akarja, hogy az adós fizessen,
gondoskodnia kell arról, hogy az adós fizetni
tudjon is.
A német probléma nem Németország problémája, hanem Európáé S ugyanezzel a joggal azt is mondhatjuk: az egész emberiségé.
Vágyva és bízón gondol arra az emberisé?,
hogy talán a béke ujabb pillére épül ki
Chequersben s ha nem is jut dűlőre a német—osztrák csatlakozás gondolata, talán egy
lépéssel közelebb jutunk az emberiség és a
béke csatlakozásához.

Junius 28. és julius 7. között
kell megtartani a választásokat
A belügyminiszter rendelete a választások kiírásáról

Budapest, junius 6. A belügyminiszter szombaton valamennyi központi választmányhoz a követ,
kező rendeletet intézte: !
>A kormányfő ur őfőméltósága Junhis 8-án kelt
magas kéziratával az országgyűlést julius 18. napjára Budapestre egybehívni : méltóztatván, az országgyülés képviselőháza tagjainak választása céljából megtartandó általános képviselőválasztások
határidejét az országgyűlési képviselőválasztásról
szóló 1925. évi XXVI. tc. 51. §-a alapján
1931 junius 28. napjától bezárólag fuKuí
7. napjáig
terjedő tiznapi időközt tűzöm kl.

Felhívom ennélfogva

a központi választmányt

hogy az idézett törvénycikk 51, % í . és 3. bet
kezdéseiben, illetőleg 52. §-ában foglalt rendelkezésekhez képest a hatáskörébe tartozó választókerületben a választás napját a jelen rendeletemében megállapított tiznapi határidőn belül tűzze t i
és a választásokkal kapcsolatos többi intézkedéseket is tegye meg. A választás napját hozzám táviratilag azonnal jelentse be és a képviselőválaszftások megtartására vonatkozó összes intézkedéseit
pontosan feltüntető ülési jegyzőkönyvek hiteles
másolatát pedig esetről esetre, legkésőbb azonban
az ülést követő napon múlhatatlanul terjessze fel*
Budapest 1931 junius 6.
Dr. Seitovgifcy Béla sk.,
belügyminiszter.

4 litván kormány kiutasította az országból
a kownól pápai nunciust
pápái
nunciust.
(Budapesti
tudósítónk
teléfonjelentése.) gatásra jelentkező
Tegnap este kiutasító végzést kézbesítettel?
Kownóból jelentjk: Bortolomi érseket, a kowórdp.
nói pápai nunciust a kormány kiutasította az Bortolomi érseknek, hogy huszonnégy
országból. Az érsek ellen hosszabb ideje haj- belül hagyja el az országot. Az érsek szomszát indítottak és mégtörtént, hogy a mult baton délelőtt már el is utazott Kownóból.
héten a litván államfő nem fogadta a kihall-

Megkezdődtek
a cffrequersí
tanácskozások
A német

minisztereket
kereskedelmi

MacDonald,
miniszter

(Budapesti tudósítónk telefonjelent é s e . ) Londonból jelentik: Brüning és Curüus
tiszteletére szombaton délben hivatalos fogadtatás
volt a londoni német követségen. A fogadtatást
néhány percre félbeszakították, mert éppen akkor
vonult el a követség erkélye alatt V. György angol
király diszkiséretével egy katonai szemlére. A német miniszterek feszesen tisztelegve nézték végig
a hagyományos díszben pompázó felvonulást.
Egynegyed egy órakor Brüning és Curtius autón
kiutaztak CheqnCrsbe, ahol a kastély kapujában
MacDonald és leánya, továbbá Hsnderson fogadták a német minisztereket. Politikai szempontból nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy
C a h a m kereskedelmi miniszter la eljött a találkozásra.

Henderson
fogadták

és

GraQam

A dezsőné után MacDonald megmutatta vendégeinek az ősrégi kastélyt majd a könyvtárszobában
megkezdődtek a tanácskozások, amelyről hivatalos
jelentést nem adtak ki.
Chequerst teljesen elzárták a külvilágtól. A városban, a kastély parkjában rendőrök cirkálnak,
a telefonvonalakat kikapcsolták, hogy senki se
zavarjá a tanácskozó minisztereket. A tanácskozások egész délután tartottak. A német miniszterek vasárnap utaznak vissza Londonba és hétfőn
kihallgatáson jelennek meg György király előtt.
Párisból jelentik: A Temps a chequersi tárgyalásokkal foglalkozva, felveti a kérdést, hogy
Németország pénzügyi talpraállitása után a birodalom nem omlik-e össze. Mi biztosit arról, hogy

T
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az adott időben egy reakcionárius vagy forradalmi
német kormány, mert hiszen ez a kettő körülbelül
egy értékű, nem tépi e szél a kötelékeket és nem

kezd e hábonit? Ha Németország pénzügyi segítséget óhajt, ezt csak Franciaország hozzájárulásával
kaphatja meg.

A szociáldemokrata párt
nyilvánosságra hozta ielölöllstálát
(Budapesti tudósítónk telefonjelént é * e ) A szociáldemokrata párt szombaton megejtette a Jelöléseket. Szegeden P?y r Károly, Kéthíy
Anna és Szed?r Ferenc a jelöltek Hrtdmezflrásárhelvpn Peyer Károly és Takács Ferenc, Makón
Hubai János párttitkár, Baltonyáu Kotroczó József
Debrecenbfn Györki Imre,
Győrben Malasíts
Géza, Miskolcon Reisinger Ferenc, Pécseit Eszter-

gályos. János, Kecskeméted Schiff Rezső a listavezetőBudapesten az I. kerületben Kéthly Anna a listavezető, a II. kerületben Peyer Károly, Weltnfr Jakab, Györki Imre. Kertész Mihály következnek a
listán, a III- kerületben Fárkas István, Buchinger
Manó, Kabók Lajos. A pestvidéki kerület listavezetője Própper Sándor.
>..

1932-ben megkezdik
az egyetem központi épületének építését
Szombaton Olésl larlolí az egyetemi építési blzollság
(A Déímagyarország
munkatársától.)
Kle- Kovács Ferenc rektor pedig az egyetem jogi
belsberg kultuszminiszter — mint ismeretes — kara számára kért végleges hajlékot és kiszombaton déli tizenkét órára összehívta az fejtette a központi épület sürgős felépítésének
egyetemi épitési bizottságot, amely a központi szükségességét.
egyetem rektori irodájában tartotta meg •• az
Dr: Somogyi Szilveszter polgármester felülését. Az ülésen résztvétt Jakab Oszkár pénz- szólalásában a város pénzügyi helyzetét' isügyminiszteri államtitkár és Haász Gyula mi- mertette és arra kérte a minisztert, hogy le- '
niszteri tanácsos, a kultuszminisztérium épi- hetőleg sürgősen építse fél a központi épületet.
tési osztályának vezetője is,
A kultuszminiszter kijelentette, hogy a
Először Haász Gyula ismertette az eddigi • T«mplom-téri D palota cgyrészének általános
építkezéseket Elmondotta, hogy a klinikák- tervei már elkészültek. Ez az épület a pléépítésére 13,39fi000 pengőt irányoztak elő. bániapalóta és a fizikai intézet közé kerül és
Ezeknél a munkálatoknál 159 000 pengő volt benne helyezik el a biokémiai
intézetét. Az
a tulkiadás. A Templom-téri építkezésekre és épület 275.000 pengőbe fog kerülni. A köza leszámolópalota átalakítására 4,500.000 pen- pónti épület számára azt a telektömböt jelölte
gő volt az előirányzat, ebből azonban 167 000 ki a miniszter, amely a püspöki palota öiélpengőt takáritottak
meg. A város a szükséges lott a Templom-téren fekszik. Ébbe a köztelkek kisajátítására, illetve megszerzésére ponti épületbe kerül az aula, a jogi kar és az
négy és félmillió pengőt költött és a közgyűlés alagsorba az egyetemi menza Az épület épiáltal megajánlott hozzájárulásból ínég 270.000 tési költsége 1,152.000 pengő le^z. Az uj építpengővel tartozik az államnak.
kezések költségeit az 1932—33. évi állami
Dr. Láng-Miticzky
Ernő, a szegedi tábla el- költségvetésben irányozzák elő, dé az építkenöke szólait fel az ülésen és hivatkozva azokra zést- 1932 elején megkezdik, mert az első kea nehézségekre, amelyekkel * táblának ideig- reseti számlák kifizetésére csak juliűsban, a
lenes hajlékában állandóan bajlódrtia kell, költségvetési év kezdetén kerül sór. A közkérte a tábla régi épületének mielőbbi fel- ponti épület építésével kapcsolatban oldják
szabadítását. Körmendy
Mátyás a telsőipar- meg a fogadalmi templom fűtésének a kérdéiskóla épületének felszabadítását sürgette, dr. sét is, még pedig ugy, hogy a templomot a

Ujszegedi jegyzetek
Irta Móra Fer?nc.
Fgy kicsit Jubilálok magamban, mikor ezt a
pár sort a ligetnek szentelem. Tegnap jöttém rá
egy régi újságból, hogy most űrnapján múlt húszon.sok esztendeje, mikor először láttam Újszegedet Valami riport-ügyben zavart át Békefi szerkesztő ur, az bizonyos, de hogy milyenben, azt
nem lehet megállapítani, mert a riport nem található. B á r á n y a T i s z á b a n , — igen, ezt
én irtam, meg azt a szenzációt is én tudattam
a szegedi közönséggel, hogy mit mond a fah«gyben az arany-málinkó, de nem hiszem, hogy. ezért
küldtek volna engem Újszegedre. Az a gyanúm,
hogy ez lehetett az a riport, ami nem sikerült
s ez mondatta Békefi szerkesztő úrral azt a jóslatot, amiben csodálatosan egyetértett vele a kiadó is, noha máskülönben nem lehetett volna
!
róluk megfaragni az egyetértés szobrát.
A Kis-Kassban ültünk, a hnsszu asztalnál, íejüok felett az igazság harangjával, amely mindig
megkondult az este rekord-hazugságára. Az öregek, Békefi, Vágó Pál, Tömörkény az asztalfőn
p"at sidráltak, aztán jobbról.balról a förepdek és
középrendek s végül a jobbágyok, a riportérek.
En, mint jövevény és süvölvény, azok közt is legkisebb, az asztalvégen.
De oda is lehallatszott, ahogy Vágó Pál megvallatta Békefi Antalt:
— No beválike az uj munkatársad, Tóni?Rendes gyereknek látszik
Kicsit tódította is a mester a jó szót. A f ö l d i t
látta bennem ebben az idfcgen városban, amelyben ő már akkor hónapokig élte világát (Akkor
készült az árvizkép. Azért tartott olyan sokáig,
mert minden szegedi noiabilj ás rajta akart lenni
Lehetőleg közel a király őfelségéhez.) Vágó jáizkuD volt, én meg kiskun, azért esett meg iaj!arti
a szive.

— Igen, igen,
köhögött Békefi. de ez nem
a veleszületett köhögés volt, hanem diplomata
köhögés.
— No? — ijedt meg értem Vágó, — valami baj
van vele?
— Nem, az nincsen, nem is lesz vele baj. haném
ujságiró se lesz belőle soha
Elvörösödtem az asztalvégen s ez a nem minden alap nélkül való jóslat döntötte el a jövendőmet. Most már csak azért is muszáj lett ujságirővá lennem. Ha csak olyan álhirlapirói rangban is.
»•
A jubileum őrömére, ma öt órakor fölkeltem
és körülszaladtam a ligetet. Hátha találkoznám
valahol a fiatalságommal, amely talán hagyott
valamelyik fá derekában egy belefaragott betűt,
évszámot, miot ahogy vándorcigányok szines rongvokat, titokzatos jeleket hagynak az országutak
fáin, amelyeken elhaladnak.
De nem találkoztam senkivel, még Pisztor Egonnal se, a liget legrégibb és leghűbb szerelmesével,
akinek sétáló alakja mindig szemem előtt van,
ameddig
visszalátok szegedi esztendeim hosszú
akcéjába. Azt hiszem, minden fának és minden
madárfészeknek a történetét megtudná irni r ha
Újszegeden tett' lépteit egymás végébe lehetne rakni, többszőr körülírnék a föld egyenlítőjét.
A régi fák közül sokat megtalálok még s egy
kicsit sóhajlvá cirógatom meg a hajamba kócoló
gallvaikat és mondogatom valamelvik régi kőitövei:
. . . De boldogok vagytok, ti fák!
Alantok
egytt, fő a reggd,
S /<5 vil* uj lomb, u;
uirágl

A gingko.fa sokkal szebb, mint fiatal koriban
volt és milyen nagyszerű öreg urak lettek a gyertyánokból! De hol vannak a klematiszok, amelyeknek kék harangjai Szegték be valamikor a fő-
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központi épület fütőkazánjai fűtik'. A többletköltség hatvankilencezer
pengő lesz, amely a
várost terheli. Bejelentette még a miniszter,
hogy a szükséges telkek kisajátítására azt
a 270.000 pengőt használja fel, amellyel a
város tartozik még a hozzájárulásból.
Dr. Glattfelder
Gyula püspök bejelentette,
hogy a központi épület számára kijelölt telektömbön két épületet megvásárolt ós ezeket az
egyetemnek
adományozza.
Jakab Oszkár államtitkár szólalt föl ezután
és bejelentette, hogy javasolni fogja a pénzügyminiszternek a szegedi egyetemi építkezések folytatásához szükséges összegek' költségvetési előirányzatát.
~
Ezután a kultuszminiszter közölte, hogy a
Boldogasszony-sugáruti palotakapu építését
valószínűleg junius 15-én írják ki. Azért késett
a versenytárgyalás kiirása, mert a sztatikai
számításokat át kellett dolgozni, ami hetekig
tartó munkát jelentett.
A kultuszminiszter délben az egyetem által
rendezett társasebéden vett részt, este a főispán vendége volt.

Leégeti a müncheni
GEaspalasi
München,
junius 6. Münchenben a Trlaípalast ma hajnalban kigyulladt és teljesen
leégett. A kiállítási termekben felbecsülhetetlen értékű műkincsek voltak felhalmorva,
miután most tartották az évenkint szokásos nagy mükiállitást. A tüzet valószinüleg
gyújtogatás okozta.

A Hungária döntetlenre látszott
Hamburgban
Hamburg, junius 6. Hungária—Hamburger
2:2 (2:1V
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Budapest csapata győzött
Magdeburg ellen
Budapest, junius 6
A Budapest—Magdeburg
mérkőzés mindkét stafétájában, valamint a vizip.ólóban is győzött Budapest csapata. A kisérő
versenyek keretében Bárány rekondjavitásl kísérletet tett, amely azonban nem vezetett eredmény,
hez, mert ellenfelei az előnyversenyben nem tudták
megszorítani. Éredménye igy is jó, csak 006 másodperccel marad el eddigi rekordjától.

fasor baloldali sétautját és köszöntötték az öreg
.Kegyeimest, akinek kedves öreg árnya bizonyosan
most is visszajárogat még ide. Jöhet bátran, nem
állítja meg senkise.
Ki emlékszik még a néhai klematiszokra és ki
emlegeti Kállay Albertet? Pedig milyen nagy ur
volt, Istenemv milyen elképzelhetetlen nagy ur!
Mikor én ide kerültem, mintha sokkal nagyobb
lett volna a Üget Persze nem a liget volt nagyobb,
hanem a tennisz-pálya kevesebb. Hanem madár
akkor se lehetett több. Ugy nézem, nem kell félteni egyetlen ligetünket az elmadártalanodástól.
Hiszen az emigránsoknak is mind ide kell Jönni,
akiket a sok oktalan fagyilkolás hontalanná tesz.
Igy reggelenként mintha madárházban járna az
ember. A szót persze a sárgarigók viszik Hanem
ök már nem azt fütyülik, arfit az 'őseiktől hallottak, mikor először itt jártam. (Sárgarigó-idő-t
számítás szerint az én fiatalkorom bizonyosan őskornak számit.)
— Tillió, tillió, rongybul lesz a millió, — akkor ez volt az aranymálinkók véleménye a közgazdasági helyzetről.
Most ezt mondják.
— Tillió, tillió, ronggyá lett a millió.
Annyival különb a mai Újszeged a régi Újszeged nél, hogy az csak a madarak paradicsor
ma volt, ez a mostani a gyerekeké ís. A tisztaszemű kis emberbimbóké. Akikért talán rámosolyog még egyszer Isten a világra.
Fű, fa, virág, madár, pillangó, ugy érzem, mind
a gyerekek miatt van itt. Sajnos, az ő r a n g y a r
l o k nem igy érzik. Az őrangyalok alatt az őr
bácsikat értéra, akikben én nagyon megbecsülöm
a hősi vonásokat, de jobban szeretném, ha az
apró gyerekek nem idéznék fel bennük a harcterek emlékét
Egy barátom meséli, hogy a kővetkező jelenet-
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DÉLMAGYARORSZAG

Nagy harc lesz
vasárnapi kamarai választáson
Listák és ellenllsták tömege van forgalomban

(A Délmagyarország munkatársitól.') A vasárnap
megtartandó kamarai választás, mint a Délmagyarország már tegnapi számában megírta, sokkal mozgalmasabbnak és izgalmasabbnak ígérkezik, mint
eleinte várni lehetett volna. Ugy a kereskedőknél, mint az iparosoknál a listák egész serege van
forgalomban és lehetséges, hogy még az utolsó
pillanatokban is szaporodni fog a listák száma.
Éppen ezért szinte lehetetlen képet alkotni a választási harc kilátásairól.

Az Iparosoknál
*z úgynevezett hivatalos lista, amelyet a Munka,
adók Szövetsége az ipartestület vezetőségével együtt
állított össze és amelyben egyformán szerepelnek
a legkülönbözőbb pártárnyalatok és frakciók képviselői, egyes nevek tekintetében háttérbe szorult.
Mellette erősen dolgoznak főleg a husiparosok és
vendéglősök és egy másik lista érdekében, amelynek összeállítása pártszempontból nagyrészt az elsővei azonos, de egyes személyek fel vannak cserélve benne. Ezek mellett fut egy harmadik lista,
amelynek színéről zöld listának kereszteltek el,
erről — legnagyobb megdöbbenésre — hiányzik
Wimmer
Fülöp jelenlegi kamarai elnök neve.
A helyzet tegnap este óta komplikálódott egy
űjabb listával, amelyen egész sereg paprikakikészitő
neve szerepel. Ez a lista nyilván taktikai célokat
szolgál. Este az ipartestületben a szakosztályok
elnökei hevenyészett gyűlést tartottak, amelyen
elhatározták, hogy a paprikások nevét, ak : k tulajdonképen iparosoknak nem is tekinthetők, a listákról húzni fogják, magát a paprikás listát pedig
minden eszközzel ellensúlyozzák. Nyomban el is
határozták egy ujabb lista készítését, amelyen
egyetlen gyáriparos neve sem szerepel. Ezzel a
tnlzó listával szemben magán a gyűlésen erős hangok emelkedtek és Körmendy Mátyás elnök is
helytelenítette azt a törekvést, hogy a gyáripart
teljesen ki akarják szorítani a kamarából. Igy a
valószínűség amellett szól, hogy a választási küzdelem az első három lista kőzött fog eldőlni. Az
egyes személyeket illetően azonban az eredményt
a forgalomban lévő önjelölt listák is befolyásolhatják.

A kamarai választás előestje sem múlhat el
anélkül, hogy meg ne emlékezzünk a legnagyobb
melegség, elismerés, tisztelet és hódolat hangján
nemcsak Szegednek, hanem az egész országnak
egyik legkiválóbb iparosáról,

WImtner Fülöpről,
aki őt éven át mint osztályelnők állt és tízenhárom
év óta, mint elnök áll ennek az általánosan becsült
intézménynek az' élén. Wimmer gyakran került
közéleti harook, ftőt viharok központjába, de azt
ellenfeleinek, sőt ellenségeinek is el kellett és
el kell rőla ismerni, hogy képességeinek kiválóságánál, temperamentumának arányainál, tapasztalatainak gazdagságánál fogva Szegeden mindenki
fölé kimagaslik. A legnagyobb tehetségek egyike
és most, hogy 7.7 éves korában az egész iparos-
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[mükö<iil|^ÍÍ5^éter zeneiskolai' igaziatő, a" Vá-j
iror.i ZenoTskoía ének. és zenekara," gordonkanégyeés kereskedőtársadalom bizalmából újból a kamara élére kerül, el kell róla mondani, hogy nehéz
időkben kevés ember állta meg ugy a helyét
mint ő, hogy iparos alig van az országban, aki az
övéihez hasonló gazdag érdemeket szerzett volna
és hogy csak a legkiválasztottabbaknak és a legkiválóbbaknak adatott meg az aktivitásnak, az
energiának az a csorbítatlansága, amellyel a 77
éves Wimmer Fülöp várja, hogy mint a kamara
újból megválasztott elnöke dolgozhasson kereskedőés
iparostársai
érdekében.
Egyes
polgártársait vagy polgártársainak egyes rétegeit
elválaszthatja tőle a politikai elvek külömbözősége,
a taktika eltérősége, annak a fel, és elismerésében azonban bizonyára egyek, hogy ennek a
két hatalmas társadalmi rétegnek az" érdekében
Wimmer mindig lankadatlanul, mindig fentartás
nélkül és mindig eredményesen tevékenykedett.
Nem szállunk vitába azokkal, akik Wimmer nevét
nem vették fel a listájukra, de állítjuk, hogy nincsen
Szegeden iparos, akinek inkább lenne helye a kama
rában, mint neki és állítjuk, hogy az iparos- és
kereskedőtársadalomnak sokkal nagyobb szolgáltatásokkal kell megszolgálni és meghálálni Wimmer
érdemeit, mint aminő az, hogy ezt a kimagasló
képességű, nagvmultu és tevékenysége teljében levő
iparost megválasztja a kamarába és az elnöki
pozícióba. Wimmer neve nélkűi'a vasárnapi választáson nem lehet bedobni szavazó lapot az
urnába.

Szombaton
esie
Felsővároson
tartott
gyűlési
a iugg ellen
balpári
Rassay
„Ut

nek volt tanuja a napokban.
Egy nevető szemű bambinó dobálgatta a labdát az uton. Mivel azonban a labda oktalan állat
és nem tudja, hogy a fűre lépni tilos, begurult
a bokrok. közé. A bambinó pesztonkája, maga is
gyerek, belépett érte, egyszer, kétszer, háromszor.
Negyedszer a kis birembukk már szántszándékkal hajította be a labdát. Ugy, ahogy én is tettem, más is tette, még az őrangyal is tette gyerekkorában.
— Babika, nem szabad, — visította a kis peszra.
— mert...
Az indokolás többi részét aztán már az őr bácsi mondta el, nem lángpallossal hadonászva, hanem doronggal és idézve azt az ősmagyar démont, amelynek a tápéi szókincs tizenegy spéciését ismeri, mind azzal a rendeltetéssel, hogy rágási müveleteket végezzen az emberen. S a hivatali gőg megszállottjától nemcsak a kis cseléd
kapta ki a nyargalót, hanem a három esztendős
életű és három araszt hosszú baba is, alán olyan
komoly sirógörcs tört ki, hogy valósággal fetrengett a porban.
Nem tudom, ki a felettes hatósága a kőzkerti
hadosztálynak, de nagyon kérem, értesse inegvele.
hogy nem muszáj neki terror.különitmény gyanánt szerepelni. Emberséggel is lehet rendet tartani s nem muszáj a portugál hadi Teglama
szabályai szerint nyavalyatőrőssé tenni a gyerekeket, akik még akkor is ártatlanok, ha pajkosak.
(A portugál hadsereg állítólag ilyen vezényszavakra igazodik az ellenség előtt: Vágj mérges
képet! öltsd ki a nyelved! Csikorgasd a fogad! Ordíts!) Nagyon helyesnek tartom, hogy a l;getben
annyi helyen látni az állatvédő-egyesület tábláit:
Ne b á n t s d a fát, Óvd a m a d a r a t ! ! V é d d
a f é s z k é t i s ! De talán jó lenne néhány embervédelmi táblái is felállítani, ezzel a szöveggel:
N e b á n t s d a g y e r m e k e t ! B á n j v e l e szép e n ! M é g h a ő r v a g y is!
v

Bál

ner Ferenc, Grosz Marcell és Kertész Ernő a
mozgatói. Van még egy magánlista is, amelynek
azonban nem tulajdonítanak nagyobb jelentőséget.
A választás ugy a kereskedőknél, mint az iparo.
soknál reggel nyolc órakor kezdődik, az első csoportnál a kereskedelmi és iparkamarában, a másiknál az ipartestűlet helyiségében. Mindkettőnél
a választást elnöki minőségben Pálfy József helyettes.polgármester vezeti. Szombaton délben a
közgyűlés által kiküldött választási bizottság Pálfy
polgármesterhelyettes elnöklete alatt ülést tartott,
amelyen megállapította a választási eljárás módozatait, a jegyzőkönyv készítését és a jegyzőkönyv
vezetésére kiküldött tisztviselők beosztását A választás urnáknál történik, de a szavazólapokra
nincsenek olyan formák előírva, mint a tőrvényhatósági választásoknál. Szavazni bármilyen lappal lehet, amely a megválasztani kivántak neveit
tartalmazza. A szavazás előreláthatólag egész nap
fog tartani és a választisi eljárás az esti órákban ér véget. Nyomban utána megkezdődik a
szavazatok összeszámlálása, ugy, hogy az eredmény
kihirdetése hétfő reggelre várkató
*

A kereskedőknél
a hivatalos listán kivül, amelyet Vértes lisfának
neveznek, fut még egy ellenzéki lista, amelyen
több a kisemberek neve és egy másik ellenzéki
lista, amelyről Vértes alelnök neve hiányzik. Tegnap készült még egy lista, amelyet nagykereskedői
listának neveznek. Ennek a listának állítólag Wag-
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Károly:

rendszernek,

A titkos
kerületekben
a polgárság
nak
kell
megnyilvánulni
uf Irányzatnak
várható
az ország

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A független balpárt szombaton este a Rómaikóruton lévő Turcsányl-vendéglőben pártvacsorát
rendezett. A hatalmas kerthelyiség zsúfolásig megtelt felsővárosi polgárokkal. A jelenlévők felállva
ünnepelték Bassay Károlyt.
Elsőnek

dr. P a p Róbert
szólalt fel,
— Megtudtuk a mai napon azt a nagy titkot
— mondotta —, hogy a Ház megszűnt élni. Titkolták, hogy ez bekövetkezik, titkolták, hogy végleg
az enyészeté lett a feltámadás minden reménye
nélkül. Ez a mai rendszer a bélyegét rányomta
a képviselőházra. UJ rendszernek, u j Irányzatnak
keli jönni, mert ha ez nem következik be, az
Ország feltámadása sem várható. A kimúlt országgyűlés a rendszer bélyegét viselte magán. Nem
tudom miben bíznak, abban talán, hogy a nemzetnek oly rövid az
emlékezőtehetsége,
hogy
elfelejtette ennek az ftt esztndőmk minden nyo
morát- Mi nem egyeseket támadunk, hanem az
irányzatot, a rendszert, amely nyomorba döntötte
az országot* A polgárságnak megvan az a joga,
hogy a választás alkalmával birálatpt gyakorolhat
és támogathatja az ellenzéket. A hibákat, a mulasztásokat kérjük most számon és az tartjuk szem
előtt, hogy a mi jelöltünk öt éven keresztül állam
dóan ostorozta ezeket a hibákat és mutatta az
utat a jobb jövő felé.
Dr. Pap Róbert ezután arról beszélt, hogy mit
köszönhet az ország a mai rendszernek: az OTI-t,
az adóterheket, a pazarlást, az óriási állami appa,
rátust, a nagy tisztviselői létszámot. Szegedre vonatkozólag azt mondotta, hogy nem egy az, amit Szegednek és amit a szegedieknek adnak. Mert külsőleg esetleg jól fest a város, de » lakosság tönkre

kell

akaratá-

fönnl,
mert
feltámadása"

csak

ettől

megy. Ha azokat a pénzeket, amelyeket a paloták
építésére fordítottak, a szegediek felsegélyezésére
fordították volna, akkor tudná mindenki, bogy
miért áldozza vagyonát, miért fizeti jövedelme 21
százalékát az államnak. A mai sivár helyzetben
Rassayban látja a reménysugárt és hiszi ,hogy,
az ő irányzata fog a boldogulás útjára vezetni.
A nagy tapssal fogadott beszéd után

Rassay Károly
állott fel szőlásra

— A mai napon feloszlatták" a magyar országgyűlést — kezdte beszédét. Mondhatom,
ritkán

láttam

ilyen

szomorú,

jelenetet.

Látni

kellett egyfelől a kötekedő kedvű duhajokat,
akik már zsebükben hordták a
mandátumot
a hivatalos jelölés alakjában
és azokat a szo-

morúakat, akik nem kerültek rá a listára. Az
egész mai kor képe benne volt ebben a jelenetben... !gy néz ki

ma a választás

elő'

estéje. Máshol ilyenkor küzdelembe mennek'
a pártok, a meggyőződés erejével igyekszenek'
eredményre jutni. Nálunk a választási küzdelmet már zárt ajtók mögött,
elnöknél és a belügyminiszternél

a

minisztereldöntötték.

— Maradt még ugyan egypár titkos kerület, ahol a választási rendszer ellenére van
egy lehetőség, hogy a polgárság akarata meg-

nyilvánuljon. Azért vagyok én ma itt, mert
nekem kötelességem Szeged polgárainak' élén
felvenni a küzdelmet. De az én szomorúságom ma este, amikor Szegedre érkeztem, vidámsággá
változott.
Itt
Szegeden megkötöttek egy szövetséget, amely a szegedi
főispán és a szegedi szociáldemokrata párt
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titkára között jött létre. Ez a két ur találkozott egy kívánságban: menjek el Szegedről —
üzenik és adjam át a teret nekik. A főispán
ur még nem tanult bele a mesterségébe, mert
ha lenne érzéke ehez a mesterséghez, akkor
tudhatná, hogy neki egyetlen ténykedése a
knrteskedés, a városi adminisztráció meglenne nélküle is. De másutt zárt, tapétás ajtók
mögött végzik ezt a munkát A főispán ur
nem elégszik meg a köteles hódolattal, de
ezenfelül jónak látja az ellenzék jelöltjét is
becsmérelni.
— Hogy ez kissé erőltetett formában történt, ez azért van, mert ő is tudta, hogy lépése szokatlan. Azt mondta többek között,
hogy mit akarok én Kossuth szellemétől, amikor én Szegeden nem voltam látható, nem
tettem Szegedért semmit és főleg, mert megtámadtam a minisztert. Nem kivánom a főispán úrtól, hogy meglássa azt, hogy mit tettem én ót esztendő alatt az egész országért,
amelyben Szeged is beletartozik. Nem tudtam
palotákat épiteni, ahogy ő sem tudott a saját
pénzéből, nem tudtam cimeket adományozni,
rangokat szerezni. Egyet azonban mondhatok:

mentem előre abba az irányba,
lyei nekem
meggyőződésem
az ellenzéki
uton

amediktált,

és szóval, írásban dolgoztam, hogy azzal az
őrületes pazarlással szemben, ami itt folyik, a
kormány lelkiismeretét döngessem Nem tudom, hogy a főispán ur mennyire haladt
előre a történelemfilozófiában, én ugy tanultam, hogy ÍZ az iránytat
megfelel
Kossuth
szellemének.
Felhozza ellenem, hogy megtámadtam a kultuszminisztert. Azért
kaptam
Szeged polgáraitól
a mandátumot,
hogy támadták
és kritizáljak.
Nem kívánhatja a főispán ur, hogy én is a hajlongók sorába álljak.
Vagy helyes volt az a politika, amit a miniszter követett, hogy eladósitotta a várost, vagy
nem. Ha igen, akkor nem jár crte köszönet,
mert a kötelességét teljesítette.
— Engem nem téveszthet meg a külső ragyogás, hogy elfelejtsem a nyomort, ami az
alatt búvik meg, hogy elfelejtsem a halálra
itélt haldoklókat. A szobroknál, reli féknél
azonban hiányzik
az a sok szer
nyomorult,
akik nem hiányoztak
akkor, amikor a téglákat össze kellett hordani.
A kossuthi szollem
vitájában se kapná meg a főispán ur a minisztertől a jelest, mert

Kossuth arra hivta fel Szeged
népét,
hogy áldozza fsl éleiét az egész országért és nem arra, hogy az ország áldozza fel magát
hatalmasaiért.
— Egyet még mondhatok. Ha jól emlékszem, Bethlen István azzal a kéréssel fordult az ellenzékhez, hogy kerüljék el a választási harcban azokat a pontokat, ahol ez
ország belső és külső érdekeit veszélyeztethető
izgalmak keletkezhetnek. Kérdem Bethlen Istvánt, hogy megfelel-e az ő politikájának, hogy
a főispán ur ilyen hangon beszél. Mert ha
igen, akkor ez nemcsak a főispán eltévelyedése, hanem Bethlené is és én ezt is tudomásul veszem és a további magatartásomat ehez
szabom. Ha azonban nem az, megkérem, hogy
méltóztasson rendet teremteni a szegedi portán.
Rassay ezután igy folytatta beszédét:
— A szegedi Mociáldeinnkmta párt litkára,
Lájer Dezső is azt kívánja, hogy adjam át
a hefyemet. Engem csak a brutális hatalom és
a tőrvény buktathat el, ha nem áll mellém
a polgárság.
Rassay ezután arról beszélt, hogy a i ál-ellenzéki
szerepet nem vállalhatja el. Erről a dologról nem
vitatkozik a szocialistákkal — mondotta —, de
kívánja, hogy ők is elmondhassák, hogy 10 év
éta nem paktáltak le egyszer sem a kormánnyal.
Ugyanazt mondja Lájernek is, mint a főispánnak,
hógy megkérdi a pártvezetőségtől, vajjOtt harmonizálnak.e Lájer cselekedeteivel. í r u t á n arra kérte
Passav a megjelenteket, hogy ne az ellenpárt
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röpirataiból, hanem a cselekedeteiből Ítéljék meg
őt. A történelem majd megmutatja, hogy ki teljesítette kötelességét.
Rassay Károly beszéde vécén a megjelentek
sokáig tapsolták.

hogy megtanultak éhezni, tűrni, szenvedni. A t
ilyen rendszer csak az ország teljes csődjét ie.
lentheti.
Végül

Wolf Miksa

foglalkozott a kultuszminiszternek Felsőközponton
elmondott beszámolójával. Kifejtette, hogy nemi
az a reálpolitika, amire a miniszter hivatkozik,
hanem az igazi reálpolitika, hogy megélhetést
biztosítsanak minden ember számára, mert a nyomor és kétségbeesés már elviselhetetlen.
A vacsora lelkes hangulatban fél 11 órakor éri
véget.

arról beszélt, hogy egy olyan parlament, amelynek
képviselői nem a nép akaratából ülnek helyűkőn, nem dolgozhat eredményesen. Az országban
egyik oldalon kijárók tobzódnak, a másik oldalon
pedig ezrek és ezrek nyomorognak. Hogy még
mindig élnek a nyomorgók, az annak köszönhető.

B

dr. Balló Isíván

Rassay-párt választási
Kórász-ucca 8
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(Roimannház) I. emelet. Telefon: 32-47.
A KINAI

BIRODALOM

legelőkelőbb családjának sarja SOU-CHONG herceg és egy európai grófkisasszony szerelmét tárgyalja Lehár Ferenc világhirü operettje a > Mosoly országa*, mely legutóbb a
londoni operában került óriási sikerrel bemutatásra, s amelyet csütörtök óta zsúfolt házak
élveznek a Bélvárosi Moziban. Csak a legnagyobb szinházak, mint Budapesten is csak a
kir. Operaház tudta előadni ezl a gyönyörű zenéjü operettet Hogy milyen nagy érték
Lehár operettje, mi sem bizonyítja jobban, minthogy azt az Operaház, valamint, hogy
a külföldön is mindenütt az operaházak ádták elő a legkivételesebb sikerrel a Mosoly országát. A szereplők közül Bichard Tauber a világhirü énekes és Margit Suchy, a drezdai
opera csodáshangu énekesnője ragadták el és gyönyörködtették a közönséget A pompás és
rendkívül gazdag kiállítás, valamint a kerti ünnepély magában véve is olyan élmény volt
amit. még film, — de színpadok sem nyújtottak. Tekintettel a rendkivül nagy sikerre, a
filrűet hétfőn és kedden is műsorán tartja a Belvárosi Mozi.

Menyasszonyi
kelengyék
égy- és a s z l a l n e m ü e k ^ ^ ' S : " Pollák Testvérek
fiBEÍ
Szombaton
feloszlatták
az
„ét számonkérés
Az uj országgyűlés

Budapest, junius 6. A képviselőház folyosói
szombaton már a reggeli órákban benépesedtek.
Tiz órakor megszólaltak a csengők és az ülésterem padsorai néhány perc alatt megteltek.
Almásy László elnök bejeiéntette azoknak a
törvényjavaslatoknak a sorát, amelyeket a felsőház legutóbb elfogadott Nagy mozgás futott végig
a képviselők sorain, amikor az elnök bejelentette,
hógy a miniszterelnök kiván szólani.
— Bejelenti a lemondását? — kiáltotta közbe
Györki Imre.
B e l l i i n ezután bejelentette, hogy legfelsőbb kézirat érkezett. A parlament tagjai és a karzatok
közönsége felálltak helyeikről és igy hallgatták
végig a kézirat felolvasását.
A kormányzó a kéziratban bejelenti, hogy
az országgyűlést

feloszlatja

és betekesztettnek nyilvánitja A törvényben biztosított jogai alapján a kormányzó uj országgvfilést
h i ' í e t és mindkét Házat jiltus 18 ára hivja egybe.
Almásy elnök ezután hosszabb beszédben búcsúztatta el a képviselőházat.
A számonkérés jiga most már a nemzeté
— mondotta- Az ország abban a tudatban fog
Ítélkezni, hogy hazánk nehéz helyzetben van és
az uj parlamentbe kerülő képviselőkre súlyos feladatok megoldása vár. A kővetkező választásokon
tehát • nemzet saját sorsa felett dönl. Az alkotmányos küzdelem lezajlása után olyan parisment
üljön össze, amely erkölcsi és szellemi képességei
alapján hivatott lesz arra, hogy a nemzet kulturális, anyagi jólétét emelje és visszaszerezze azt,
ami elveszett és megteremtse a jobb és boldogabb Magyarországot Felejtsük el a mult küzdelmeinek keserűségeit és az egyéni sérelmeket
— mondotta tovább Almásy — és állapítsuk meg
azt, hogy ebben a parlamentben is legjobb tudásunk és tehetségünk szerint nemzetünk és népünk
jóvöltáért dolgoztunk.
Az elnök beszéde Közben a szocialisták több

délelőtt
országgyűlést
foga
Julius

a

nemzeté"
18-án UI Össze

ízben éltették a titkos választójogot és ezzel
országgyűlés véget ért.
"Ma délelőtt

as

a felsőház
is ülést tartott ahol Wlassics Gyula ismertette a j
országgyűlés feloszlatásáról szóló kormányzói kéz>
iratot, majd búcsúbeszédet mondott amelyben kijelentette, hogy »a felsőház konzervatív szellemiben működött, de nem zárkózott el a haladás elveinek szolgálatától sem>. Nem volt igazuk az
aggodalmaskodóknak — mondotta —, akik a felsőházat uj összeállításában féltették, mert szerinte
ez az összetétel nagyon bevált.
Ezzel a ciklus utolsó ülése véget ért

Halálos
bányászszerencsétlenség
POmá?, junius 6. Nagykovácsi határában a szénbányában ma szerencsétlenség történt.
Flseher
Gyula és Murcstk Antal bányamunkások lementek
a bányába. Mire leértek, a ventillátor motora megállt A szellőzés hiánya miatt a mérges gázak felgyülemlettek, mindketten elvesztették eszméletüket.
Utánuk indult Tólh József motorkezelő, de szintén nem tért vissza- Ekkor még két bányász szállt
le védőkészülékekkel felszerelve, azonban *zpfc W
elvesztették eszméletüket,
de szerencsére idejekorán jelt tudtak adni és felhúzták őket. Negyedórai éle$ztési kísérletezés után magukhoz tértek
és elmondták, mi történt velük. Ekkor mentőket
és tűzoltókat hivtak, akik azután felhozták a másik három bányászt is, ezeknél azonban m á r minden élesztési kísérlet hiábavalónak bizonyult. Mindhárman meghaltak.
Női m o s ó r u b á k

P

2

a

5 0
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Müller Sámuel és Fia í » ,

1931 junius 7."
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Elkészült Petiik Antal
külön listája
(A Déímagyarország
munkatársától.)
Még
nem volt kész a hivatalos egységespárti lista,
még reménykedve futtattak a legkülönbözőbb
aspiránsok Körm endy Mátyástól vitéz Gárgyán
Imréig, a Délmagyarország
már megjósolta,
hogy az egységes párt a mostani
választáson
két táborban
fog hadakozni
a sikerért. Ez a
jóslás bekövetkezett Petrik Antal, aki a városatyaválasztásokon a legtöbb kerületben
szervezte az egységespárti megmozdulást és
akinek az egységes párt vezetősége valósággal
hitbizományává tette a közigazgatási kerületek legnagyobb részét, jóval a választási
harc megindulása előtt bejelentette igényét
arra, hogy a hivatalos egységespárti listán
jelöljék. Kezdetben ugy látszott, hogy ezt az
igényét honorálják, a végleges lista mégis Petrik legteljesebb
és legmegszéauenitőbb
mellőzésével készült el.
A külvárosi párt elnöke ebbe nem nyugodott bele és mint mondja, »pártonkívüli programmal* külön listán indul, amelyen ő a
listavezető. Ez a lista véglegesen elkészült és
a kővetkező:
1. Petrik Antal, 2 Ifjú Ábrahám
K. Imre
kisgazda, 3. 1Halász Andor Máv. intéző; póttagok Szabó Imre szíjgyártó, Márki
Lajos
paprikakészitő és Kéri Mátyás hadirokkant.
netüÍT~12: * Déli üarangszó "az" Egyetem!" tempómból, Időjárásjelentés. 12.05: A r ^ j
Wtjének hangversenye,
hangverseny, f o M - i í í ^ *
I i in

dasá
fc.30: _
ne?s \\
borXCl
TTÍázzeaei
dr.)J
terarloTábós. KI
verseny
reter" zeneiskolai igazgató, a V í ,
működik'
rosi ZenSTsScla ének- és zenekara, gordonkanégye*

Per a Panteon-füzetek körül
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A szegedi törvényszék Habermann tanácsa szombaton tárgyalta Gerő Dezsőnek Opre János ellen
indított sajtó utján elkövetett becsületsértési perét.
Opre a mult év októberében tudósítást közölt
a szegedi kormánypárti lapban, amelyben Gerő
Dezsőre célozva azt mondotta, hogy »akik méltóságán alólinak tartják a gyorssegélyért való folyamodást, azok különböző ötletekkel ostromolják a város polgármesterét. Az egyik szegedi hetilap tulajdonosa is azzal az ötlettel állott elő,
hogy a város vásároljon 1200 pengőért az ő kiadásában megjelenő és a Panteon szobrait ismertető füzetekből.* Gerő emiatt pert indított Opr^
ellen, aki a szombati tárgyaláson azzal védekezett
hogy a füzetek, amelyeket Gerő kinált a városinak, rosszak voltak és Gerő azt értékén felüli
áron akarta eladni a városnak. Kijelentette, hogy
a közleményt azért irta, mert Gerő, amióta Szegeden van, állandóan közpénzekből utazgatik külföldön. Kérte annak igazolására, hogy a füzet nem
érte meg a 60 filléres árat, két nyomdásznak
szakértőként való kihallgatását
ű r . 'Pap Róbert, Gerő képviselője ellenezte a
bizonyítást azért, mert a bejelentett nyomdászok
nem kompetensek annak elbírálására, hogy a füzetek mit érnek, de meg azért is, mert a cikk
megjelenése idején a füzetek még el sem készültek. Az egész ügy abból keletkezett hogy Sajgó
József, a »Szegedi Naplói kiadója ugyancsak kiadott ilyen füzeteket és azokat ugyancsak eladta
a városnak, tehát itt nincs másról szó, mint
konkurrenciáról. Kérte tanuként kihallgatni a polgármestert és dr. vitéz Szabó Géza tanácsnokot
A biróság elrendelte az iratok beszerzését a
polgármester és a tanácsnok tanukénti megidézését,
ellenben mellőzte a bejelentett szakértők meghallgatását. A tárgyalást ezután elnapolták.
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Peidl Gyula

a Délmagyarország hasábjain
elbúcsúzik Szegedtől

és bejelenti, hogy egészségi állapota miatt nem vállal
mandátumot
»Szeged egy fáradt, beleg ember helyeit egy energikus, harcrakész, dalai erői
kap- — »Bizfos vagyok benne, hogy Szeged tömegei megint diadalra fogják vinni
a demokrallius haladás gondolatait*
Budapest, junius 6. (A Délmagyarorszdg

munka-

társától)
Peidl Gyula tiz éve képviselője Szegednek. A magyar munkásmozgalom egyik leghivatottabb vezérének, a parlamenti élet egyik legkomolyabb és legmegfontoltabb szavú tényezőjének Szeged két cikluson keresztül adott mandátumot — és Peidl Gyula Szeged első szociáldemokrata képviselője. A progresszív gondolat szegedi
munkástömegei felismerték Peidl Gyula értékét,
képességeit és a magyar választások élénken változatos története érdekesen fogja feljegyezni az
1922-ös
választási
eseményeket, amikor Peidl
Gj'ula hirtelen támadt betegsége miatt programbeszédet sem tarthatott a szegedi választók előtt,
mégis imponáló külsőségek között kapta meg
Szeged egyik mandátumát. Azóta elmélyültek a
kapcsolatok Szeged és Peidl Gyula között, aki
komoly és megfontolt szavaival mindenkor sikraszállt a haladás és a demokrácia gondolatáért
és mindenkor felismerte Szeged célkitűzését, problémáit és végvárosi nyomorúságait.
Bensőséges
szálak szövődtek Szeged és a város első szocialista
képviselője között — és a szegedi választók őrömmel várták az alkalmat, hogy ismét mandátumot
adjanak a progresszív gondolat komoly szavú,
hivatott harcosának.
Peidl Gyula most mégsem vállal jelöltséget. Tiz
évi parlamenti munka után visszavonul a politikai élettől és a harmadik ciklus választási küzdelmeinek elindulásakor elbúcsúzik Szeged választóitól. Régóta kínzó betegsége miatt visszavonul
a politikai élettől, — egy képviselő, akit a mai
versenyfuttatás idején nem lehet kapacitálni a
jelöltség vállalására! Peidl Gyula komolyan és
mélyen érzi a képviselői hivatás jelentőségét és
feladatát, — és az a meggyőződése, hogy a mai
verejtékes és drámai időkben csak egész embernek, egészségesnek és harcosnak szabad mandátumot elfogadni a megvívandó harcokhoz. Egészségi állapota miatt már régóta nem tud teljes
aktivitással résztvenni a parlamenti küzdelmekben és ezért a tízéves mandátumot most elhárítja
magától. Friss erőkre van szükség és egészséges
harcosokra. És a tízéves szegedi képviselői munka
után most a Délmagyarország hasábjain búcsúzik
el Szeged nyilvánosságától.

a juniusi fény és egy kis asztalon ventillátor
forgatja a levegőt. És mig folyik a beszélgetés,
tovább halad a szövetkezet apparátusa, délelőtti
munkája. Jelentések jönnek az elnökhöz, előadók
jelentkeznek, gyors telefontárgyalások. A munka
tempója ez.
Peidl Gyula igy kezdi a beszélgetést:

— Szeged egy fáradt, beteg ember
helyett
egy energikus, harcrakész,
fiatál erőt kap és
igy azt remélem, hogy Szeged jó cserét csinál, ha helyettem Peyer. Károlynak ad mandátumot ...
— Tisztára egészségi állapotom
miatt vonulok vissza; a beteg emberek helyett: előre
fiatalok! Természetesen ilyen
körülmények'
között sehol sem vállalok
jelöltséget és szó
sincs arról, hogy Budapesten föllépnék. A politikai életből visszavonulok
és ez az elhatározásom komoly és nem csupán formai. Nem
kenyerem a hízelgés, de most a bucsubeszélgetésnél őszinte hittel mondhatom, hogy képviselőségem tiz éve alatt a legkellemesebb
és
legmelegebb
kapcsolatok
fűztek
Szegedhez,
soha sem fogom elfelejteni a szegedi választók
bátor kitartását, lelkesedését és bizalmát
Most, hogy leteszem a becsülettel vállalt mnndátumot, ugy érzem, hogy Szeged és köztem
azért nem szűnnek meg a kapcsolatok,
mindig a legkellemesebb emlékekkel fogok Szegedre gondolni és a jövőben is mindenben
Szeged rendelkezésére
fogok állani. Nekem nem
kenyerem a hízelgés, én nem tudok hízelkedő
szónoklatot tartani, de becsülettel érzem és
állom, amit mondok... Elszakíthatatlan, erős
szálak fűznek engem Szeged tömegeihez...

Most elhallgat. Peidl Gyula nem ért a politikai udvarlás; üres nj'ájaskodásához.
— A jövő?
— A jövőben a Szövetkezeti mozgalmat kívánom szolgálni egész tevékenységemmel. És
ha már itt tartunk, kijelenthetem, hogy azok'
a legutóbbi híresztelések, mintha akár én,
A szövetkezet elnöki irodájában fogadta a Déí- vagy a szövetkezet a kereskedelmet ki akarmagyarország munkatársát. Peidl Gyula nem a
nánk pusztítani, nem felelnek meg a tényekkönnyű politikai nyilatkozatok embere.
Ritkán
nek. Én a szövetkezetben nagy morális erőt
szokta elfogadni az interjú formaságait, most mégis
látok, de semmiképen sem helytálló az, mintenged a kísérletnek és biicsuzóui beszélni kézd
ha mi a kereskedelmet, vagy a kisipart ki
Szeged számára. Hangja közvetlen és egyszerű,
akarnánk pusztítani. Ha valaki nyitott szemmondanivalója megfontolt és hiányzik belőle az
mel elolvassa az ezzel foglalkozó füzetünket,
interjú sokszor fölényeskedő csengése.
akkor arra az eredményre kell jutnia, hogy
Az elnöki irodába a kinyitott ablakon beomlik
a híresztelések semmiképen sem helytállók.
Belvárosi Mozi
Vasárnap es hétfőn, kedden ls | K o r z ó M o z i
Csak vasárnap, 1 napigI
Peidl most visszatér a szegedi emlékekhez:
Lehár
világhírű operettje:
— Mind-a két szegedi választásnál ugy alaGyilkosság
a
Stúdióban.
és HANS MIERENDORF főszereplésévé!
főszereplésével.
RICHÁRD TAl'BERt as
Bttnügyl történet 8 felvonásban Főszereplő Gerda Nanrns.
kult a helyzet — mondja —, hogy nem mondAzonkívül: Zenésznek Ali n vIlAq. Trükkfilm.
Azonkívül; ANNY ONDRA főszereplésével; Pfirls szüze.
Előadások kezdete 5, T, vasir- és ünnepnap 3, 5, 7 é-akoi a téli,
Vígjáték 8 felvonlsban.
hattam programbeszédét a választók előtt.
Előadások kezdete 3, 5. 7-kor a téli, 9-kor a nyári helyiségben
Őszinte hálával é« nwret^ttel rrondnlok Srp?rd

Mosoly országa
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választóinak hűségére, akik dacára annak,
hogy sem 1922-ben, sem 1926-ban különböző
okokból programbeszédet nem tarthattam,
mégis imponáló módon állottak a lobogó alá.
— Amikor a tiz év előtti nemzetgyűlési képviselőválasztások uLán elsőizben mehettem le
Szegedre, tisztelegni akartam Somogyi polgármesternél — aki szerintem nemcsak
a város
első polgára, de első szolgája is —, mert ugy
éreztem,
hogy sok közős feladatunk
lehet a
város fejlesztése
érdekében.
Ekkor azonban
nem volt alkalmam a polgármester urat megismerni, mert éppen akkor valami dolga akadt
a tanyán. Azután már csak hét évvel később,
az 1929-es árvizi emlékünnep során volt alkalmam a polgármestert megismerni. Ha 1922ben valamelyik miniszter kereste volna a
városházán a polgármester urat, bizonyára
megtalálta volna... Ettől eltekintve azonban,
csak kellemes kapcsolatok fűznek Szegedhez,
amelyeket soha sem fogok elfelejteni.
— A juniusi választások, képviselő ur?
— A most következő választásoktól a mai
viszonyok lényeges változását nem várom. A
nyilt szavazási
rendszer
ezt teljesen
kizárja.
De ha a kormány részéről azt állítják, hogy
a titkos szavazás nem javítaná meg a leromlott dolgozó rétegek gazdasági helyzetét, ugy
ezzel szemben az az igazság, hogy a titkos
választási
rendszer
az egyetlen
lehetőség
a
politikai
vállógazdaságra.
A politikai váltógazdaság pedig igenis hozhatna olyan összetételű parlamentet és kormányt, amely mégis
a helyzet tisztázásához vezetne. Abban ugyani-,
nem lehet kétség, hogy a közterhek
csökkentést mellett a kiadásokat
lehetne ugy módosítani, hogy azokból
a közgazdaság
fellendítésére az eddiginél
több
jusson.
— Én például nem kifogásolom Lillafüred
felépítését, de azt hiszem, minden józan ember egyet ért velem abban, hogy sorrend szerint Lillafüredet
sok mindennek
meg kellett
volna előznie. Hogy hirtelenében csak egy példát említsek, véleményem szerint a Lillafüredre költött hatalmas összegekből az egész
Balaton-környéket modernizálni lehetett volna, ami kétségtelenül sokkal hasznosabb lett
volna. Ezzel a munkával a komoly idegenforgalom alapját lehetett volna megteremteni,
amit pedig nemcsak a szomszédos vármegyék, hanem az egész ország közgazdasága is
javára könyvelhetne. Ha keresnénk, még egy
egész sereg hasonló példát lehetne felsorakoztatni
— Ez az egyetlen példa is azt bizonyítja,
hogy minden
erőt
össze
kell
fogni
a
titkos szavazás általánosítására
És ennek érdekében már most. a mai rendszer mellett is,
a mai helyzetben
is mtnél több, az igazi demokratikus
haladás
szolgálatában
álló
képviselőt kell megválasztani.
Ilyeneknek a magam részéről elsősorban természetesen a szociáldemokrata párt képviselőit tekintem.
És végül még néhány sző:
— Szeged egy fáradt, beteg ember helyett
most egy energikus, harcrakész fiatal erőt
kap. Biztos vagyok benne, hogy Szeged tömegei — ahogy én bátorságukat, gondolkozásukat és hüségüket ismerem — megint diadalra fogják
vinni a demokratikus
haladás
ctondolalaif.
A bucsu véget ért.
Vér

Gvörgy.

E. SCHATZ MAGDII íüzőszalonja

Somqgyl u. 15., készíti a legmodernebb 'Őzöket, haskölökst és minden e szakmába vágó késiitményeset. it

Nök és gyermekek gyógyfürdője
Vasas vizek — Mórfürdők. — MoH-rn Inhalatfórlum. — Melegvizű s t r a n d f ü r d ő .
Elö- és utószezonban ellátással, fürdőkkel, kurtaxával, orvosi vizittel stb.
tiz napra 9 2 P . Husz
napra 1 7 0 p e n g d .
SO u á i a l á k
ei
•fürdő I
vasúti kedvezmény.
K4rj«a rrotpekmttt Délmanvarország kiadóhivatalétól.

1931

junius 7.

300 drb kerékpár közül választhat a „Csepel" fölerakatban
T i s z a

L a j o s

k ö r u t

-42a.

Méray motorkerékpárok Í S ^ S S S S A S S 1 ^

s z á m .
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AZ ELET M O Z I J Á B Ó L
(Bürokratak)
Annyi szó esik a bürokratákról, hogy már szinte
elveszett a fogalom tisztasága. Mert hiszen a vaskalaposság, a kicsinyeskedés is bürokratizmus,
nemkülönben a paragrafushoz való merev ragaszkodás, ha az mingyárt értelmetlenséget teremt,
— de hol vau mindez az igazi nagyoktól! . . .
,Ugv képzelem, hogy ha már bürokratizmus, akkor legyen az a javából. Ahogy az egyes pályáknak vannak kiválóságai, kontárok, tucatalakok fölé
művészek, mesterek emelkednek, — itt is a javával érdemes foglalkozni.
Van róla két történetem, egyik sem sablónos. A
hivatalfőnők, aki a főszereplője, már régen nem
él. Annál inkább el kell mondani, legföljebb név
nélkül. Hogy a >de mortuis nil, nisi bene- elve
mennyiben helválló, arról sokat lehetne vitat 6ozni. A hozzátartozók azonban csak dicséretét szeretik a halottaiknak, érzékenyek, kegyeletsértést
emlegetnek mingyárt. Legyen hát mellékes a név,
úgyis a történet a fő.
Elég abból annyi, hogy a főnök ur maga szállt
ki a vidékre, személyesen akart meggyőződni' bizonyos állapotokról. Apró kis helység volt ez a
fészek s bár vasúti állomással rendelkezett, a
visszafelé járó vonat csak órák múlva indult.
— Kapok én valahol egy falat harapnivalót?
—. kérdezte a főnök ur.
— Hát bizony, nagyságos uram, mondta az egé.
szen kis alárendeltje, rosszul állunk vendéglők •
dolgában, mert hogy nincs belőlük egy sem.
— Maguknál nem járnak az emberek kocsmába"?
' — Kényszerű szolidságban élünk,
nagyságos
uram. Egyetlen vegyeskereskedésünknek «Scri'£n
van korlátolt italmérési joga.
— Akkor ott van ennivaló is!
— Hideg étel, szalonna^ kolbász akad.
— Mindé®' az nekem, csak a gyomrom ne
maradjon üres. Egy-két falatról van csak szó.
Merre is kell mennem?
— Ezen a vágáson haladunk át, aztán jön a
két házsor. Hanem elvezetem én nagyságos uramat, nem mintha nem találna oda, hanem a kutyák miatt. Nagyon haragos kutyák vannak errefelé, leszedik a lábáról az idegent Engem ismer,
nek.
A nagyságos ur nem szólt semmit, megindult,
előtte kullogott furkós bottal a kis alkalmazottja.
Elül úgyis, mint biztosíték, főleg azonban mint
szerény férfiú, aki jól tudja, hogy nem lépdelhet a nagyhatalmú főnőkkel egy sorban.
Elérték a boltot, megvették az ennivalót, többet találtak minden reménységnél, mert került
szalámi is, meg sajt is.
Aztán mentek vissza, kellő időben megérkezett a vonat, a főnök ur felszállt rá és hazatért.
Másnap pedig megbüntette a kis alkalmazottat
tiz pengőre, mert engedély nélkül eltávozott a
posztjáról. Akkor ugyanis, amikor őt elkísérte
a faluba.
Vele történt meg az is, hogy beállított hozzá
a hivatalszolgája.
— Nagyságos uram, alig birom a lábamat, olyan
kimerült vagyok, rám férne vagy nyolc napi szabadság.
— Andris, Andris, nem ismeri maga a rendet?
— Nagyon is üsmerem, soha én ellenem pa nasz nem merült fel, amit ép olyan jól tetszik
tudni, mint én.
—• Tudom, Andris. Nem is arról van sző, hanem a hivaialos formáról, annak a rendjéről.
A szabadságot szabályaink értelmében Írásosan
kell ám kérni!
András megvakarta a fejebubját.
— Ez a feneség, nagyságos uram. Nem vagyok
én olyan nagyon tudományos a betűvetésben. Kéthárom szót még kikomponálok, de egész kérvényre nem telik.
— Hát majd segítek éu, ajánlkozott a főnők
ur, akire nem lehelett ráfogni, hogy mentes minden jóindulattól. Üljön le ide az asztalomhoz, aztán diktálok.
Oda volt a megtiszteltetéstől az öreg szolga,
reszketve fogta kezébe a tollat.
—. Ceruzával irjont
A nagyságos ur pedig diktált. Takaros bevezetést — persze, önmagához intézvén a szót —
csoportosította András érveit, hivatkozott hosszú,
becsületes szolgálatára, hajlott korára, amely nagyobb pihenést is érdemelne, ha nem volnának

olyan szigorúak az idők, végül összegezte a mondanivalókat s megkérte a nyolc napot
Igy, András, mondta végül a nagyságos ur,
ez a rend, igy feleltünk meg minden szabálynak. Kend most ezt a fogalmaz ínyt lemásolja
tintával egy árkus papirosra, megírja a felzetet
és átadja nekem.
Az öreg szolga verejtékezett már eddig Is, hullottak izzadtságcseppjei a letísztázás alatt, de másnapra elkészült a feladattal, benyújthatta az irást.
Arra aztán a főnők ur nyomban elintézte azt,
sajátkezüleg:
"
, ji
— A kérelemnek nem adható hely, mert háború
van, amikor az alkalmazottak túlnyomó része katonai szolgálatot teljesít a munkájukat pedig az
itthonmaradottak kötelesek végezni.
Mikor idáig értem, eszembe jutott egy régi vár.
megyei történet, szintén idevág, de mennyire más!
A kis joggyakornok nagyon szerette a szolgabírót, aki választás alá került. Arról volt a szó,
hogy lesz-e belőle főbíró, vagy sem. Komoly ellenfelek mutatkoztak s bár a vármegye nem foglalt állást —- egyformán kedves lévén mindegyik
pályázó a szivének, — sose biztos az ilyenkor
várható eredmény.
-i- öregem, mondta a kis gyakornok, ha te
kerülsz ki győztesen, én megbolondulok örömömbén!
— örülhetsz, fiam, szelíden Isii
— De ha nem tudok!
Hát győztek, másnap hazaérkezett az uj főbiró
is, a járáskőzpont óriási parádéval fogadta, a
kis gyakornok máris spiccesen. Az állapot azonban fokozódott este bankett következett s a boldog ifjú bevert számos ablakot, elpuffogtatottegy
tucat revolverlövést,, amig végre lefogták és ágybafektették.
Megjővén a kijózanodás pillajnata, a főbiró behivatta magához.
— Fiam, nem viselted magad helyesen, mert
mit csináljon az egyszerű nép, ha a vezetői it
randalíroznak? Közrend elleni kihágásért ezért meg»
bírságollak tiz koronára. Enyhitő körülményt cpak
önmagammal szemben találok. Tudniillik az étt
örömöm gyújtotta lángra a tiédet is, illendőnefc
tartom hát, hogy a pénzbjrságot én fizessem le
helyetted.
Bab.

Fűző, ernyő,

női divat különlegességi
üzletemet és m ű h e l y e m e t

augusztus hó 1-én Kórósz u. 6.

szám alá, Meinl-üzlet mellé, h e l y e s e m

át.

Üzletáthelyezés
leszállított áron

miatt az elismert elsőrendű különlegességi áruimat

4í
SA

KÁLDOR J. ES T
árusítom

S z e g e d , K á r á s z u . 8.

-

T e l e f o n 21 >02.

Zálog-árverés
A Szegedi
KézmUvesbank-ban
elzálogosított és már lejárt zálogtárgyak

folyó évi funlus hó 10. napján
déluíán 3 órakor
kezdődő árverésen a bank K A r á t z UCCA 11.
szám alatti helyiségében az árverési csarnok által
eladatnak.
A zálogtárgyakra adott kölcsönök az árverés napán déli 12 óráig rendezhetők.
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Szegedi KézmQvesbank
zálogháza.
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DÉLMAGYARORSZAG

Junius 14-én, vasárnap délelőtt
tiszai sétahajózást rendez a Délmagyarország
Két és félórás hajózás 80 fillérért a Tiszán
Junius 14-én, vasárnap, az első szegedi szabadtéri játékok alkalmából a Délmagyarország egy régóta nélkülözött, de már sokszor
tervezett, a külföldön mindenütt meghonosított
olcsó és stílusos szórakozást fog biztosítani a
Tiszán. Pick Jenő kormányfőtanácsos, törvényhatósági bizottsági tag figyelmes kezdeményezésére elhatároztuk, hogy vasárnap délelőtt megrendezzük az első szegedi sétahajózást. Szeged propagálása és a tiszai hajózás
szépségeinek bemutatása érdekében megállapodást létesítettünk a MFTR-rel, amely egyik
kitűnően felszerelt gőzösét bocsájtja rendelkezésre. A hajó délelőtt féltizenegy órakor
indul a MFTR kikötőjéből és két és félórán

keresztül
viszi utasait lefelé a "Boszorkányszigetig, felfelé pedig az
algyő—hódmezővásárhelyi szakaszig.
A pompás sétahajózás ideje
alatt katonazenekar fogja szórakoztatni az utasokat. A jegyek rendkívül olcsók. Egy-egy
utas 80 fillérért
vehet részt a két és félórás
hajóuton.
A hatóságok a legnagyobb örömmel és megértéssel fogadták Pick Jenő kezdeményezését
és a Délmagyarország
vállalkozását. A hajón
mindössze 350 hely áll rendelkezésre. A jegyeket a Délmagyarország
jegypénztára kedd
reggeltől kezdve árusítja. A tiszta jövedelmet
á Magyar Hírlapírók
Országos
Nyugdíjintézetének adjuk.

A Templom-téri
szabadtéri előadások előkészületei

A nagy érdeklődésre való tekintettel vasárnap este is előadfák a „Magyar Passiói

/ 4 Délmagyarország
»» n 7» /•» t Jm w
m j> JL4 JLSzom1 ^ Cn*AM4k adást,
.
— a szombat
—, in w
m A esti
V
\ A i-bemutató
Af.ií UawhiIaI
(A
munkatársától.)
még ü
pedig
baton délelőtt Szegedre érkezett Kertész K. keretei között a szombat esti helyárakkal
Róbert kultuszminisztériumi helyettes államVEZÉRKÉPVISELET
Itt emiitjük meg, hogy a Nemzeti Szinház
titkár, hogy résztvegyen a passiójáték szabadhetven főből álló müvészszemélyzete pénteken
téri előadásának előkészítő munkálataiban
Budapest, V., Nádor ucca 30.
Elsősorban az iránt érdeklődött, hogy Szege- délelőtt érkezik Szegedre. Pénteken főpróbát
den hogyan fogynak a belépőjegyek és miután tartanak a »Magyar Passióból* a Templommeggyőződött arról, hogy az érdeklődés rend- téren. A művészgárdát a Horthy-kollégiumban
kívül nagy, telefonon érintkezésbe lépett He- szállásolják el.
vesi Sándorral, a Nemzeti Szinház igazgatóIntézkedés tőrtént, hogy a vasárnapi előjával és megállapodott vele, hogy a »Magyar
adás vidéki közönségének az a része,, amely
Passió* előadását tizennegyedikén,
vasárnap
nem kivánja Szegeden tölteni az éjszakát,
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A Délmaeste nyolc órai kezdettel
megismétlik.
ugyanolyan menetrend szerint induló moto- gyarország kötelességéhez hiven mindig körülEredetileg az volt a terv, hogy csak két
rokkal utazhassék haza, mint a szombati elő- tekintő figyelemmel kisér minden jelenséget, amely,
szabadtéri előadás lesz, az első szombaton este, adás közönsége. Szükség esetén vasárnap este, Szeged közönségét valamilyen közérdekű formában
a másik vasárnap délután. A harmadik elő- az előadás után Budapestre is különvonat érjnti, vagy érdekli és sikraszáll minden visszásság,
adás tervét az vetette fel, hogy az egész or- indul, errevonatkozólag azonban még nem minden sérelem ellen. Nagyon sokszor megtörtént
már, hogy az illetékes hatóságok a Délmagyarországban nagy érdeklődés nyilvánult meg a történt meg a megállapodás.
szág erélyes állásfoglalása következtében szüntettek
»Magyar Passió* Szabadtéri előadása iránt és
meg különböző visszásságokat, figyeltek fel olyan
előreláthatólag igen sok helybeli, budapesti
momentumokra, amelyek igen sokat ártottak a váés vidéki érdeklődő már nem juthatott volna
ros érdekeinek. Legutóbb két különböző természetű
visszásság megszüntetéséért szállt sikra a Délmabelépőjegyhez. Miután az államtitkár megáls eci
gyarország. Szombati számának vezetőhelyén fogP «»
1
lapította, hogy a vasárnap esti harmadik elő- t£ T| CE II I M
v IEd D
K níslrmM^alvíkan
*
•
szó!
ftehűzfa
lalkozott azzal a tűrhetetlen vegzaturával, amely
(Q flllCriOl,
adásnak nincs technikai akadálya, ugy dön- Kelemen occa, 7 sz,
a Szegedre érkező idegeneket nagyon könnyen végtött, hogy vasárnap este megismétlik az elő- Telfes bél húrozás « - pengőtől
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leg elriaszthatja Szeged látogatásától. Megírtuk,

RÉVÉSZ ERNŐ és Társa
Szegedi

különlegességek

R a k e í t

«

h ú r o z á s

hogy

VASARNAP

junius hó 7-én délelőtt fél 11 érakor tartia

RASSAY KAROLY
a Belvárosi Mozi
téli helyiségében
Beszélnek még

Sándor Pál«Hun M a

Legyen ott mindenki!

a város váraellenőre!
a budapesti gyorssal érkező utasokat felesleges
módon fentartják, hogy a magukkal hozott néhány
deka cukorka után beszedjék a tizfilléres fogyasztási adót. Tetézi a kellemetlenséget az, hogy a
vámhivatalnak nincs visszaadni való aprópénze és
az útjában feltartóztatott utas igy kénytelen megé r n i , amig fe'váltják ötvenfil'é e ét, vagy pengősét.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a vezércikkben ismertetett esettel kapcsolatban szombaton
kijelentette a Délmagyarország
munkatársának,
hogy az állomáson m ű k ö d ő vámellenőrök eljárásáról a Délmagyarországból
értesült, azonnal megindítja a vizsgálatot és megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a vámellenörök
szüntessék be a
Szegedre érkező utasok értelmetlen és céltalan
vegzálását.
A másik eset, amelyről a napokban irtunk,

a „Magyar Passió"
szegedi előadásával kapcsolatos. Szeged áldozatkészségével megrendezendő előadásra ugyanis a
belépőjegyeket teljesen indokolatlanul nem Szege,
den, ahol egész sereg tökéletesen felszerelt nyomda
dolgozna, ha lenne munkája, hanem — Egerben
rendelték meg. Kertész K . Róbert államtitkár,
aki a passiójátékok előkészítése ügyében Szegeden
tartózkodik, a Délmagyarország
munkatársa előtt
kijelentette, hogy a jövőben a szabadtéri előadások jegyeit feltétlenül szegedi nyomdában' készíttetik el és az egyik szegedi nyomdában rendelték
meg m á r a vasárnap esti harmadik előadás belépőjegyeit is.
D a K Á c
ElglKJOS

6ré« és ékszerétxM r D a y
üzletét és mUheljrél
athelyeile
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Érettségi

vizsga

(A Délmagyarország munkatársától.') A héten
megkezdődtek az érettségi vizsgák. Egymásután
következnek
a
szegedi
középiskolák;
mindenütt
sápadt
diákokat
látni,
amint
magolva
szédelegnek
a
juniusi
napban, amint
haditanácsra ülnek össze. egy-egy
télel körül,
amint reggel hat órakor még pislogó, álmos szemekkel megjelennek Újszeged friss bokrai között és
hetedikes fizikát verejtékeznek és hatodikos latint
elemeznek... Az érettségi vizsgálatok megkezdődt e k . . . és most csak sápadt nyolcadikos diák van,
• k i nyolcéves iskolai munka után fáradtan, félve,
álmatlanul várja az utolsó vizsgát.
Végignéztük az első érettségi vizsga délelőttjét.
Reggel álmatlanul és falfehéren gyülekezni kezdtek a jelöltek. Csupa izgalom, csupa kétség és
félelem a virrasztástól kimerült fiatal szemekben.
Jön a bizottság komor és ünnepélyes feketében,
jönnek a tanárok, akik vizsgáztatni fognak és
jón néhány másik tanár is, akik mosolygó arccal
segiteni szeretnének a lázas izgalomban. Aztán
eredményi hirdetnek és négyöt diák zokogva forda! ki a teremből. Négy-öt diák hazamehet, őket
nem engedik a bizottság elé, ők már elintéztettek
még a vizsga e l ő t t . . . Nehéz zokogás önti el a
virrasztásban kivörösödött szemeket ők
hazamehetnek egy esztendőre, mert nyolc évi munkájuk keltétórőtt az Írásbeli vizsga egyetlen délelőttjén, egyetlen át nem gondolt kérdésén... Mehetnek haza, mert rosszul fordították Liviust, inert
nem
értették meg a gömbháromszögtan
oly
egyszerű képleteit!
Aztán kinyitják a vizsgaterem ajtaját, kezdődhet
a vizsga a szerencsések számára, akik idekerülhettek a bizottság elé. Négy diákot kiválasztanak,
ezek kezdik a vizsgát. Révetegen, vacogva bevonulnak és megállanak a székek előtt Szemben
Improvizált katedra a bizottság számára, oldalt
két tábla a tragikus krétákkal a képletek számára
— és hátul egy sor szék a tanároknak, akik eljöttek
ide, hogy biztató mosolygással kicsit talpraállit
sák a jelölteket. És a terem másik végében néhány
szék, j ó messzire a katedrától. Ide ülhet a hallgaság, aki kíváncsi volna erre a drukkos délelőttre.
A négy diák csak áll a székek előtt és a vibráló
szemekben valami távoli messzeségbe tűnik a közeli katedra, a latin, a magyar, a fizika, a történelem, a matematika.
— Tessék helyet foglalni, — szól az elnök — és
a diákok bizonytalan derengéssel helyet keresn'k
a székeken. Nem mernek mozdulni, csak nézik
a táblákat, a krétákat, a latin szótárakat. Most
kell felelni nyolc év munkájából egy-egy szerencsés, vagy szerencsétlen kérdés kétségeiben.
Kiosztják a tételeket, dermedten ül a négy
diák és a sápadtságot forró pirosság váltja fel
a remegő arcokon. Pár perces dermedt szünet
Nézik a fehér cédulákat és megüvegesednek a
•zemek.
A bizottság egymáshoz hajol és derűsen suttog
valamit. Es az elnök most megszólal:
— Aki tudja, — jelentkezhetI
Nem mozdul senki, riadt szemek merednek a
cédulákra. Fölállítják az elsőt, a magyarral kezdik. A tétel: Kölcsey. És a jelölt kipirulva az izgalomban belekezd:
— Kölcsey Ferenc a magyar irodalom egyik
legnagyobb alakja . . .
A biztos most félbeszakítja.— önnek nincs iskolai ruháját Miért nem jött
abbant
A jelölt az Ideges izgalomban nem tud felelni
erre a kérdésre. Hogy miért nem jött másik
r u h á b a n . . . Fojtott csönd, a diák verejtékezik.
Aztán az egyik tanár megenvhiti a riadt hely*etet:
— Kérem, nem beszéltünk róla, hogy milyen
ruhában jöjjenek.. .
És most már folytathatja a feleletet. Kölcseyről
beszél és mondani kezdi a Himnuszt. A második
sornál elakad a felelet idegességében. Kisegitik.
Aztán a Paraenesisről beszél és hadarni kezdi
Kölcsey prózai sorait Oh modern pedagógia, óh
kitűnő Kölcsey Ferenc harminc kőtelező Parae.
nesis.sorral...
A következő jelölt Zrínyiről beszél. Pontosan
tudja az iskolai könyv minden sorát és száguldva
mondja a Zrínyiász tartalmát.
— Zrinyi eposza azért kimagasló, mert a történetet az egész nemzet sorsára ki tudta szélesíteni...
\ bizottság egymásra néz az ünnepélyes feketékben és ferencjőz'-.efekben.
— Köszönjük, nagyon j ó . . — és a diák leülhet, aki oly jól bevágta a Pintér, vagy a Prónaykönyv sorait.
A kővetkező jelölt a legrégibb magyar nyelvemlékekről beszél, harminc sor a ma is élő Halotti
beszédből... £s szegényke a felelet izgalmában
a régi Kódexeket külföldi lexikonoknak mondja...
A bizottság mosolyog.

A negyedik diák Kisfaludyról beszél. Felsorolja
a vígjátékokat és fújja a Csalódások szövevényes
tartalmát.
— Kisfaludy a magyar színjátékért ls küzdött,
— mondja— és ostorozta az idegen színjátszás
erkölcstelenségét, elkorcsosult e s z m é i t . . .
— Ez most is aktuális volnál — szól a biztos
és a bizottság rábólint. A hangulat kissé megeny.
hül; egy kis aktuális csevegés Kölcsey, Zrinyi és
Kisfaludy után.
A második tárgy: a latin: Vergiliusból fordit a
jelölt. És szinte elvész az ötperces mondat rejtelmeiben. Nem irigylésre méltó, ó nyájas olvasó,
— a diák eredetiben olvassa az Aeneistt...
És egy kisegítő kérdést kap: tessék beszélni a
római légiók táborának beosztásáról.. . esetleg
a római nemesség tagozódásáról..«
Ez kőnynyebb-.. ez kisegitő kérdés...
És fizika és matematika. Hajszálcsövesség. Toricelli, Franhoffer.féle vonalak.
— A sebesség az útnak az Időszerinti dífferen-
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ciája, — mondja a jelölt. (Méltóztatik rá emlékezni
Nyájas Olvasó?)
És képletek a táblán, — nullára redukált egyenletek, plusz.minusz előjelek, differenciálhányados,
logaritmus X, cosinus alfa, ánégyzetpluszkétábépluszbénégyzet és egyéb négyzetgyökök. (Méltód
tátik rá emlékezni.) Az első jelölt mehet Meghatározta a differenciálhányadost: — ő megérett. Köszönjük, sikerült. A másik félóráig gyötrődik a
t és s jelzett rejtelmei kőzött és krétát vesz elő
— és krétát tör és letörli a táblát és újra kezdi és
nem emlékszik a képletre és elfelejtette, hogy m í
a Ludolf-féle szám. Mi lesz vele, — ml lesz az
érettségivel... istenem, kegyetlen Ludolf-féle szám,
3 egész 14159...
És délre eltávozhat a jelölt, verejtékesen és
megéretten. Elmondta Kölcsey Paraenesisét, lefordította Vergiliust, meghatározta a differenciálhá.
nyadost és megküzdött a Ludolf-féle s z á m m a l . . .
A jelölt megérett, 6 Nyájas Olvasói

A magyar Alföld öntözése
Tanulmónyut az alföldi öntözések lehelőségéről
Irta dr. Benda László geológus, oki. mérnők.

III.
Ml volna az öntözések
agrogeológlal
eredménye?
Kétségkívül Igaz az, hogy az Alföld mai
növényvilágának fajszegénységét nagy mértékben a vízhiány és a csapadék egyenlőtlen
s rendszertelen eloszlása okozza. A vízszegénységre vezethető vissza az is, hogy olyan kevés
erdő van az Alföldön. Az Alföld 10 millió katasztrális hold területén alig 400 ezer kat. holdat borítanak erdők és még sem az erdők létezését, hanem az Alföld mai erdőtlenségét kell
magyarázni, mert sem az éghajlati,, sem a ta^
lajviszonyok nem indokolják meg azt.
A csapadék havi eloszlása a fás növényzetre
kedvező az Alföldön és amennyiben az Alföld
éghajlata emellett mégis általában melegebb és
szárazabb kontinentális éghajlatnak bizonyul,
ezek az éghajlati viszonyok jellemzők az egész
pontusí flórára, tehát az Alföld erdős és erdötlen részeire egyaránt. Hogy kevés az erdőnk
az Alföldön, annak ép olyan kevésbé lehet az
oka az éghajlat, de épugy nem okolhatjuk a
talajviszonyokat sem. Mert nincsen olyan talajféleség az Alföldön, amely ne nyújtana lehetőséget erdőségek kifejlődésére Vannak láperdőink és ártéri erdőink. Homokvidékeinken
is vannak erdők, sőt még a kimondott szikes
talajokon is lehet erdővegetáció.
A mai erdőtlenség oka az ember. A plejsztocén-kor után, amikor a mocsaras területek sokkal nagyobb klterjedésüek voltak és a mai mesterséges lecsapolásnak még nyoma sem volt,
Alföldünket az erdős-lápos állapot jellemezte.
Ezidőben (őskor: kőkorszak, bronzkorszak) Alföldünkön igen gyér volt a lakosság. Később,
a történelmi ókorban, mikor már kezdik a
pásztornépek ellepni az Alföldet, a rétségek
jutnak uralomra; azaz elpusztulnak lassankint
az °rdők, de a talaj még nyirkos marad. A
középkorban és később, főleg a török háborúk
után az erdőtlenséghez még a talaj természetes kiszáradása is járult. Ez a folyamat a
XVIII. században kulminált. Majd következtek a mesterséges lecsapolások
és ezzel az
Alföld talaja veszedelmesen,
végzetesen szárazzá vált.
A török időkben született meg az Alföld
szomorú specifikuma: o puszta. A XIX. és XX.
század szülötte az Alföld megölője: a szikesedés.
A puszta az erdővel szemben csak másodlagos és a hanyag gazdálkodással összefüggő
képződmény. Ilyen a homokpuszta, de ilyen
a szikpuszta is, amely az egykori nyirlápok.
vagy füzlápok legnagyobb fokban leromlott
maradványa. Ma a zsombékrétek, tőzegrétek
és feketerétek kötik össze az egykori láperdővel. A puszták nagyobb kiterjedéséhez, vagy
visszahúzódásához nem kell geológiai változás,
egyedül a történelem folyamán a kulturában
beállt változások s az ezek következtében megnyilvánuló természeti átalakítások is elegendők arra, hogy az Alföld növényföldrajzi problémáit megoldhassuk. Bizonyos berendezések
mellett az erdös-lápos állapot ma is megvalósulhatna, a nyirlápok nagyobbfoku kiterjedéshez juthatnának, az alpi növények, amelyeket
ma jégkorszaki maradványnövényeknek tekintenek, elszaporodhatnának és igy merőben más,
friss képet öltene az alföldi flóra. Szubarktikus
jellegűvé lenne.

Az Alföld erdősítése tehát ma egyik legnagyobb, legégetőbb problémáink. Amit az
ősök elrontottak, igyekeznek az unokák helyrehozni. Kérdés azonban, hogyan fogjunk ehhez?
Mielőtt a kérdésre feleletet adnánk, mégegyszer vissza kell mennünk a múltba. Azok a
plejsztocénkori
növényi maradványok,
jobban
mondva erdőreliktumok,
amelyeket
Alföldünkön ezídeig találtak és megvizsgáltak,
mind
galériaerdőkre
utalnak.
Itt főleg Tuzson János és Hollemdonner
Ferenc professzor urak, valamint Szepesfalvu
Já.
nos botanikus, M. N. M. őr és Scherf Emil kir.
geológus urak vizsgálataira és felvételeire utalok. Különösen azok a jégkorszaki erdőleletek, amelyeket Scherf E. dr.
Kiskunfélegyházán, Kecskeméten és Tiszaugon talált, tudományos és gyakorlati szempontból sem értékelhetők eléggé.
Nem akarom Itt részletezni ezeket a leleteket, amelyeket a szerzők szívességéből »A maaj/ár Alföld őstörténete«
c. munkám második
kötetében részletesen ismertettem (267-272.
old.), csupán arra szorítkozom, hogy a végeredményekről pár szóval megemlékezzem.
Az eddig megvizsgált plejsztocénkori erdőmaradványok azt bizonyítják, hogy ebben az
időben Alföldünk éghajlata hideg volt és a kiterjedt síkságokat szubarktikus tundraerdők
borították. Jellemző fái a cirbolyafenyő,
a veresfenyő, a berkenye, a törpefenyő
és a bo.
róka voltak. Nem szabad azt képzelnünk, hogy
nálunk is olyan végeláthatatlan erdőrengeiegek
voltak, mint pl. a szibiriai tajgák, inkább
Cholnoky nézetét kell elfogadnunk, aki szerint
ezek a hidegégövi erdők g plejsztocénkori Alföld területére eső tujadraöv galériaerdöl
voltak.
A galériaerdők olyan erdőségek, amelyek a
folyók mentén, azokhoz közel, sávokban helyezkednek el. Mivel ezeknek a fáknak, ezeknek a vegyes összetételű erdőségeknek is szüksége volt a vizre, a folyók közelében található
nyirkos talajra, a folyóktól távolabb száraz
talajnak kellett lennie; de az sem lehetetlen,
hogy a folyóktól távolabb a talaj felszíni rétege jeges volt és igy a növényi életre alkalmatlanná vált.
Bármi volt is a helyzet, azt bizonyosra vehetjük, hogy az Alföld legősibb erdőséael ga.
liriaerdők
voltak. Ehhez a formához kell most
is visszatérnünk, ha azt akarjuk, hogy a növényvilág helyes egyensúlya az Alföldön viszszaálljon. Az öntözőcsatornák ebben az esetben
ugyanazt a szerepet játszák majd, mint a folyók annak Idején és a relative legmagasabb
pontokon vezetett csatornákból a viz nemcsak
az árasztások alkalmával, hanem szivárgás utján állandóan, megszakítatlanul jut a talajba,
mint talajvíz.
Tehát az öntözőcsatornák
jelentős
mértékben szaporítják
a talajvíz mennyiségét.
A csatornák közelében
a talaj nyirkossá lesz. lay
meg lesz a módja, hogy az újra nyirkos talajon, a csatornák mentén, az erdők újra kiképződjenek.
Ezek a mesterséges galériaerdők
hoznak majd enyhülést és javulást alföldi síkságunk mai nagy betegségére.
Ebben egyetértenek velem nemcsak geológus
kollégáim, hanem elismert botanikai szaktekintélyek is. Ez az álláspontja az Alföldkutató
Bizottságnak is. Ez a meggyőződése minden
szaktudósnak, aki ezzel a kérdéssel behatóan
foglalkozott.
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Tengeralatti históriák

Tökéletes
fényképmisolatokat

Irta ToneUl Sándor,

Á beszélgetésnek két szereplője volt. Az
egyik volt Léva admirális, aki a kormányzónak volt osztálytársa a tengerészeti akadémián
és a Novara egyik testvérhajójának volt parancsnoka a háború elején. A másik Ellis
angol admirális volt, aki a háború alatt a
maltai flottához volt beosztva és az otrantoi
6zoroSt elzáró hajóosztagok egyikének volt a
parancsnoka. A háború alatt néhányszor éles
töltéssel üdvözölték egymást, a háború után
öt vagy hat esztendővel egymás mellett ültek
a Szanatórium asztalánál és megható gondosSággal vigyáztak egymás gyomorbajára. Ott
ismerkedtem meg velük én is. Néha felidézték háborús emlékeiket és igen érdekes módon egészítették ki kölcsönös tapasztalataikat.

egy nagyon furcsa exisztencia, akinek semmi
érzéke sem volt a tengerészeti tudományokhoz. Társai a Sandbag, — homokzsák, — csúfnevet adták neki, amivel azt akarták mondani,
hogy egyébre sem lehet használni, mint a
homokzsákot a fedezékek kitöltésénél. Ez a
Sandbag egyébként is kissé különös lovag
volt Egy varieté-hölgyet vett el feleségül,
nászútra Marokkóba ment vele, ott a hölgy
megtetszett egy benszülött előkelőségnek és
Sandbag a feleségét valóságos közös egyetértéssel, — az egyetértés ugy értendő, hogy a
hölgy sem tiltakozott ellene, — eladta a szerelmes marokkóinak. Az esetből természetesen botrány lett és Sandbag nem tarthatta
meg a tiszti rangját. Jött azonban a háború,
a reaktiválás és Sandbag nem túlságosan nagy
örömünkre a máltai , flottához került. Használni nem nagyon lehetett, kapott egy segédcirkálóvá átalakított parti hajót, amelynek
az volt a kötelessége, hogy állandóan a szigetet kerülgesse.
Az admirális még . a kezével ís mutatta,
hogy mi volt a Sandbag feladata:
— Go around, go around,,.
mozogj körben,
mozogj körben.

angol
S , C * P . gázfény,
vagy
49

Seltona

önszinező
napfénypapiron érhet el.

Kopható

Liebmann {gSggal
— Egy napon német buvárhajókat jeleztek
a közelben. Minden megmozdult, hogy ártalmatlanná tegyék őket. Ilyenkor igazán mozogni kell, hogy a hajók torpedóknak fix
célpontot ne nyújtsanak. Sandbag azonban a
váratlan esetre annyira megzavarodott, hogy
a hajójával szépen megállt Hiába adtak le
neki zászlójeleket, hogy *go aroundt,
ő állt
rendületlenül. Állt egészen addig, mig az egyik
német búvárhajó felbukkanás közben valósággal felöklelte a hajóját A megsérült búvárhajót Sandbag mindenestől elfogta. Ettől fogva
a maltai flotta legnagyobb hősének képzelte
magát...
És még csak le sem lehetett disputálni Sandbag hősi cselekedetét, mert neki az sikerült, ami'
egyetlen hajóparancsnok sem tudott megcsinálni, bizonyítékul magát az ellenséges tengeralattjárót hozta magával.

Becsületére válik az angolnak, hogy lojális
elismeréssel nyilatkozott mindig volt ellenségeiről. Különösen respektálta a Goebcn páncélos cirkáló Földközi tengeri kalandjait
Igaz, hogy a nevét nem tudta megtanulni. A
(roeben nevét következetesen Góben-nek ejtette k i
Egy este a haditengerészetek veszteségeiről
vollt sző. A ml admirálisunk elmondotta, hogy
a háborúban nekünk összesen huszonhét buvárhajónk volt, melyekből hetet vesztettünk
el. Mégis a túlsó oldal Hőferei legalább harminc elpusztított osztrák-magyar búvárhajó- Dr. őrét teic horaxos kölnivii
ról számoltak be. Nagy számmal voltak ellen- így Matáaál, mint boraT**ria]si4B41 fog^a kittinS hatá»n. Csak
Szent Rókus gyógyszertárban.
séges parancsnokok, akik igen szép kitüntetéseket kaptak olyan buvárhajók elpusztítá- K i s Ü v e g A r a 1-20, n o e y Ü v e g Ara 2-40.
sáért, melyeket a háború végeztével az olaszok teljesen ép állapotban kaptak meg tőlünk Polában.
Fehércéstttlás
cél
Az angol nem engedhette magán száradni
á vádat:
— Ez csak" azért történt, mert a buvárhajók
elpusztítását a legnehezebb teljes bizonyossággal konstatálni. Éppen azért nálunk, angoloknál a háború későbbi szakában buvárhajók elpusztításáért csak az olyan parancsnokok kaptak kitüntetést, akik valami kézzelfogható bizonyítékot tudtak produkálni az állítólag elsüllyesztett búvárhajóról.
Hétfő
A buvárhajókkal kapcsolatosan a mi admirálisunk elmondott egy esetet, amelynek maga
S
is részese volt és bizonyára a legkülönösebb
gyönyörű mintákban 2*60
# _
fcA|
B
Medárd
véletlenek közé tartozik a tengeri háborúk
le 5 % pénzt eng. —13
•
•
történetében.
Kedd
— 1915 deoember 29-én a Iíclgoland
gyorsEgész nehéz minőségű női fürdő- g l a j f )
cirkáló, egyébként Horthy sorhajókapitány haruha, sapka. sál. öv, kézibiröndüe! együít 9 ' - H B
jójának, a Rovarának
testvérhajója, öl tengeri
!e 10 % pénztári engedmény —'90
•
k'opóval együtt, — így nevezték a flottánál a
Primusz
torpedórombolókat, — Durazzo megtámadáSzerda
sára kapott parancsot. Az indulás Cattaróból esti szürkületkor történt, hogy az éjszaka
egész nehéz minőségű, gyönyörű szép min&K
leple alatt minél nagyobb utat tudjanak megfákban
0*50
U
U
u
tenni.
Mnrpii
le
10
%
pénztári
engedmény
—'65
^
^
^
^
— A hat hajó, — az ék elején a vezérhajó
Helgoland, — elindított lámpákkal, teljes gőzCsütörtök
zel vágtatott a koromsötét téli éjszakában. HáRfpsz és kötött gyermek játszó- A H J
rom óra tájban a vezérhajó olyan zökkenést
ruha, fehér, rózsa és kék szinben . 2*?0
fejj
pJ
érzett, mintha zátonyt érintett volna De hát
le 10% pénztári engedmény . . —'27
B
i
az Adria kellős közepén nincsenek zátonyok.
Barnabás
A hajó megállt és azután kiderült, hogy mi
Péníek
történt A legcsudálatosabb véletlen. Az Adria
közepén abban a pillanatban készült a viz színére emelkedni a Monge nevü francia tenközép és sötétkék szinben . 11*50
HJ| W
geralattjáró, mikor a flotta odaért és a. HelJézus sz. szi«e
le 10% pénztári engedmény .
118
•
^ ^
goland valósággal elgázolta A kapott sérülés
elllenére a Monge a Helgoland mögött még
Szómba!
fel tudott emelkedni a viz szinére, de a Balaton torpedóromboló lövéséi elpusztítottak. A
egész nehéz minőség, eddig 6'50, 6'—
Rjl
• j i ||jj
legénységet azonban az utolsó szálig sikerült
P Anlal
és most
^
^
^
megmenteni és fogolyként vitték be Cattarőba.
Erről a tengeralattjáróról csakugyan nem le.
j
Vasárnap
hetett eltagadni, hogy elsüllyesztették.
Ha a vadászoknak megvannak a rendkívüli
történeteik, melyekkel egymást le szokták főzni, az ilyen históriák nyugalmazott admiráliN Vazul
soknál sem hiányozhatnak. A Helgoland kalandjának elbeszélése után az angol sem maradhatott adós az ellenhistóriával.
— Volt ilyen esetünk nekünk' is.. . A háború előtt volt az angol haditengerészetben
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DÉLMAGYARORSZÁG

ből. Hogyan is találhatnának utat á parlamentbe'
— mondja a Kristóffy indokolása —, melyet a
ul typusu
herékpár részletfizetésre
1 8 5 népnek csekély töredéke és éppen az a töredéke
melynek jórésze e törekvéseket ellentékerékpár részletfzetésre
1 6 5 választ,
tesnek hiszi saját érdekeivel. A politikai nemzet és
a nép fogalma 1848 óta egyre jobban távolodnak
K I * ucca.
egymástól.. Kristóffy választójogi indokolása su-í
lyos vádirat a reakció ellen, amely nem engedte,
hogy a nép a parlamentben szóhoz jusson. »A j
nép gazdasági és erkölcsi bajai, tömeges kivándor-j
lása veszélyes kisérői választási rendszerünknek..
Ez az állapot tarthatott addig, amig csak csekély
Irta Olefnyik József th. bizottsági tag.
tőredékét tette ki a lakosságnak. De tarthatatlanná
II.
vált a modern gyáripar fejlődésével. A munkásfolytán a munkásosztály egészen uj rétegekkel bőA mai politikusok tanulhatnak a világháború taosztály tagjai a régieknél mozgékonyabbak, kózv ü l t Három nemzedék nőtt fel azóta és minden
nulságaiból, de tanulhatnak P á z m á n d y D é n e s
nemzedékkel uj eszmék,< uj vágyak születtek. Ezek j dolgok iránt jobban érdeklődők és inkább át
Komárom követétől is, aki azt mondotta, »miazonbao jóformán száműzve vannak a parlament- | vannak hatva sorsuk változtatásának vágyával.
nél több embert, minél több kezet bevenni az
alkotmány sáncaila, hogy vész idején oltalmaizák, amit a föld megtenni nem tud. Ha a hont
északról vagy bármi oldalról veszély fenyegeti,
az 500 és ezer forintos holdak és szántóföldek
k*»ren és rendé ésre m i n d e n f é l e D M | | 4 L
i n A » » b „KELENGYE"
nem kelnek lói annak védelmére, hanem a sieanyagok nagy választékban I r ö l l Ű H
Üzletében 25
mélyek és a kardmarkoló kezek«. A világháború
ij/n-^'a Pázmándy Dénest. K u b i n y i F e r e n c
>8 n mesek és a polgárok egyenlőségét: követeli.
»A választási jog, természetadta jog, mint a bizodalom^ M a d a r á s z L á s z l ó
a függetlenséget és az életkort kívánja kvalifikációul, nem peIrta: dr. Szabó L&szló
dig az ökröket, barmokat, földeket.. L ó n y a i
G á b o r a kővetkezőket mondta ; »A veszély nem
81 megkönnyítsem (ezzel utalok a családfára")
azoktól jön, akik a jogok gyakorlatába bevétetGél.
A
Felesi
Gál
családra
vonatkozó
adaés ne legyek kénytelen minden egyes névnél
nek, hanem ellenkezőleg, azoktól, akik abból kizátokat dr. Lugosi Döme ügyvéd ur volt szives
a rokoni fokot és szülők neveit megismételni.
ratnak!. Igy beszéltek a követ urak a 48-as szaösszeállítani a következőkben:
badságharcot megelőző években és később a 48-as
(Bár e leányágazatokat is lehetőleg pontoforradalom szellemének ha'ása alatt és megér,
Hagyomány szerint a köznemesi Gál csa- san felsoroltam, itt az utódok neveinél miután
tették, hogy a népet be kell venni az alkotmány
lád egyik sarja mint huszár került Morva- nem Gálok, a római számokkal való megjesáncaiba, megértették, hogv a nép oltalmazza a
országba, ahol megnősült és Grosz-Tajaxban
lölést elhagytam.) Az alábbiakban a családfa
hazát és a földet, megértették, hogy azt az osza község legtekintélyesebb polgára, állatok lehelő szem ellőtt tartásával közlöm az élettályt sem szabad a választójogból kirekeszteni,
gyógyításával foglalkózott és gyógykovács-mes- rajzi adatokat.
amely a növekvő iparral folyton szaporodni fog.
terséget folytatott. Amikor a törökök kiűzése
Es mégis mihelyt a forradalom veszedelme elRövidítések,
után a délvidék biztonságot nyújtott s a Helymúlt, a magyar uralkodó osztály a 48-as reform
x = született,
megalkotása után 24 esztendővel már nem látta
tartó Tanács a telepítéseket megkezdte, a csa+ = meghalt,
ilyen világosan a dolgok összefüggését és ahelád visszatelepedett Magyarországba.
Hk = házasságot kötött,
lyett, hogy a választói reformot kiterjesztette volA családi história szerint a birtoktahn
(—) = zárójel között a házastárs adatai,
na, arra gondolt, hogy a választók számát csöknemzetség magyar köznemesi eredetű és megBp = Budapest,
kentse és az adócenzust léptesse életbe. Az 1874.
állapítható itineriális vonatkozásokból, hogy
évi választói reform elszakadt a 18-as törvénySz = Szeged.
hozás jogkiterjesztő szellemétől, mert már a ve- a XVII. században kezdődött meg a nemzetség
Biografikus
adatok.
több ágra való bomlása. Az eddigi kutatások
szély elmúlt és a tőrvényhozás fölött már a birA családtagok
1680-tól:
tokában levő és semmi veszélytől nem tartó reakazt látszanak igazolni, hogy ez az ág azonos
I.
Mátyás.
1.
a
morva
Jamnitz
községből HK
ció telepedett meg és mindent elkövetett hogy
a felesi Gall családdal, amely 1656-ban nyert
Grosz-Tajax
1680
XI.
6,
Jenám
Katalin.
Gyér-;
a dolgozó magyar osztályokat továbbra is jognemességet és amelynek cimerleirása a követtalanságba tartsa. Az 1874-iki tőrvényhozás tudamekel:
2,
3.
kező: a címerpajzsban zöld mező felett kék
tosan olyan adócenzust valósított meg, amely az
Lőrinc. 2. Grosz-Tajax 1684 I . 29. Hk Rolmezőben nyugvó huszárszalr'ya, a pajzs föipari és mezőgazdasági munkások tömegét, a seler Anna 1713 XI. 7. u. o. Gyermekei 4—9.
lött
nemesi
koronás
zárt
sisak,
melyen
egy
géd nélkül dolgozó iparosokat, kisbirtokosokat és
7. András
Adám. 3. x Grosz-Tajax 1693 X.
balfelé fordult egylábon álló tarka kakas jobbzselléreket, a köz- és magánszolgálatban álló cse30.
Neve
a
házassági
anyakönyvben Ádámnak
jában
huszárszablyát
emel,
amelynek
hegye
lédeket kizárta a választójog gyakorlásából. Egyet
elért azonban a munkásosztály, azt, hogy a vátaraiához fekszik. Foszlányok piros és zöld irva, Hk'. u. a 1716 I . 21. Haini Mária,
lasztójogi reform kérdése többet nem került le
színben a szokásosak. A féríi tagok' a katonai András és Adám név azonosságát bizonyltja,
a napirendről — és 1885-ben, majd 1892—06-ban
pályán boldogultak s így kerültek' az ország hogy legfiatalabb gyermekét András névre
újból tárgyalta az országgyűlés a választójog kér.
számtalan vidékére, sőt az Osztrák-Mac;yar keresztelteti, míg az Adám név gyermeke!
dését és ezután évről-évre foglalkoztatta az orMonarchia más tartományaiba is. A jiemz^t- között nem szerepel. Ez a két adat egybe-;
szággyűlést a választójogi reform mindaddig, mig
ség szegedi ágának ősei, mint lovaskatonák vetve egy egésziet képez, (mert Adám síüle-.
végre is királyi programmá vált. 1901-ben királyi
állatorvosok tésének "feljegyzése épp ugy hiányzik, mint
igéret biztosította a magyar nép számára az ál- szolgáltak 6 huszárok, illetve
(gyógykovácsoké voltak. E ritka foglalkozás András nősülésének anyakönyvi bejegyzése),]
talános titkos választójogot. A reakciós magyar
uralkodó osztály azonban sohasem tanúsított bölcs
és a vele járó kivételes tudás nagy tekintélyt Gvermekeí 10—16.
Margit, i. x Grosz-Tajax 1717 III. 5.
mérsékletet és megértést a feltörekvő osztályokkal
szerzett az ősöknek és különös megbecsülést
szemben, hanem, mint annyi sokszor a történelem
Katalin. 5. x 1719 I . 6.
;
azon a helyeken, ahol a földművelés, gazfolyamán, most is a nép ellen fordult és a ki- dálkodás és fuvarozás volt a l<ik<<sság kenyér7 Erzséb't
Márta. 6. x Grosz-Tajax 1721
rályt rábirta arra, hogy az általános választójogi
keresete. Ilyen módon a Magyarországba visz- 77. S.
igéretét szegje meg.

MERKÚR
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A választójogi harc Magyarországon

Női és férfi fehérneműek

RÉGI SZEGEDI CSALÁDOK

Nagyon érdekes Kristóffynak az 1 9 0 5 - b e n benyújtott választójogi tervezet indokolása, amely igy
kezdődik; >Bizonyára senki sincs, aki tagadja,
hogy a választójogunk reformja oly eszme, mely.
a megvalósításra teljesen megérett. Szükséges a
reform, hogy megszűnjenek a kirivó igazságtalanságok és aránytalanságok. Nyugodtan mondható,
hogy ha meg akarunk maradni a nyugati kultura
közösségében, nem szabad megengednünk, hogy
tartósan ilyen szembeszökő különbségek legyenek
köztünk és a nyugat nemzetei között azon mér.
tékre nézve, amelyben a nép a legfontosabb alkotmányos jog gyakorlásában részesedik*. Magyarországon a választók alig van felül az egymillión, 1904-ben, ami az összlakosság 6.23 százalékának felel meg. Kristóffy megállapítja, hogy
1818 óta a választójog terjedelmén jóformán semmi sem változott, noha a művelődés elterjedt a
nép széles köreiben és öntudatra ébresztette a
szuonyadó vágyakat. Gazdasági életünk gyökeresen megváltozott; a gyáripar lassanként! fejlődése

1 szoba, konyha, kamrából álló lakás
augusztu

1 r«? k i a d ó . Berzsenyi ucca 2.
Bővebbet a háztulajdonosnál.

szatelepülő szegedi ág Gvertyámos községnek csakhamar a legtekintélyesebb családja
lett

A köznemesi sr^-det mellet* bizonyít a családi névnek a család ősei által használt rásmódjs A
iiévirást a szespedi ág nlapitója Gál Ferenc használta először Ilyen módon az 1848-as kor demokratizáló h<!ást
alatt. A régi anyakönyvekben a legsűrűbben
a Gall névhasználat fordul elő, de Kall,
Ghal
Gahl, Gaal, Gal variációk is előfordulnak
Néhány szót kell fűznöm a biografikus részhez, illetve az avval összefüggő családfához.
A családfát részint eredeti anyakönyvek kivonatai, részint gyászjelentésekből, részint pedig egykorú családi feljegyzésekből állítottam össze, az egyes életrajzokra vonatkozólag pedig a hírlapokban, szegedi monográfiákban és lexikonokban közölteket is felhasználtam. A keresztneveket római számmal jelöltem meg s előbb az idősebb ágazatokat
vettem figyelembe (amiért i$ e számozás csupán a mellékleti családfára vonatkozik) Minden név mellé még egy arab számot tettem,
hógy ez által a biogrifikuS rész használatát

II. Mátyás. 7. x Grosz-Tajax 1723 IX. o.
Jusztina.
8. x Grosz-Tajax 1726 VI. 8.
Jakab. 9 x Grosz-Tajax 1727 V. 9.
Fülöp. 10.
Antal. 11.
János. IP x Grosz-Tajax. 1736 V. 13 Hlc
után u. o. 1755 I . 22. Mechtild.
Gyermekei 16—17.
7. József. 19.
1. Ferenc. H.
György 75.
77. András. 16.
Ferenc. 17. x Grosz-Tajax 1758 TI. 16. HK
u. o. 1780 II. 1. Anna Mária Gvermeke 18.
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Iparostársak!
Saját iparoslistánkkal veszünk részt a kamarai választáson. Minden iparos erkölcsi kötelessége, hogy a csak iparosokat magába
foglaló tiszta iparóslistával szavazzon, amely
egyedül hivatott a kis és kézmüiparosság érdekeit képviselni. Nem akarunk a gyáripar
rugólabdája lenni, mely ide-oda lökdös bennünket és csak taktikai választási célokra akar
felhasználni. Nem engedhetjük a gyáriparosok egymáskózötti versengése által az iparos
egységet megbontani.
Ipárostársak!
Ütött a tizenkettedik óra, fogjunk' össze És
uj bástyákat foglalhatunk el az iparósérdékek
Számára. Fel a harcra! Bátran előre 1 És
biztosan győzni fogunk.

A kézmüiparosság
intéző bizottsága.

»
144

Öngyilkosság
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A Kecskeméti-ucca 31. számú házban szombaton
délután beleugrott az udvaron lévő kútba Halász
István 52 éves magánzó, mire a házbeliek tettét
észrevették, halott volt.
Halász István m á r hosszabb idő óta betegeskedett, sulyos idegbaj kínozta. Szombaton délután
a napon sütkérezett, megvárta, amig mindenki elmegy hazulról, azután a mélyvizü ásott kulba ve.
lette magát. Halász levelet nem hagyott hátra,
ismerősei szerint gyógyíthatatlan betegsége miatt
követhette el az öngyilkosságot. Rendőri bizottság szállt ki a helyszínre, amelynek intézkedésére
a holttestet beszállították a bonctani intézetbe.

PANNÓNIA SZÁLLÓ
B U D A P E S T , VI1L, RAKOCZl-UT 5 .
Elsőrangú szálló. Az előkelő családok régi, jőhirnevü találkozóhelye a főváros központjában.
A legmodernebb felszerelés és minden kényelem. Fürdők. Hideg és meleg folyóvíz minden
szobában.
20

Egyedtil n á l a m kaphatók a világhírű

STYRIA és
TRIUMPH

{ k e r é k p á r o k

C S E P E L

kerékpárok 1165*— P részletre.

Szántó Sándor pa'o""^^'^.
Tarhonyát otthon

készíteni szükségtelen,
meit a
no

K A R D O S tarhonya
épp oly jó, mint a házi, hygiénikusabb és
olcsóbb. Ha ezt kéri mindenütt,

igen olcsón megkapfa.

Aratási pálinkák - rumok
literenként
már
Pa! a
legolcsóbban

1
I

tét literenként P 120 tói kapU halók Bor, likőrök, finom s7esz
» « < • '
sugárut 75.

Fájdalomtól megtSrt aziwel tudatjuk, hogy a legjobb
férj, apa, testtér és tokon

Grapka Mihály
s z a b ó m e t t e r

életinek 64-ik évében vára'lanul elh»nvf.
lemeiése tolvó hó 7-én délutin 5 órakor leaz a közkórház halcttag háziból
Legyen neki olyan könnyű a hant alatt, mint amilyen
nehéz a mi bánatunk.

150

A gyászoló család.

W)W
Vasáínap. Róm. kath. D. 2Róbert
* " • > * • hv. Protestáns D . 1. Róbert.. N a p kél
4 óra 04 perckor, nyugszik 7 óra 54 perckor.

II

JANTZEN
FÜRDŐRUHÁK

és egyéb
Kitűnő
minőségű

Somogyi könyvtár zárva. Muzeum nyitva dél-

előtt 10151 fél 1 ig.

Egyetemi könyvtár vasár- éa ünnepnap zárva.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Grünwald Imre, Kálvária-ucca 17. (Tel.
1225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41.
(Tel. 1777.) Temesváry József, Kelemeen-ucca 11.
(Tel, 1391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u.
1. (Tel. 1846.) Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (Teel.
3425.) Törők Márton, Csongrádi-sugámt 14- (Tel.
1364. szám.)
— Rosszul töltötték (el a külvárosi uccákat.
Dr. vitéz G á r g y á n Imre szombaton délélőtt kül.
döttséget vezetett dr. S o m o g y i Szilveszter polgármester elé. Elpanaszolta, hógy
a külvárosi
uccákat szabálytalanul töltötték fel. Sok helyen a
kocsiutat magasabbra töltötték, mint a gyalof járót,
ennek következtében az eső viz lefolyik a gyalogjárdákra és onnan be az udvarokba. Azt kérte a
küldöttség a polgármestertől, hogy rendelje el a
gyalogjárdák és a kocsiutak nivókülönbségének
megszüntetését, még pedig ugy, hogy a kocsiutakról
hordassa el a felesleges földet. Ezt a földmennyiséget viszont engedje át az érdekelt háztulajdonosoknak, akik hajlandók saját költségükön feltölteni járdáikat. A polgármester a mérnöki hivatalt
bizta meg a panasz megvizsgálásával.
— A kultuszminiszter Alsóvároson. K l e b e l s b e r g Kunó kultuszminiszter vasárnap
délelőtt
tizenegy órakor beszámolót tart Alsóvároson, az
alsóvárosi népkör helyiségében.
— Házasság- Holtzer Irén Szeged, Schwarcz Her
mann kereskedő Hódmezővásárhely, m a déli 12
órakor házasságót kötnék. (Mindén külön értesítés
helyett.)
Dr. B e r z e n c z e y Margit és dr. B e r e t z k
Péter szombaton házasságot kötöttek.
— Dalosünnep a Templom téren. Az Országos
Magyar Dalosszövetség szegedi kerülete ma egész
napos programmal nagyszabású dalosünnepet ren
dez Csongrádon. A dalosünnepen 3 szegedi dalárda, Hódmezővásárhelyről, Makóról, Orosházáról, Tótkomlósról 7 dalárda vesz részt. A csongrádi program lezajlása után a dalosok hajóra szállnak és különhajóval este fél 10 és 10 óra kőzött
érkeznek a szegedi hajókikötőhöz. Onnan lampionos menetbén a Tisza Lajos-kőruton és a Gizellatéren át a Templom-térre vonulnak, ahol összkarban a Himnusz és Szózaton kivül néhány magyar nótát énekelnek el. Az ősszkari számok után
a vidéki dalosok megtekintik a fogadalmi templomot, ahol Antos Kálmán bemutatja nekik a világhírű orgonát. Az ősszkari hangversenyre belépti
dij nincs.
x Gyakorolja a jótékonyságot- Vegyen Jótékonvcélu Állami sorsjegyet, mellyel nem csak jót tesz,
de 40.000.— pengőt is nyerhet.
13
— Díjszabási és menetrendi értekezlet Szeged~n.
A szegedi közgyűlés néhány héttel ezelőtt felirattal fordult a kereskedelemügyi miniszterhez az
úgynevezett c s o n g r á d — s z e n t e s i
motoro's
k ö r f o r g a l o m létesítése tárgyában. A kereskedelemügyi miniszter intézkedett, hogy az állama
vasutak díjszabási és menetrendi osztályának vezetői Szegedre jöjjenek a különböző menetrendi
és díjszabási kérdések, főleg pedig panaszok letárgyalására. A szombat délután megtartott értekezlet, melyen a budapesti kiküldötteken kivül
V e r e s s Gábor üzletigazgató, W i m m e r Fülöp
kamarai elnök, dr. T o n e l l i Sándor főtitkár
és K ö r m e n d y Mátyás felsőházi tag, mint a
közgyűlési indítvány benyújtója vettek részt, részletesen letárgyalta * a menetrendi
kívánalmakat,
hogy ezeket a menetrendi osztálynak módjában legyen feldolgozni és a lehetőségek határain belül
megvalósítani- A szegedi résztvevők rámutattak
arra, hogy a menetrendi bajokon kivül Szegednek egyik legnagyobb nehézsége a s z é n t a r i f á k
r e n d k í v ü l m a g a s v o l t a , ami a szegedi vállalatokat szinte versenyképtelenné teszi a dunántuli és felsőmagyarországi vállalatokkal szemben.
Az értekezlet több konkrét megoldási módozattal
is foglalkozott, melyeket a kiküldöttek előjegyzésbe vettek és a budapesti igazgatóságnál elő
fognak terjeszteni.

Fürdődresszek
valamint az

össze* fürdőcikkek
nagy választékban

LISZTIG M

M

Széchenyi tér 2.

A szociáldemokrata párt
vasárnap népgyűlést tart
Felsővároson
A szociáldemokrata párt felsővárosi pártszervezete vasárnap délután 5 órai kezdettel
a Wagner-féle vendéglőben (Brüsszeli-körut
és Csuka-ucca sarok) választói népgyűlést
tart.
Napirend: A politikai és gazdasági helyzet és
a választások. Előadók: Sz. dr. Szamek Sára,
Horváth
János és Lájer Dezső.
Vakok napja. Vasárnap a vakok szegedi intézetének javára Szeged valamennyi jótékony nőegyesiilete nyilvános gyűjtést rendez. A vakok in*
tézetének igazgatósága Szeged társadalmát ezúton
is kéri, hogy anyagi erejéhez képest mindenki
igyekezzen enyhíteni a szerencsétlen vakok sorsán.
— A Rassay.pári választási Irodája Kárász-ucca
8. (Rosmann ház;, I . emelet. Telefon: 32-47.
— TornafVnnepély. A belvárosi elemi fiunépiskola tanítótestülete jól sikerült tornaünnepélyt
rendezett. A tornaünnepélyt nagyszámú érdeklődő
jelenlétében a Várostanyán tartotta meg. A torna,
gyakorlatokat B á l i n t Gyula Sándor tanitó vezetésével a felsőbb osztályok tanulói mutatták be.
Az alkalmat a tanítótestület arra is felhasználta,
hogy megünnepelje a madarak és fák napját. An
ünnepi beszédet B a r a n y a i László tanító tartotta,
az ifjúság alkalmi énekeket énekelt R ó z s a I m r «
tanitó vezetése mellett A tanulóifjúsághoz beszédet intézett L a n t o s Béla felügyelő-igazgató.
x Az ujszegedi Virágh kioszkban ma zene 12-1

— Ha Bártfán akar nyaralni, forduljon a
Délmagyarország kiadóhivatalához. Tájékoztatás, árlap, szobarezerválás teljesen költségmentesen.
— Berde Mária: Földindulás. Regény két kötetben. Délmagyarország kölcsönkönyvtár.

Jégszekrények

háztartási
mészáros, ked_
vező
fizetési
feltétélök mellett legolcsóbban beszerezhetők 21
F e k e t e N á n d o r , Kossuth L. sugárut 18. Tel. 20—27.

x D E L KA nyári divatujdonságai osztatlan tetszést aratnak.
26

Ü v a v á c A v l á c n á l A r b a n . mlnfiíégben és pon'os szabftiyo.
U r a V a S a l l a S I I a l z&sban legnagyobb
előnyt n>ujtia:

x Fürdöízezonra készíttesse el haját >Ida* női
fodrásznál a legújabb rendszerű, I. dijat nyert
>G« »S« tartós ondolálógéppel (Fűtési idő 5 perc!),
haja égéSz nyáron rendbe lész.
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Magyaroraxág
legfőbb filrnevll d r d s ű z e m e
Gróf Apponyi Albert ucca 23.
eredeti
alkatrészekkel

Brauswetter János

Márkás órák javítása

t ö k é l e t e s k i v i t e l b e n . s3

12
.WJHUl

ISSf

Fényképezzen
n világhirü angol

„Imperiál"

filmre • lemezre!
Kaphoió

i r i p h wn f i n n
, I > 1 C U I I 1 U I 1 I 1
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Mtsxerésznél
Kelemen
u. 12

A szociáldemokrata párt
felhívása
A szociáldemokrata
párt
közli:
Elvtársak!
Munkások!
Minthogy arról győződtünk" meg,
hogy pártunk
választási
plakátjait
felbérelt
egyének letépik, k ö z ö l j ü k veletek, hogy a p á r t
választási p l a k á t j a i t az összmunkásság
vé*rlme
alá helyezzük.
A végrehajtó
bizottság.

D u g u l á s és aranyeres bAnlalmak, gyomorés bélzavarok, máj* és lépduzzadás, hát* és derékfájás ellen a természetadta . F e r e n c József *
keserűvíz, naponként tSbbszOr bevéve, hathatós segítséget nyújt. T u d o m á n y o s megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc József
viz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan
és m i n d i g enyhén hat. A F e r e n c József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban é s
füszerüzletekben kapható.
b.J
— Évzáró ünnepély a piarista gimnáziumban.
A kegyesrendi Dugonics Andris gimnázium vasárnap délelőtt fél 11 órakor az intézet dísztermében évzáró ünnepélyt rendez.
— Lrníyel Menyhért: A boldog várót, Thury
Lajos: A veszedelmes szerelem — Délmagyarország
kölcsinönwtár
— Térzene a Széchenyi téren. A Hunyadi János
9. honvédgyalogezred zenekara vasárnap 12 órától
1 óráig térzenét tart a Széchenyi.téren a kővetkező
műsorral: 1. Krau: Magyar díszmenet, induló. 2.
Erkel; Hunyádi, nyitány. 3. Pacsik: Alomideál,
keringő 4. Bizet: Carmen, ábránd. 5. Schöffer:
Posta az erdőben, dal. 6. Bach'ó': Budapesti honvédinduló.
»
T
* Legjobb kávé Schiffernél, Valéria-tér.
«
— Fffzőverseny. Kedden délután n a gyszabásu
főzőverseny kezdődik dr. Somogyi Szilveszterué
védnöksége alatt a rókusi tornacsarnokban. Hat
órakor .bemutatófőzés lesz gáz és fatűzelésü tűzhelyen, bemutatják dr. Wanie Rezsőné és Pong.
rácz Albertné- 10-én délután 6 órakor dr. Somogyi
Szilveszterné megnyitó szavai után Pongrácz Albertné tart előadást a diétás konyháról, végül
verseny főzés lesz. 11-én délután 6 órakor főzőverseny háztartási alkalmazottak részére.
x Precíz órajavltás Papp órásnál, Csekonics-u. í .

egyM »ri
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Művészet

A Városi S z í n h á z heíl

műsora:

Ma délután: Harapós férj. (Páger Antal felléptével, mérsékelt helyárakkal, délutáni bérletben.)
Ma este: Harapós férj. (Páger Antal felléptével,
bérletszünet.')
Hétfőn: Harapós férj. (Páger Antal felléptével,
bérletszünet.)
Kedden: Harapós férj. (Páger Antal felléptével,
bérietszűnet.)
Szerdán: Columbus előkészületei miatt: Síünet.
Csütörtökön: Columbus előkészületei miatt*
Szünet.
Pénteken: Columbus előkészületei miatt: Szünet.
Szombaton; Columbus
előkészületei
miatt:
Szünet.

— Jubileum. E r d ő s József, az országszerte
előnyösen ismert budapesti hirdető-iroda tulajdonos, a mult napokban ünnepelte a reklám és az
ujságók szolgálatában eltöltött harmincöt éves jubileumát, mely alkalommal az üzletfeleken, ismerősökön és jóbarátokon kivül — különösen az újságkiadó szakmából — igen sokan keresték fel
Jókívánságaikkal.
— A tolaló mozdony és a t e h e r a u t ó k a r a m b o l j a .
Szombaton a késő délutáni órákban szerencsés
— Somogy 1-tetppt fiók VI. ucca 284. szám. Kölkimenetelű karamból történt a Kórház-ucca és a
csönkönyvtár, rtókkladóhivatal, papíráruk. DélmaCsemegi-ucra sarkán, ahol a Közúti Villamosvasút
gyarország.
tolató mozdonya és a Szikra gyufagyár teherautója
x Sehultz Rózsika fényképészeti műterme Dugoegymásba futott. A mozdony és a teherautó is
nics-tér 12. fényképei szépek, tartósak és olcsók.
megrongálódott, sérülést azonban senki sem szenBudapest, (Keleti pályaudvarnál)
— Strandfürdő a fenyvesek között. A hirtelen
vedtek.
jött meleg aktuálissá tette a nyaralás kérdését. A
Baross tér Z.
magyar közönség előtt még a béke éveiből egy
V|*zeg«dl v i g a i l ö b a n m i n d e n d « l n M n
kedves, meghitt felvidéki fürdőhely emléke él, —
5-W1 B O L D I Z S Á R K A l MÁN
muMlkhl.
M i n d e n n a p i z e a e d l h n l p a p r l k n a g y I
melynek eleven színét nem homályosították el a
x A n a v A l a t z l í k A 4 0 filter.
Hideg meleg viz fürdők a házban.
változott viszonyok sem. Ez a hely Bártfafflrdíí,
46
Horváth Dreher vendéglK».
melynek gyógverejét sok évszázad óta ismeri a
S z e b b , f ő b b ,
o l c s ó b b
magvar közönség. Az utóbbi évek alatt ez a szép
m i n t •volt.
B. 8
fürdőhely nagyon fejlődött, de különösen a mult
esztendő hozta meg az igazi fellendülést Bártfának, amióta a pompás fürdő u j beruházásaiErziehungsanstalt u n d Ferlenhelm
Graz,
val lehetővé tette, hogy a jobb és nagyobb igényű
Klosterwiesg. 34, Vorzltglicher Sprachunlerricht,
közönség ott a gyógyulás minden tényezőjét és
Beste Referenzeo MeUsiqe Prei<e.
118
szórakozás változatosságát élvezhesse. Egyik nevezetessége Bánfának strandfürdője, melyet Hajós
Aki érzi, hogy egészsége nincs rendben, test
Alfréd, a margitszigeti fedett uszóda építője tervagy szellemi ereje idő előtt megcsökkent*
A S I N G E R VARRÓGÉPEK
vezett. A fenyvesek között, állandóan napos platán
akit az ideggyengeséjj, vérszegénység okozta
épült — legfinomabb patakhomokkal kiszórt —
mégis A L E G J O B B A K !<
ezernyi panasz olkeserit és meg akarjaés állandóan 22—24.fokos vizű strandfürdő a
ismerni az erőre, egészségre vezető utat,
legideálisabb hely — nap-, homok- és levegőkérje fenti cimü ismertetést.
B .7
ff%| I V P A
M leszállított á r b a n
kurákra. A gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt felDíjtalanul é s bérmentve küldi azt a
frissülést, egészséget és szórakozást ad — Bártfafürdőn igazi magyar élet van- — Mindenféle felvilágosítást ad és szobarendeléseket elfogad á DélBradi ucca 6- alatt üzletem megszűnikmagyarország kiadóhivatala.
B u d a p e s t , V I I I . , T e l e k i tér 1 .
x Szép és olcsó a bútor az Asztalosmestereknél,
Szendrényi G. és Társai, Dugonics-tér 11. 11
Ingyen hivom e'.ő lemezeit és fi'mjell, ha a másolatokat
— Kedden bét arzéné* asszonyt végeznek kl
nálam készületi.
Szolnokon. Szolnokról jelentik, hogy C s o r d á s
Iritz R u d o l f
* Bálintné és S z a b ó Lászlóné arzén gyilkos asszokozmetikai intézete
nyok ügyében a kormányzó szabad folyást enge.
dett az igazságszolgáltatásnak. Mindkettőjüket kedden reggel akasztják fel Szolnokon.
x Strandpiyámák hozott anyagból is jutányos
teljes szavatossággal Szegeden a
41
árban készülnek:
Fehérnemü-terem, Feketesasucca 22., I. em. 2
121
E g y é n i a r c á p o l á s , a l k a l m i kiC i á n I r o d á g a végzi Dujfonirs tér 12. Telefon 31-77,
— Két baleset. S t o f Ferenc 12 éves tanuló a
k é s z í t é s , Összes s z é p s é g h i b á k
Remény.uccában egy gyujtózsinort talált. Otthon
a zsinórt bedobta a tűzbe, az felrobbant és a
k e z e l é s e . Olcsó b é r l e t r e n d s z e r .
diákot kezén és fején megsebesítette. A mentők
részesítették első. segélyben. — Szombaton délután K é s m á r k i Kálmán 15 éves kereskedelmi
V I A n f l ^ l ° felüli vásáriskolai tanuló a Várostanyán társaival kirándui d ff I f j
'ásnál egy
l é g g ö m b ö t
a j á n d é k o z o k . láson vett részt. Késmárki valamiben megbotlott
és eltörte a balkarját. A sebészeti klinikára szállították.
a Petőfi Sándor sugárut 4. szám alatt
— Kérelem a Délmagyarország előfize(magánház)
löihez. Tisztelettel azt a kérelmet intézzük
valamennyi előfizetőnkhöz, tehát ugy a
és Kossuth Lajos sugárut 97—99. szám
havi, mint a heti előfizetőkhöz, hogy fizealatt (bérház) toiyó évi Julius hó 1-én
téseket kizárólag a kiadóhivatal által ki.
áililolt nyugta ellenében eszközöljenek.
birói
árverésen el fognak árvereztetni.
feivesz
Más módon teljesített fizetéseket a kiadóVevők a házakat terhelő előnyös kölcsöhivatal nem ismeri el s igényét teljes
nöket átvállalhatják. Bővebb felvilágosíegészében fentartja. Délmagyarország k|
adóhivatala,
tást dr. Gróf árpád ügyvéd ad
99
V i í r ö s m a r l h v - u c c a 5 .

Villany X Villany

motorok J a n i Andrásnál
részletre. , f&JÉZ'ilFA

József Főherceg Szálloda
ufból

Deufsches

Töchterheim

BÚTOR Wlesnernél

Amatőr fényképészek!

Poloska és molyfrlást

m e g n y i l t .

Mikép leszek
erösés egészséges
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NUTRIGÉN VÁLLALAT KÖZPONTJA

H. Lengyel Grele

Kállay Albert ucca í. sz.

Lakásfertőtlenita Vállalat
Minden

2

vevdnek

Hoffmann Dezső SfiTS

Üzletszerzőket

Anker biztosító

Ház árverés

1931 junius 1405.

DÉLMAGYARORSZAG

Tőzsde

M E R C E D E S - B E N Z A U T O M O B I L RT.

Zürichi deviza zárlat: Páris 20.18.5, London
25.09.5, Newyork 515.65, Brüsszel 71.84, Milánó
26.99.5, Madrid 49.40, Amsterdam 207.47.5, Berlin
122 35, Bécs 72.47, Szófia 3.74, Prága 15.28, Varsó
5785, Budapest 9005, Belgrád 9.11.5, Bukarest 3.07.
Budapesti valula zárlat: Angol font 27.81—27.96,
Belga frank 79.55—79.95, Cseh koro i 16.88—17.00,
Dán korona 153.20—153.80, Dinár 10.01—10.12, Dollár 571 25—574.25, Francia frank 22.25-22.55, Hollandi forint 229 90—230.90, Lengyel zloty 63.95—
64.25, Leu 3.38—3.42, Léva 4.12—4.18, Lira 2980—
90.10, Német márka 135.70—136.30, Norvég korona
153.20—153.80, Osztrák schilling 80.25—80.65, Svájci
írank 110.80—111.40, Svéd korona 153.40-154.00.
irányzat; A mai értéktőzsdén kedvetlen hangúlatban indult meg a forgalom. Bár az üzlet minimális keretek kőzött mozgott, az árfolyamokban
számottevő lemorzsolódást nem szenvedtek s az
üzlet mindvégig vontatott maradt. A zárlat a napi
középárfolyamokon ment végbe. A fixpiac üzlettelen, tartott, a devizapiacon lényeges változás
nem tőrtént.
Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar buza
Jun. köt. 14.51, 14.60, zárlat 14.59—1460. Tengeri
jul. kőt. 13.66, 13.72, 13.70, zárlat 1365—13.67,
aug. kőt. 13.90, 13.85, zárlat 13 85—1387. Tengeri
1932 májusra 12.00, 12.15, 1210, zárlat 12.06—12 08
Irányzat barátságos, a forgalom csekély.
Budapesti terménytőzsde zárlat: Magyar buza
77-es tiszavidéki 14.55—14 70, 78-as tiszavidéki 14.70
—14.85, 79-es tiszavidéki 14.90—15.20, 80-as tiszavidéki 15.00—15.30, 81-es tiszavidéki 15.00—15.40.
Rozs 13.60—13.75. Tengeri 14.15—1435. Irányzat
tartott, a forgalom csendes.
Cslfeágói terménytőzsde zárlat: Buza alig tar.
tott. Juliusra 59 egynegyed—háromnyolcad, szeptemberre 49 ötnyolcad—háromnegyed, novemberre
63 egynegyed—háromnyolcad- Tengeri alig tartott
Juliusra 56 hétnyolcad, szeptemberre 52 hétnyolcad, novemberre 46 egyketted. Zab alig tartott. Juliusra 26 ötnyolcad, szeptemberre 27, novemberre
29 háromnyolcad. Rozs alig tartott. Juliusra 37
egynyolcad, szeptemberre 39 egynyolcad, novemberre 42 hétnvolcad.

Válasszon!!!
Műlhofffernél
( S z é c h e n y i tér 9)
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egy szép, maradandó értékű és kedves
családtagját megörvendeztető ajándéktárgyat, melyet soha ilyen olcsón nem vásárolhat.

Karátos és karáton felöli brfllláns
tárgyak alkalmi árban beszerezhetők!
Hitelképes egyéneknek részletfizetés!

Slrandgyöngyök nagy választékban!

Yoghurt
üdít
hizlal

gyógyít
táplál
1 Üveg Ara 30 fillér, a

Központi Tejcsarnok RT.
flöktejcsarnokalban.

Rádió-készülékek,hangszórók k
legnagyobb választékban már
8 P havi részletre is. 2,1

PHILIPS-készülékek,
6-12-18 havi részletre

DEUTSCH ALBERT

KARASZ UCCA 7. TELEFON AUT. 18-71
S z e g e d legnagyobb
rútító éa villamossági
vállalatánál
szeresbetőle be. — 4HamJó
accumulátortöltés,
csillárokban
óriási
választéle. Tekintse
meg
kirakataimatt
Díjtalan, véielkölelezeíiség nélküli bemutatás

A Mávag-MercedesBenz autógyártmányok kizárólagos eladási megbizoilja

kiállítási szalontál
Szeged, Kossuth Lajos sugárut 5. sz. alatt m e g n y i t o t t a .
Telefonszám: 32-32. — Vezető:

Semtel Sándor.

H. 2

Sport
Kavarodás az osztályozó mérkőzés körül
A PLASz fegyelmi bizottságának ismeretes Ítélete alaposan felborította a Bástya terveit. Amellett,
hogy elvesztette egy érdekesnek ígérkező mérkőzés bevételi lehetőségeit, attól is megfosztották,
hogy kellő időben valahol elhelyezkedhessen. Viszont állandóan készenlétben kell állnia, mert a
PLASz fellebbezési fóruma esetleg kimondja, hogy
junius 14-én ki kell állni az osztályozóra. De az
is kellemetlen helyzetbe hozhatja a Bástyát, ha
nem most írják ki az osztályozót, mert akkor
ismét nem lesz ideje junius 14-ére ellenfélről
gondoskodni. A PLASz határozata tehát rend.
kivül súlyosan érinti a Bástyát; a kassza kiürült,
a játékosokat nincsen miből fizetni.
Miskolcon valóságos sportforradalom kezdődött
a PLASz fegyelmi bizottságának Ítélete miatt. Azt
mondják, ha nem tudták bizonyítani, hogy egyesületi vezető adott a Turul.játékosoknak pénzt,
hogyan szabhattak ki büntetést az Attilára is? Az
Attila vezetősége deklarációban jelentette be, hogy
osztályozó mérkőzésre semmi körülmények között
sem áll ki és ha a PLASz fórumai erre mégis
köteleznék, inkább feloszlatják az egyesületet, de
a bajnoki címtől nem hagyják magukat megfősz,
tani. Az Attilának ez az állásfoglalása egészen
uj helyzetet teremt és még az sincs kizárva, hogy
a Bástyának esetleg a VAC FC.ve1 kell majd az
osztályozót lejátszania.
A vasárnapra ellenfél nélkül maradt Bástya természetesen nem tudott. a vidéken elhelyezkedni.
Miután azonban a csapatot játékban kell tartani,
a Bástya vasárnap reggel 9 órakor a SzAK ujszegedi sporttelepén barátságos mérkőzést játszik
a KEAC-cal.

Diákok a sportegyesületekben
Az egyesületi utánpótlásra nagy jelentőséggel
bir az a miniszteri rendelet, amely a jövőben lehetővé teszi, hogy a KISOK kötelékébe tartozó
sportoló diákok a Jövőben indulhatnak valamelyik sportegyesület színeiben. Eddig a KISOK-hoz
tartozó diákok, akik résztvettek a KISOK bajnokságáért folyó küzdelmekben, a labdarugó szövetség bajnoki meccsein nem vehettek részt A rendelet szerint minden iskola kiválaszthat egy egyesületet és annak az iskolának a növendékei csakis
a kiválasztott egyesület színeiben indulhatnak. A
rendelet kimondja, hogy az intézet testnevelési
tanárát be kell vonni az egyesület vezetőségébe.
A rendelet azt is előírja, hogy a sporttelepeken a
diákokat külön öltöző illeti meg és nem szabad
nekik a szeniorokkal egy helyiségben öltözni. Ha
nem is mindenben felel meg a rendelet, a futballegyesületek egyik nagy sérelmét mégis orvosolja,
mert a jövőben a diákokat a labdarugó szövetség
bajnoki meccsein szerepeltethetik.

Szeged vasárnapi sportprogramja:
egyetlen amatőrmérkőzés
Igaz, hogy a kánikula jóval előbb beköszöntött,
mint máskor, de azért tavaly junius elején még
nagy sportprogramokat bonyolítottak le az egyesületek. Vasárnap úgyszólván semmi sem lesz
Szegeden, még az az egyetlen amatőrbajnoki mérkőzés is, amit lejátszanak, csekély jelentőségűNem fog nagy Izgalmat okozni áz SzTK—UTC

He vegyen külföldi árut,

GFB „ S I S T E R S "
Gyári lerakat

találkozás, mert a tabellán változást nem idézhet
elő. Kezdete délután 5 órakor a Hunyadi-tért
sporttelepen.
Feltűnő, hogy még egyetlen nívós atlétikai versenyt nem rendeztek az idei szezonban Szegeden.

Szerkesztői

Széchenyi téri lakó. Kérdését nem értjük teljesen, annyit közölhetünk, hogy a főbérlő felmondási ideje egy negyedév, még akkor ls, ha a lakbért utólag és havonta fizeti. Ha azonban ön —
ami nem derül ki leveléből — albérlő, akkor «
felmondási idő két hét.

Katona Dr. fogl

szemináriuma
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(Iflslaludu Sándor Hiúságának es agghoránaK szerelmei)
(Korfestő
Irta:

történeti

regény)

Darnau Kálmán

A vendéglátás dolg'át elvégri Borbála kisasszony vezérletével az ispánné asszony. Köiflttúk lábatlankodik Liza néni is, igy a vendéglátásban nem lesz hiányosság a pincehaj'ék táján.
Az őszi nap is megemberelte magát. A
felhőfoszlányok rejtekükbe húzódtak. Az égbolt kéksége ragyogott, mint a vasárnapi mi
séhez kiöltözött pártás leány. Mihály nem
zetes u r vállára vetett katonakőpönyegébcn
előbb bejárta a külső gazdaságot. Beszólt rt
nagyasszonyhoz s csak déltájban ballagott ki
a hegyre.
A szüreti vendégek" ozsonnatájban gyülekeztek. Elsőnek Bosty Antal fiskus uram érkezett, oldalán fiatal hitvesével, kinek' karcsú termetét simogatva járta a Nyírlak felé
tányérazó őszi napsugár verése. Előttük lépkedett Rosty Rozika, kényeskedve emelgetve
pufándlis
szoknyáját, ne essék rajta gyűrődés, ha Oszterhueber Imre udvarlását fogadja. Mihalovich Ferkó Csabrendekről maga
hajtotta négy szürkéjét. Mellette ülő, csikIfndós-szemü Terus bugát a hegyi bástyánál lesegélve, ruganyos csézáját a nagyvendéglőbe irányította. A balashegyi szöllőszomsrédok' a hegyi utak mentén verődtek" öszsz*. A Nikola-lánvokat Hertetendy Gyuri kísérte. az árnyas diófák alá. Tarányiné Sándorffy Katinkát illő tisztelettel fogadta Mihály nemzetes ur. Eléje lépkedett a hegyi
útra, hogy karjába kapaszkodhassék. Agh ispán uram az érkező vendégek üdvözlésére
kirkísiitptte mordályát. Olyan sürü volt alkonyáttájban a mulato'zók felrajzása, hogy
szinte beleizzadt mordályának töltésébe.

a pincegádort szemezte! Mert bizony Mihály
nemzetes u r hitvesét keJl helyettesitenie a
háziasszonyi tisztségben. Fel is hessegette
nyomban a leány-legény fiatalságot a szőlőhajlák mögött ágaskodó Fehérkövek magaslatára, hogy piros szinben pompázó kecskerágiló lombokat szedjenek a szüretes asztal
'liszitésére. Ahogy Barcza, Bosty, Farkas, Fábián-kisasszonyok vezetésével a fiatalság nekivágott a hegyi útnak, Borbála kisasszony a
pincegádor felé igyekezett, hogy szemlét tartón a hevenyészett tálason nyújtózkodó ételeken. A háziasszonyi tisztség hivatalos útjára
Mihlly nemzetes ur is elkisérte. Ki is tudott
volna a férfi vágyakozására zablát vetni, mikor Borbála ott hajladozott a libasült, töltött
csirke, nyulderék citromos illatától áradozó
tálak között. Bizony — akarva nem akarva
— Mihály nemzetes ur ölelő karja is átfonódott a leányderékon. Sőt ha a kávésnénikék
terefere-szavának hinni lehet, az összeforrott
ajkak cuppanása fel is hallatszott a DÍnoegádorból.
A vénasszonyok nyarának napja búcsúzkodott delelőjétől. Tüzlángban égő korongja
Nyírlak fölé tányérozott, biborroj«ot fonva a
kúszó felhők szegélyére.
Mig az ispánné, Liza néni, a vincellér Rozijával a kecskelábú asztalokra teregette a sávolyos abroszt, Borbála kisasszony a vidáman
kocintgató öregurak közé telepedett. Meg is

Ne próbálKozssunlc

selejtes

SBffiSra;

índnlt nyomban a beszélgetés szava. A ré»máriást a deresedő fejű Barcza József kapta
marokra, ő t illette a mesélgetés sora. Pü»pöki uruk elődjéről, a nagy épitő Biró Mártonról esett szó. Barcza uram egyike volt
a társaságnak, aki táblabírói minőségben
résztvett a templomszentelés nagyparádéja
után Sümegh székesváros küldöttségében. Az
uj ruhába öltöztetett barokk kastély homlokzatának kagylódiszitéseit megaranyozta a késő
nyár delelő napja. Alig fordult be a négylovas kegyúri fogat a püspöki kastély emberóriásokkal tartott erkélyes bejárata alá, az
oszlopos sóház kiugrója alatt csoportokba verődtek a tisztelgésre készülő nemzetes urak",
élükön Sándorffy
Sándor,
a királyi család
procurátoróval.
Köréje gyülekeztek a templomszentelés ünnepségére a szomszédos megyéket képviselő nemes urak. Veszprém vármegye ítélő bírái közül ezobolyprémes vállravetőbe kiöltözve ákosházi
Sárkány
István vitte
a szót. Hatalmas termetével szinte kiágasko
dott birótársai — Dőczy Ferenc,
lászlófalvf
Eőrdögh
Pál, és Bezerédy Jőb — közül. Tarsolyos huszár kisérte Parlaghy
Lászlót,
Sümeg főszolgabíróját és a serkendezö bajuszú
Hertetendy
Gyurka viceszolgabirót.
Bohonczy
Pál, Veszprém vármegye preceptora
a csigáskut körül ácsorgó Csutor András,
Szalay
János, Balla István zalai esküdt ülnökökkel
enyelgett Hertelendy
Zsigmond
fiskus Gábor
öccsével, a nemes Zalavármegye itélöszékének jegyzőjével, Kovács Ferencet,
Sümeg város őregbiráját noszogatták, hogy jól kivágja
a rezet, ha kegyurukat üdvözli. A biztatgató
nemes urakat megnyugtatta Bodó Imre, y>hitfo
nótáriust,
hogy ott lesz az öregbiró mögött
sugó szóval, hogy bele ne süljön a dictiófába.
(Folyt, kőv.)

áruval,

hwím »harisnya vAsiriisnái,

c s a k i s GFB védjeggyel ^ 2 - 9 0 - ! ^

Kisfaludy Mihály, mig vendégei szórakozf ó l i á k Testvéreknél
#
OFB B<-mhero»elyem
G F Bflórh o r l t n y A k
tatásával-, foglalatoskodott, tekintetével a szöíJőhegy útját fürkészte. Nehezen várt valakit,
Megérkeztek a legújabb
dö
kire melegebb érzéssel gondolt többi vendéR
Á
D I Ó K , g u m i k ,
alkatgénél. Szinte nekipirult, amikor a szöllőház
r
é
s
z
e
k
és
Javítások
legolcsóbban
gémeskút jánál Borbala kisasszonyt befordulni
látta. Távolról is olyan kívánatos volt a vicsoda
H»«l U C C A 1.
T e l e i o n 2o-2ft,
ruló leány, akár a zöldlevelek közül kipir u l ó cseresznye. Mélyen kivágott fehérbabos ruhájából szinte világított hajának sötétsége. A nemzetes ur, vágyait leplezve, félszemével a sárguló haraszton közeledő leány
vegyileg tisztítása és minta utáni f e s t é s e soronklvOl,
ringó alakját figyelte... Együtt jöttek' fel,
leszállított, m e g l e p ő olcsft á r a k m e l l e t t készOlnek ?
karöltve, a mélyvágásu hegyi uton, egymáskelmefestő és vegytlsztltó Ipartelepén, Rákóczi tér |
hoz simulva a kökénybokrok árnyékában.
(az ut ad5£|vata'> és a tűzoltólaktanya közt). Telefon aut. 20—75.
\7 öregedő urak ezalatt verejtéküket törölFióküzletek: Kazinczy n, 11. Telefon aut. 19-94. Gizella tér 3. Telefon aut. 20 - 55. Klskuntéisgyhiza. Kossuth a. IS.
getve, a diófák árnyékában telepedtek le. TaA g y t ó l ! - , paplan-, fehérnemű-, gallér- és kézellőflsztitós gyönyörű kivitelben, j
nyát vertek a hevenyészett kecskelábú asztalok körül. A fiatalság pedig, a szüretelő lányok víg nótázását hallgatva, jókedvvel cicázott. Nagy örömrivalgással fogadták a házigazda oldalán közéjük toppanó Koller Borbálát. Kedvence volt a csiklandós-szemü pi'ispőkkisasszony nemcsak a táblabírák nagyasszonyainak, a csatos cipőben, pulindcrhen (Dreherrel szemben)
T E L E F O N : 30—70.
110
nyegléskedő gavalléroknak, de még a zsinóros
dolmánvu nemzetes uraknak is. Nem is rösteltek üdvözlésére felkászolódni a kocintgató
asztal mellől. Nekipirult arcával olyan ellenállhatatlan is volt a püspöki aula szemefénye, hogy még az újházas Gvőmrey György
szövet-, mosó- és buretöllönyökeí,
uram is rajt felejtette tekintetét, megfeledfiu- és gyermekruhák, divntnndrágok, strand- és klubkabátok minden méretben,
kezve szemben ülő szépséges hitveséről, Csapody Borbáláról. Hát /nég a táncos ifjak! Valósággal köréje tülekedtek, hogy illő pukJunius hó tartamára egy szenzációs
kedlkét kőzött hamvas kezecskéjét ajkukhoz
cuppanthassák. Csakhogy Borbála kisasszony
szembogara ezúttal oda sem pislantott Taranyi-Oszterhwber Imrére, Döry Miskára, a
Vajda, TIertclendy, Michalovich, Szegedy. Bogyay» Tallián-fiukra. Sőt még a nagymuzsikus
Klauzál tér 3. szám.
521
Svotics Janival sem incselkedett. Tekintete

S r k e r é k p á r P160

OPEL és WONDER

Wolf gépáruházában

kerékpárok.

, bútorszövetek,

Férfi és nőiruhák,
szőnyegek stb.

lucza József

DUGASZ
FEST
TISZTIT!
Kárász ucca 16. és Károlyi ucca 4.
ipartelep: Tápéi ucca 7.
LEGOLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT
MERT

reklám ruhaárusítást rendez feltűnő olcsósággal

FÖLDES IZSÓ ruhaáruház
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1931 junius 7.

járásjelentés, ügetőversenyeredmények. Az operaelőadás után Horváth Gyula és cigány zenekarának
hangversenye az Ostende-kávéházból, Kalmár Pál
(ének) közreműködésével.

Péntek, Junius 12.

1931 junius 7-től iunius 13-ig

A Mopcsti rádió műsora
Vasárnap, Junius 7.
9: Újsághírek, kozmetika. 10: Egyházi zene és
szentbeszéd a belvárosi plébánia templomból.
Szentbeszédei mond Hoss József dr. kaposvári
apátplébános. 11.15: Evangélikus istentisztelet a
Deák-téri templomból. Prédikál Kemény Lajos
igazgató-lelkész Utána pontos időjelzés, időjárásjelentés. Majd a m. kir Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye Köz r emíiködlk - Lenhardt Ilus (ének). Karnagy Berg Ottó. E hangverseny szünetében »Rádió krónika*. Elmondja Papp
Jenő. 2: Gramöfönhangverseny. 3: A Rádióélet
gyermek játszó-órája (Ha^sányi Gizi előadása). 3
óra 30 perc: A m. kir. földmivelésűgyi minisztérium rád ióe! '">adássorozata. Náray Andor
gazd.
akad. r. tanár : »Az istálló légymentesitésének gazdasági jelentősége és módja*. 4.15: v Amerikai furcsaságok*. Heigl László dr. előadása. Felolvassa
Koncz Sándor dr. Utána pontos időjelzés, időjárásjelentés. 5: Magyari Imre és cigányzenekarának
hangversenye. 6.10: »A rádió hasznos volta a kisazdaIársadalomra nézve*. Kárász Pé'er, a >Csaigi Olvasóköre elnökének előadása. 6.25: A Paestrjna kórus hangversenye. Karnagy Zsaskovszky
"ózsef. 7.10: Szalonzenekari hangverseny. Karnagy
'ertha István. 8.10: Sport- és lóversenyeredméi>ek. 8.30: Az Országos Színművészeti Akadémia
övendékeinek előadása: »Ahol unatkoznak*. Vigáték 3 felvonásban. Irta Pailleron. Fordította Huszár Imre. Rendező Odry Árpád. Ulána pontos
időjelzés, időjárásjelentés. Majd a nemzetközi vivőverseny helyszíni közvetítése a margitszigeti diszpályáról. Utána Bura Károly és cigányzenekarának hangversenye a Metropol-szállóból.
H é t f ő ,

junius 8.

9.15: Az Országos Postászenekar hangversenye !
9-30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 1110:
Nemzetkőzi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12 05: A rádió
házikvartettjének hangversenye. 12.25: Hirek. 12
óra 35 perc: A hangverseny folytatása. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2 45;
Hirek, élelmiszerárak, piaci árak. árfolyamhirek.
4: Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária előadása.) 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hirek. 5: Csűrös Zoltán novellái. 1. Katona; 2. örök szerelem. Felolvassa a szerző. 5.30:
Gramofonhangverseny. 6.30: Német nyelvoktatás
(Szentgyörgyi Ede dr.) 7: »A gyermek és a képzőművészeti. Glatz Oszkár előadása. 7.30: Kolozsvári Balogh Jancsi és cigányzenekarának hangversenye. 8.30: »Dani bá* mulat*. Hosszú Zoltán dr.
előadása kolozsvári Balogh Jancsi és cigányzenekarának közreműködésével. 9 : Pontos időjelzés,
hirek. 9.15: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult,
zenekar hangversenye. Közreműködik Bodó Erzsi (ének) és Csuka Béla (gordonka). Karnagy
Dohnányi Ernő dr. E hangverseny szünetében idő-,
járásjelentés. Majd Bura Sándor és cigányzenekarának, valamint Szabó Guy László jazz zenekarának hangversenye a margitszigeti Spolarich-étteremből.

Kedd, Junius 9.
9.15: Hangverseny. Közreműködik Kovács Margit (ének), Szénássy Károly (hegedű) és Lakatos
Árpád (saxophon). Zongorán kisér Kazacsay Tibor. 9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása.
11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az
Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.C5: A
Mándits szalonzenekar hangversenye 12.25: Hírek.
12 35: A hangverseny folytatása. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.15: Hirek, élel-

miszerárak, piaci á'-ak, árfolyamhirek. 3.30: A
»Tündérvásár* meseórája. 4.45: Pontos időjelzés,
időjárás- és vízállásjelentés, hirek, 5: »Három különös sziget: Gotland, Helgoland, Málta*. Megveri
Ella felolvasása. 5.30: Eugen S'.epat orosz balalajka zenekarának hangversenye 6.15:
Francia
nyelvoktatás (Garzó Miklós dr.) 6.45: Cselényi József magyar nótákat énekel Rácz Béla és cigányzenekarának kíséretével. 7.45: Patay Eliz cimbalomhangversenye. Zongorán kisér Kősa György.
810: Tarka-est. Rendező Bánóczy Dezső dr. Szünetben ügetőversenyeredmények. Az előadás után
pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. Majd Csorba Gyula és cigányzenekarának hangversenye a
Baross-kávéházból

Szerda, Junius ÍO.
9.15: A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangversenye. 9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12
óra 05 perc: A m. kir. Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye- Karnagy
Fricsay Richárd 12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny' folytatása, l i Pontos időjelzés, időjárásés vízállásjelentés. 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 3.30: Morse-tanfolyam. 4:
»Á dáhliáról*. L'Eplattenier Imre dr. előadása.
4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés,
hirek. 5: A Janus Pannonius Irodalmi Társaság
alakuló közgyűlése a pécsi nemzeti kaszinó dísztermében. 7 : Kálmán Oszkár dalestje. Zongorán
kisér Polgár Tibor. 7.40: Balatoni est Bevezetői
mond Ripka Ferenc dr. főpolgármester. Konferál
Ilovszky János. Közreműködik Nagy Izabella, Fáy
Szeréna, Rakó Lászlóné és Cselényi József, a Német-uccai polgári fiúiskola énekkara és cserkészcsapata. Kísér Kurina Simi és cigányzenekara.
A dalokat összegyűjtötte és részben szerzette Kiss
Sándor, a cserkészrészt Pirovszky Lajos. 9.10: Radó Antal müvej és fordításai Odry Árpád előadásában. Utána pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek, lóversenyeredmények. Majd Kiss Lajos és
cigányzenekarának hangversenye a Gellért-szállóból. Közben 10.30: Somogyi Gyula francianyelvü
előadása.

CsUtörlök, Junius 11.
9.15: Gramofonhangverseny. 9.30: Hirek. 9.45:
A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból,
időjárásjelentés. 12.05: Hangverseny. Közreműködik Bácz Tilda (ének) és Németh Anna (zongora).
Zongorán kisér Polgár Tibor. 12.25: Hirek. 12.35:
A hangverseny folytatása. 1: Pontos időjelzés,
időjárás, és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4.10: Hogyan
fogunk a Marslakókkal érin^kjzni. Irta Pál Zsigmond. Felolvassa Radó Árpád. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hirek. 5: A
m. kir. földmivelésűgyi minisztérium rádióelöadássorozata. Gróf Hoyos Miksa, az Országos Mezőgazdasági Kamara elnöke: »Gazdatársadalom és
mezőgazdasági kamarák*. 5.35: Az Első Budapesti
Citerakör hangversenye. Vezényel Bundschuh István. 6.30: Angol nyelvoktatás (J. W. Thompson).
7.10: Gyorsíró tanfolyam (Szlabey Géza). 7.25:
A m. kir. Operaház előadásának ismertetése és
az előadás szinlapjának felolvasása. 730: A m.
kir. Operaház évzáró előadásának
közvetítése.
sSába királynője*. Opera 4 félvonásban, őt képpel. Szövegét irta Mosenthal. Forditotta Kern A.
Zenéjét szerzette Goldmark. Az I. felvonás után
Pontos időjelzés, hirek. A II. felvonás után Idő-

„ALDAS" ÁSVÁNYVÍZ
Szegedi m e g k ö t i :

M o l n á r

Aníal.

9.15: A rádió házikvartettjének hangversenye.
9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10:
Nemzetkőzi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi
templomból. 12.05: Kurina Simi és cigányzenekarának hangversenye. 12.25i Hirek. 12.35: A cigányzenekar hangversenyének folytatása. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.45:
Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.
4: sA sárospataki főiskola renessaincea*. Elekes
Imre előadása. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásés vízállásjelentés, hirek. 5: »A takarékosság*.
Perlaky Lajos előadása. 5.30: Hangverseny. Közreműködik Bálint AH- e (zongora), Kálmán Mária
(hegedű) és Sasskó Hilda (ének). Zongorán kisér
PólgSr Tibor. 7: »Emlékezés Vargha Gyulára <.
Kéky Lajos előadása. 7.30: A stockholmi Merciirii
Ordens-Sangkör hangversenye a székesfővárosi
Vigadó nagyterméből. Karnagy Bror Arrhenius.
Közreműködik Stockman Dávid (ének), Rude Albin
(zongora) és a budapesti Elektromos Müvek Dalköre Müller Károly vezényletével. Utána: Pontos
időjelzés, időjárásjelentés, hirek. Majd a Kerntlertrió hangversenye. Utána: Bura Károly és cigányzenekarának hangversenye a Metropol-szállóból.

Szombat, Junius 13.
9; 15: Szalonzenekari
hangverseny. Karnagy:
Bertha István. 9.30: Hirek 9.45: A hangverseny
folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12
óra 05: A m. kir. József nádor 2. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. Karnagy Szeghő
Sándor. 12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny folytatása. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak,
árfolyamhirek. 4: Thury Mária meséi. 4 45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hirek.
5: A Magyar Cserkészszövetség műsoros előadása.
6:. Páduai Szent Antal halálának és szentté avatásának 700. évfurdulója alkalmából emlékünnep
a Székesfővárosi Vigadóból. 7.30: Helyszíni közvetítés az ózdi vasgyárból. A közvetítést vezeti Gyarmathy Sándor, konferál Koudela Géza dr. 845:
Gramofonhangverseny. (A közönség kedvenc lemezei.) 9.45: Pontos időjelzés, hirek, időjárásjelentés,
lóversenyeredmények. Majd: Weygand Tibor énekszámai a rádió házikvartettjének kíséretével. 10:30:
Másfélóra kőnnyü zene. (Zenekari hangverseny.)
Karnagy Polgár Tibor.
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Vasárnap, Junius 7.
BARCELONA. 17.80: Gramofon-tánczene
18.30:
Szopránénak. 19.10 Szalonzenekar. 20: Callao
énekesnő a rádiózenekarral.
BÉCS. 9.30 A bécsi kamarakar hangversenye, Weissenback András vezényletével, Günther orgonaművész közreműködésével. 11: Történelmi toronyzene a bécsi városházáról, Burkhart vezényletével, a bécsi trombitakar előadásában. 11.30: A
bécsi szimfónikusok hangversenye. Paumgartner
vezényletével, Wlnkler cselómüvész és Scholz
Róbertt és Heinz zongoraművészek közreműködésével. 18.20: Az osztrák munkásegylet citerahangversenye. 14.80: Römisch-zenekar. 17.15:
Kamarazene a Rotschild-kvartett előadásában. 19:
Offenbaeh: Madame Favart d m ü háromfelvonásos operája. 22.10: Kralljazz játéka.

LEIPZIG. 16: Gramofon. 17.30: Ezer dalos hangversenye. 18.30: Uj dalok lanntra. 19.30: Drezdai nap. Vidám hangkénsorozat. 34: Tánczene.
BerlinbőL
LJUBLJANA. 11: Déli zene. 12: Gramofon. 15.30:
Citerahangverseny. 16.30: Könnyű zene. 20: Tarka-est. 22.15: Közvetítés Bled-fürdőből.
LEMBERG. 12.10. Hangverseny. 24: Könnyű és tánczene.
LONDON RÉGIÓNÁL. 16.15: Hangverseny. 20.45:
Daventry. 21.05: Zenekari hangerseny.
MIDLAND RÉGIÓNÁL.. 16.15: Orgonaverseny. 17:
London Régiónál. 20.45: Daventry. 21.05: Zen 3kari hangverseny.
MILANO. 16.05: Hangverseny. 17.30: Gramofon.
19.05: Vegyes zene. 19.50: Gramofon. 20.40: Franchetti: Germania e. operája.
OSLO. 17: Vendéglői zene. 20? Rádiózenekar. 22
óra 35: Tánczene Trondheimböl.
PRAGA. 7: Karlsbadi reggeli zenekar. 10.10: Gramofon. 11: Podiebrad fürdő sétahangversenye.
12.05: Nemzeti gárda fuvószenéje. 13.05: Gramofon. 16: Fuvószene. 17: Gramofon. 18: Ravel
Móric zeneszerző dalai kisérőszavakkal. 19: Fuvószene. 20: Verdi: Rigoletto cimü operája gramofonon. 22.20; Kávéházi zene.
RIGA. 16: Népszerű zene. 17: Délutáni zene 20.30:
Népszerű est. 21: Népszerű zene. 2130: Tánczene.
:
RÖMA. 17: Ének- és zenekart verseny. 19.50: Gramofon. 20.40: Hangverseny olasz és amerikai
szerzők müveiből.
STAMBUL. 15: Gramofon. 16.30: Törők zene. 17
óra 30: Tánczene. 18.30: Török zene.
STOCKHOLM. 17.55: Harangjáték. 18: Istentisztelet. 19.45: Rádiózenekar. 21.40:
Szórakoztató
zene.
VARSÖ. 12.10: Gramofon. 14: Monluszko két dala.
14.10: Népdalok. 14 35: Rádiózenekar. 17.15: Népszerű hangverseny. 20.15: A
filharmónikusok
hangversenye szoprán és kürtszólóval. 22.45: Éjiéiig könnyű és tánczene,

H é t f ő , funlus S-
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BUKAREST. 12: Gramofon. 12.50: Gramofon. 17:
Rádiózenekar 18.30: Rádiózenekar. 19: Gramofon.
20: Schumann.ünnep. Theodorescu és Alessandrescu A. előadásában Schumann.szonáták. 2045:
Gutianu operaénekesnő Schumann-dalokat éne.
kel. 21.15: Schumann: E-dur ötös.
DAVENTRY. 16.15: Könnyű zene. 18: Tánczene.
18.40: Haydn-négyesek. 2140: Kamarazene. 23:
Tánczene.
FRANKFURT. 16.30: Wiesbadeni
fűrdőzenekar.
20.15: Kamaraoperák. 23—24: Tánczene
HAMBURG. 17: Hárfahangverseny. 21: Fiatal szerzők zenekari müvei. 22.30: Alkalmi óra. 22.40
Kávéházi zene. 23.2Í1: Kávéházi zene
HEILSBERG. 16.30: Katonazene 18: Cselló- és
hegedűverseny. 20.30: Dellinger Don Cézár c.
háromfelvonásos operettje. 22.30—2330: Szállódai zene.
KASSA. 11.30: Gramofon. 12.30: Cigányzene 14.30:
Tánczene. 17: Orosz románcok és dalok Negra
mont énekesnő előadásában. 17.20: Gramofon
18.20: Az éneknyolcas hangversenye. 19.45: Gramofon. 20: Pozsony. 2225: Mor. Ostrava.
KATOWICE. 15.45: Varsó. 16: Gramofon. 17.10:
Gramofon. 18: Kőnnyü zene. 20.30: Esti zene.
22.30: Könnyű- és tánczene.
LEIPZIG. 16.30: Zenekari verseny. 19.40: Gramofonlemezbemutató, 21.10: Szimfónikus hangverseny. 23.30: Tánczene.
LONDON Régiónál. 17.15: Tánczene. 18.40: Könnyű
zene. 20.35: Mélyhegedű-hangverseny. 22.35:
Kávéházi zene.
MIDLAND Régiónál. 18: London Reglonal. 1840:
Zongoraverseny. 19: Katonazene. 20: London
Régiónál. 20.35: London Régiónál
MILANO. 17: Éttermi zene. 19.15: Vegyes zene.
19.50: Gramofon. 2140: Kamarazene. 22.55: Éttermi zene.
MÜNCHEN. 16.20: Gramofon. 17: Barkácsolás. 19
óra 30: Schrammeltrió. 20.15: A bécsi Singerknaben hangversenye. 2120: A Szántó-négyes
hangversenye.
OSLO. 17.15: Szalonzene. 20.20: Orgonaverseny.
22.05: Népszerű dalok az Akre.trió előadásában.
PARIS. 18: Gramofon. 20.45: Doyen zongorajátéka.
21.30: Debusy-darabok hegedűn, utána Rabaydvonósnégves.

BARCELONA.
17.30: Tánczene. 18: Trió. 19:
Gramofon. 2120; Marti.zenekar játéka.
BÉCS. 11.45: Operettrészletek gramofonon. 12.40:
SrJitlmann és Mendelssohn müvek gramofonon.
15.20: Wolfslhal-zenekar. 17: Tavaszi táncok,
zenekari kísérettel, gyermekkar előadásában. 22
óra 10: Kamarazene. 21.20: Gaudriot-jazz játéka a Schönbrunn-szállóból.
BELGRÁD. 11.30: Gramofon 12.45: Déli zene. 16:
POZSONY. 11.30: Gramofon. 12: Prága. 12.30: Mor.
Gramofon. 17: Délszláv dalok Stajics operaéneOstrava. 13: Prága. 14.05: Gramofon. 14.30: Déli
kesnő előadásában. 17.30: Nemzeti zene. 20.30:
zene. 17.20: Gramofon. 18: Kamarazene. 19:
Timotics énekes nemzeti dalokat énekel. 21: VoleBELGRÁD. 11: Gramofon. 12.80: Délszláv zene a
Prága. 22.15: Mor. Ostrava.
vacs
operaénekesnő
és
Holodkow
énekes
Rigorádiózenekar előadásában. 17.30: Nemzett daPRAGA. 11.30: Gramofon. 14.10: Gramofon. 17.20:
letto.részleteket
adnak
elő.
22.55:
Táncgramofon.
lok gramofonon. 20. Gitár, harmonika, duda és
Gramofon. 20: Közvetítés a weinbergei városi
BERLIN. 1630: Kamarazene. 18.20: Szórakoztató
tamburicazene. 22.05 ^ Gramofon.
színházból. A stockholmi Marcuri-kar hangverzene. 20: Zenekari hangverseny. 030: Tánczene.
BERLIN. 16.80: Délutáni hangverseny. 18.20: Régi
senye Arrhenius vezényletével, Stockman Dávid
BRESLAU. 16: Dalok. 16.25: Filharmónikus hanggramofonlemezek. 19.30:
Chopin-hangverseny.
énekes közreműködésével. 21.10: Orosz zene a
verseny gramofonon 19: Rádiózenekar. 20: WestMajd 0.30: Tánczene.
rádiózenekar előadásában.
phal Károly: Hires perek a történelemben cimü
RÓMA. 11: Ének- és zenekari verseny. 19.50:
BRfSLAU. 16: Hangverseny Marienburgból. 16.5:5
hangjátéka. 21: Haydn: B-dur vonósnégyese.
BRUXELLES. Francia adó. 17: Teazene. 17.45:
Gramofon. 20.40: Könnyű zene.
Szórakoztató zene. 19.10: Régi zongoramüvek. 22
Rádiózenekar. 18.30: Gramofon. 21. Műdalok.
óra 44: Régi és uj tánczene 0.30-ig.
STOCKHOLM. 17.40: Gramofon. 19.30: Rádiózene.
Flamand adó. 17: Rádiózenekar. 17.30: Gramofon.
kar. 22—23: Szórakoztató zene.
BRÜSSZEL. Francia adó. 17.10: Rádiózenekar. 18
17.45: Teazene. 1830: Gramofon. 20: Gramofon. VARSÖ. 12.10: Gramofon. 16: Gramofon. 17.15:
óra 15: Gramofon. 20: Mertdelsshon-müvek a
21: Rádiózenekar.
Gramofon. 18: Kávéházi zene. 19 20: Gramorádiózenekar előadásában. 21.30: Táncgramofon.
Flamand adó. 17.10: Tea-zene. 17.45: Rádiózenekar. 18.IS: Gramofon. 20: Mendelsshon-müvek.
21.30 Csellőverseny. 2145: A zenekari verseny
folytatása.
rádiók, anódpótlók stb. ft, 12, 13 hóra
1.1
BUKAREST. 10.45: Templomi kar. 11: Rádiózenevillamossági szaküzletében,
kar. 12: Gramofon. 12.50: Gramofon. Ifi Dinicu-zenekar: könnyű és román zene. 17.30: Dinicu-zenekar. 18: Gramofon. 20: Bécsi
zene
schrammelelőadásban. 20.20 Műdalok.
21.05:
Kőnnyü zene. DAVENTRI. 18. A Gershom Parkington-kvintett
játéka. 17.30. Zongoraverseny.
FRANKFURT. 16: Szórakoztató zene. 20 45: Rádiózenekar 22.35—21: Tánczene.
HAMBURG. 18 Zenés óra Braunschveígből. 1925:
jT# (Nyugati pályaudvar mellett.') — Telefon (Interurbán) 202—43., 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Schikaneder Emánuel: Varázsfuvola cimü há-
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István Király s z á l l o d á s t : .

romfelvonásos operája a braunschvetgi operából.
73.10: Tánczene.
KATOVICE. 15.60- Zene. 16.20: Zene. 18,15: Népszerű zene. 20.10. Estt zene. 22.15: Hangverseny.
Í9 Könn*'ü és tánczene.

Szobáink

árát

mérsékeljük.

E lapra hivatkozik 20°/o engedményt kapnak.

jV K-öaspontl IUlés, folyó hideg-meleg viz, i m , telefonos s z o b á k .
í«
Teljes komfort.
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1931 junius 7.
fon. 20.30: Filharmónikusok hangversenye. 23.30:
Könnyű zene.
ZÁGRÁB. 12.30: Gramofon 20.30: Hangverseny.
22: Külföldi állomások közvetitése.

Kedd, junius 9.
BARCELONA. 17.30: Tánczene 18: Trió. 19: Gra.
mofon. 21: K ö n n y ű zene. 20 20: A Kataloniai
Visszhang c. énekkar hangversenye.
BECS. 11: Gramofon. 12: Gerda-zenekar. 15.20:
U j tánczene és komolyzene gramofonon. 17.30:
Barkácsolás. 20.10: A tanítók capella karának
hangversenye. Schönkirch vezényletével,
Jölli
Oszkár énekművész közreműködésével. 21: Divatos dalok a Geiger.zenekar előadásában.
BELGRÁD. 11.30: Gramofon. 1245: Déli zene. 16:
Gramofon. 17: Hangosfilm. 22.50: Rádiózenekar.
B E R L I N . 16.30: Rádiózene
gramofonon. 17.35:
Zongoraverseny. 18.25: Szórakoztató zene. 20:
Offenbach Hoffman meséi cimü háromfelvonásos
operája.
BRESLAU. 16: Kávéházi zene. 19 20: Puccini >A
kabát*, c. egyfelvonásos operája; Puccini »Angelika« c. egyfelvonásos operája és Gianninak
oSchieehi« cimü vígjátéka.
BRÜSSZEL. Francia adó. 17: A katolikus rádió
hangversenye. 18.30: Gramofon. 20: Massenetművek a nagy rádiözenekar előadásában. Flam a n d adó. 17: Teazene. 1815: Gramofon. 20:
Vidám hangverseny.
BUKAREST. 12: Gramofon. 12 50: Gramofon. 17:
Luca-zenekar. R o m á n zene. 18.30: Luca-zenekar.
19: Gramofon. 20: Rádiözenekar. 21.15: Rádiózenekar.
DAVENTRY. 16.30: Zenekari verseny. 18 40: Haydn
négyesek 19.45: Katonazene. 21.40: Tánczene.
22.40: Tánczene.
FRANKFURT. 16.30: Stuttgart 18.45-töl zárásig
Stuttgart.
HAMBURG. 18.40: Tarka óra 20: Pkttdeutsch
hangjáték. 22.30: Flotew-, Lortzing- és Nicolaimüvek. 0.30: Éjjeli hangverseny.
H E I L S B E R G . 16.30: Szórakoztató zene. 19.30 EsÜ
zene. 20.45: Hüsch baritonénekes hangversenye.
22.15: Berlin. 2245—24: Rádiózenekar.
KASSA. 11.30: Gramofon. 12.30: Rádiózenekar. 17:
Rádiózenekar. 18: Szláv népdalok zongorán. 19
óra 05: Gondonkaverseny. 19.30: Prága. 20.05:
Nousan Az egyszerű falusi ember c. vidám egyfelvonásosa.
KATOWICE. 15.45: Varsó 16.15: Gramofon. 17.10:
Gramofon. 18: Szimfónikus zene. 20.15: Esti
zene. 22.30: Könnyű- és tánczene.
LEIPZIG. 16.30: Hangverseny. 19.30: Opera ériák.
2110: RÉdiózenekar. 2330: Gramofon.
L O N D O N Régiónál. 16 30: Daventry. 17.15: Tánczene. 18.40: Orgonaverseny. 19.15: Szeptett 20.50:
Szimfónikus hangverseny. 21.30: Tánczene
M I D I .AND Régiónál. 18: London Régiónál. 18.40:
Jöjj, igyál és dalolj d m e n énekhangverseny.
19.15: Rádiözenekar. 2050: Rádiözenekar.
MILANO. 17: Éttermi zene. 19 20: Vegyes zene.
19.50: Gramofon. 21: Szimfónikus hangverseny.
MÜNCHEN. 16.20: Zongoraverseny. 17.20: Esti
Hangverseny.
19.30:
Operaismertetés.
19.35:
Donizetti Don Pasquale c. vigoeprája.
OSLO. 17: Vendéglői zene. 18.45: Hangverseny.
20: Rádiözenekar. 22.05: Karének.
PARIS. 18: Gramofon. 20: Gramofon. 20.45: Csellójáték. 21: A köztársasági gárda zenekarának
hangversenye.
POZSONY. 11.30: Gramofon. 12: Prága. 12.30:
Rrünn. 13: Prága. 14: Gramofon. 14.30: Prága.
17.20: Gramofon. 1810: Mucedzinski zongoraművész hangversenye. 22.20: Prága.
PRAGA. 11.30: Gramofon. 14.10: Gramofon. 14.30:
Rádiózenekar. 17.10: Gramofon. 1905: Krzsicska
Ogarzsi c. gyermekoperájának részletei, előadják a
prágai leánygimnázium tanulói. 19.45: Citera,
kettős. 21: Operaest Bérlik énekes közreműködésével. 22.30: Gramofon.
RÖMA. 17: Ének. és zenekari verseny. 19 50: Gra.
mofon. 20.40: Vegyes hangverseny a római vonósnégyes előadásában, énekkar közreműködésével.

ftstékárnk, lakkok,
zománcok, olatok, hencen,
pácok, parkett ápoIOis maró
szerek, Háztartási cikkek,
Yegm áruk, müireszlestékek,
ecsetek a legolcsóbb árban

Szilágyi Géza J^SSS
Dugonics tér li. sz. Teleion 11-07.
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I g y

k e l l

lég- é s n a p f ü r d ő z n i !

Mielőtt napfürdőzik, dörzsölje

er6«»l.je»ra a napfény hat».s*nak kitett testrésieit

NIVEA

- C R E M
(bőripolő és
- O L A J dőrzsőlő ólat)

szerekkel. Nedves te«ttp| nem szabad napfflrdőml. Mindkettő tartalmazza — *
maga nemében egyedülállóan — a bőrfaja, bőrápoló enceritet. Mindkettő megóvj* a

bőrt ftjdalmas napégésektől, mindkettő csodálatosan barnított bőrárnyalatot szerez
ftanek boros idő eseten is. A Nivea-Creme forr A napokon kellemesen Minit A KiveaOlij barátságtalan idő esetén megvéd az erős lehűléstől, amelyek könnyen megfázáshoz vezethetnek, ogyhogy f>n hiis nyári napokon is lég-, nap- és Vtzfürdőzhet.

Mindenfitt

N 1 V E A - C R E M E C Dobozonként P --50-ttSl 2'20-ig

kapható l

•

Tabánonként P 1"—tői I BO-ig

N I V E A > O L A J i Üvegenként P t'70 és 8-50

M.l

B e l e r s d o r f é s T é r u n rí., B u d o p e t t - Z u g l ó , K o m ó c > y - u t 41.
STOCKHOLM. 17: Szórakoztató zene. 1830: Gramofon. 20.15: Katonazene. 22.10—23: Szórakoztató zene.
VARSÓ. 12.20: Gramofon. 16: Gramofon. 17.15:
Gramofon. 18: A filharmónikusok szimfónikus
hangversenye. 19.55: Csajkovszkij Pique Dame
c. operája az Operaházból. 23 50: Gramofon.
ZÁGRÁB. 12.30: Gramofon 20.30: Hahr Erika hegedümüvésznő hangversenye. 21.30: Vidám est 22
öra 40: Könnyű zene.

MOR. OSTRAVA. 11.30: Gramofon. 12: Prága 12
óra 15 perc: Prága. 14.10: Gramofon. 14.30:
Rádiózenekar.
MÜNCHEN. 17.20: Ha . b verseny. 19.30: Férfi dalegylet hangversenye.
OSLO. 17: Gramofon. 20: Rádiözenekar. 22.05:
Népszerű zene. 22.35: Tánczene gramofonon éjfélig.
PAR X C Radio-Raris. <755. Gramofon. 22: Gra.
mofon.
PRÁGA. 11.30; Gramofon. 12.30: Déli zene. 1305:
A déli zene folytatása. 14.10: Gramofon. 17
Szerda, funlus ÍO.
óra 20 perc: Gramofon. 19.30: Verdi: Don Carlos cimü operája a Nemzeti Színházból.
BARCELONA. 17.30: Tánczene. 18: Trió. 19: SzaRIGA. 17: Rádiózenekar. 19.05: Gounod-zene. 28
lonzenekar. 21.05: Kőnnyü zene. 22.05: Casadeóra 30 perc; Fali-zene. 21.05: Népszerű zene.
mont katalán zeneszerző müvei.
Puccini: Bohémélet, ábránd.
BÉCS. 11: Macho-zenekar. 12.40: Gramofon. 15
RÓMA. 18: Vegyes hangverseny. 20.50: Puccini:
óra 20 perc: Hangverseny.
Közreműködnek:
Manón Lescaut cimü operája.
Jaeckel Sarolta ének-, Roller Gina ének-, Siedek
STOCKHOLM. 17.30: Gramofon. 20.30: Szólisták
Lissy hegedű- és Ballon Hedda zongoraművészek.
hangversenye.
17: Bécsi zene Mozart idejében, előadás. 19.30:
VARSÓ. 12.10: Gramofon. 16.40: Gramofon. 1650:
Közvetítés az állami operából, a z opera cime
Lemberg. 17.15: Gramofon. 17.35: Vilna. 18: Rend.
nincs megadva. 22.15: A Korngold-jazz játéka.
őrzenekar. 19.20: Gramofon. 20.35; Hangverseny.
BELGRÁD. 11.30: Gramofon. 12.45: Déli zene. 16:
22 30: Kőnnyü- és tánczene.
Gramofon. 17: Nemzeti dalok. 17.30: Rádiózenekar. 20: Zenés rejtvények.
B E R L I N . 16.30: Szórakoztató zene. 18: Zenés ifjúCsütörtök, funlus 11.
sági óra. 19.10: Fuvószene. 20.30: Foz Vilmos
tragédiája. Hangjáték. 0.30: Tánczene.
BARCELONA. 17.30: Tánczene. 18.30: Trió. 19:
Gramofon. 21.05: Szórakoztató zene.
BRESLAU. 16.15: Felsősziléziai népdalok.
16.45:
BÉCS. 11: Gramofon. 12: Silving-zenekar. 15.20:
Tánczene. 17.35: Szórakoztató zene. 19: ZeneOperettzene gramofonon. 19.40: Kratz M a i kakari verseny. 22.45: Kabaré gramofonon.
rintiai dalokat ad elő. 20.45: LGeorg és Kober
BRÜNN. 11.30: Gramofon. 14.10: Gramofon
hangjátéka a cirkuszéletből. 22.25: Payr-renekar.
BRÜSSZEL. Francia adó. 17: Tánczene. 17.45:
Hangverseny. 18.30: Gramofon. 20: Gramofon.
BELGRÁD. 11.30: Gramofon. 12.45: Déli zene. TS:
21: Hangverseny. Flamand adó. 17: Gramofon.
Gramofon. 17: Nemzeti dalok. 17.30:. Sfiligoj
17.15: Tánczene. 18 30: Gramofon. 20: Kamaoperaénekesnő délszláv dalokat énekel. 19: Harrazene. 21: Tánczene.
monika. 22.50: Gerasimenko zongoraművész játéka
BUKAREST. 12: Gramofon. 1250: Gramofon. 17:
Rádiózenekar: Kőnnyü és r o m á n zene. 18.30:
B E R L I N . 16.30: Hangverseny. 18.15: Énekkarok.
Rádiözenekar. 15: Grariiofon. 20: Caratgé fu20.35: Szimfónikus hangverseny. 22.05: Közvevolaművész játéka. 20.45: Zongoraverseny. 21.
títés Londonból, a Covent Garden operaházból-.
óra 15 perc: Alexarjdrescu hegedűművésznő jáVerdi: Rigoletto c. operájának I I I . és IV. feltéka.
vonása.
BRESLAU. lff : Gramofon. 19: Vidám esti zene. 20
DAVENTRI. 15.30: Katonazene. 16.45: Orgonaveróra 30 perc: Nemzeti táncok: stájer, piemontl
gonaverseny. 18: Tánczene. 18.40: Haydn-négyeés norvég tánc. 21.30: A sziléziai filharmonisek. 19.45: Zongoraverseny. 20: Zenekari verkusok szimfonikus hangversenye. 23:
Éjfélig
sen v. 22.55: Tánczene.
hangverseny.
F R A N K F U R T . 16.30: Rádiözenekar. 19.20: StuttBRÜSSZEL. Francia adó. 17; Teazene. 20: Népgart.
szerű dalok. 21: Kamarazene. Flamand adó. 17:
HAMBURG. 16.15: Zenekari verseny. 18.15: Tarka
Rádiózenekar. 18.30: Gramofon. 20: Népszerű
óra. 21: Halászok mondái és dalai. 22.30: Kávéházi zene. 23.15: Éttermi zene.
. zene: Berlioz-, Ponchielli-, Grieg-, Csajkovszkij-,
Mussorgszkij-, Korzakow- és Chabrier-müvek.
HEILSBERG. 16.30: HHangverseny. 19.30: Schubert-müvek a rádiózenekar előadásában. 2030:
BUKAREST. 12: Gramofon. 12.50: Gramofon. 17.
Berlin, közben hirek.
Dinicu-zenekar; Kőnnyü és román zene. 1850:
Dinicu-zenekar. 19: Gramofon. 20: AthanasiubaKASSA. 11.30: Gramofon. 12.30: Tánczene. 1430:
ritonénekes hangversenye. 20.20: Rádiózenekar.
Rádiözenekar. 18.10: Falusi zene. 19: Prága. 19
Szimfónikus hangverseny Brunetti vezényletével.
óra 05 perc: Gramofon.
21.15: A rádiózenekar folytatása. Rimszkij- Kor.
KATOWICE. 16.30: Gramofon. 17.10: Gramofón.
zakov; Seherezade.
18: Hangverseny. 20.30: Esti zene. 22.30: KőnyDAVENTRI. 16.30; Kőnnyü zene. 18: Tánczene 18
nyü és tánczene.
óra 40 perc: Haydn-négyesek. 21.35: Young VilKRAKKÓ. 16.30: Gramofon. 17.15: Gramofon 20
mos (1672) zeneszerző müvei.- négy szonáta voóra 30 Modern zeneszerzők müvei- 22.30: K ő n y
nósokra. 22.05: Verdi: Rigoletto c. operájának
nvű és tánczene.
III. felvonása. 22.50: A Rigoletto IV. felvonása.
L E I P Z I G . 16.30: Zenekari hangverseny. 19.30: Rá23.15: Tánczene.
dióz? ne' a". 20.30; Berlin. 23.30: Támzer.e
L J I B U A N A . 1215: Gramofon. 13: Gramofon. 18:
F R A N K F U R T . 16.30: Divatos dalok a rádiózenekar
Délutáni zene. 20: Grieg-müvek a rádióőtős előelőadásában. 19.45: Stuttgart, zárásig.
adásában.
LEMBERG. 12.10: Gramofon. 15.10: Gramofon 16
óra 30 perc: Gyermekóra. 17.10: Gramofon. 20
.lókat ncca I. Mám. Telefon 32-2S. Tisza Lajős kőrat W
óra 15 perc: Zenei előadás Vilnóból. 22 30: A
tegnap és a m a dalai. 23.24: Tánczen.
Benzin- és olajállomás, éjjel-nappal!
L O N D O N Régiónál. 17.15: Tánczene. 18.40: ZeAutöallcatrtazelc.
Tolajdonbs: Bogtfdn Gusztáv.
nekar} verseny baritftnénekkel és gitárral. 20.35.
Tánczene. 21: Tánczene
M I D L A N D Régiónál 1$: London Régiónál. 18.40:
Rádiózenekar. 20: London Regionfcl. 20.35: London Régiónál. 21: Zongoraverseny. 22.35: LonÜe^étLséaes
! Mérté*
után
don Régiónál.
MILANO- 17: Éttermi zenfc. 19.10: Vegyes zene.
1905: Gramofon. 20.45: Gentilí: Nyári zivatar
Korona ucca 15. Tel. 2 9 - 7 3 .
c i m ü operája, utána éttermi zene.
Clpöfeités lelelőitéggel.
is
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Cégiaiafáonosoic:

)inam
HAMBURG. 16.40: Olasz dalok. 18.20: Ta-"ka éra.
20: A halál Verdinél, előadás gramofonnal. 21:.
Strauss Richard-hangverseny. 22.30: Hangvereny^
2315: Hangverseny.
HEILSBERG. 16.25: Katonazene. 19 30: Tánczene
Berlinből. 21.10: Kabaré. 22.10: Időjárás, hirek.
KASSA. 11.30: Gramofon. 12.30: Rádiózenekar. 14
éra 30 perc: Gramofon. 17: Rádiőzenekar. 18:
Fuvószene. 19: Prága- 19.25: Népszerű dalok
harmonikán. 20: Prága.
KATTOWICE. 16: Gramofon. 1650: Gramofon. 18
Mandolinzenekar. 19.15: Krakkó. 20.10: Esti zene. 22: Varsó 22.20: Szólisták hangverseny^.
2Í: Könnyű- és tánczene.
KRAKKÓ. 16: G'amofon. 17 1">: Gramofon 23—24
Könnyű- és tánczene.
LEIPZIG. 16.30: Zenekari hangverseny. 19: Ének
karok hangversenye. 20: Smetana: Eladott menyasszony cimü vigoperája három felvonásban.
LJUBLJANA. 12.15: Gramofon. 13:: Gramofon. 18:
Délután! zene 20: Operaátvitel.
LEMRERG. 12.15: Gramofon. 18: Olasz műdalok.
23—24: Mandolinzenekar.
LONDON Régiónál. 17.15: Tánczene. '18.40: Rádiózenekar. 20; Kvintett. 21: Hulbert zenés hangjátéka.
MIDLAND Régiónál. 18: London Régiónál. 18.40:
Katonazene. 20.20: "Könnyű zene. 21:
London
Régiónál.
MILANO- 17: Éttermi zene. 19.15: Vegyes zene.
1950: Gramofon. 20.45: Bizet: Carmen c. operája, utána éttermi zene.
MÜNCHEN. I6.2O: Szoprán- és fuvolaverseny. 17
őra 20 perc: Vegyes hangverseny. 19.20: Zene
kari verseny. 21: Szimfónikus zene.
OSLO. 17: Vendéglői zene. 18: Zenei előadás. 20
őra 30 perc: Hangverseny.
PARIS Radio Paris. 18: Gramofon- 20.45: Gramo«
fon. 21.30; Zongorajáték gramofonon. Utána dalok. Majd Franck-kvintctt.
PRAGA. 11.30: Gramofon. 14.10: Gramofon 20:
Molnár; A j ó tündér cimü színjátéka.
21.30:
marazene a Zika.négyes előadásában,
Beran
mélyhegedűmüvész közreműködésével.
Hlobil:
Vbnósőtös. 22.15: Orgonaverseny (Wiedennann
tanár) a Beranek.moziból.
RIGA 17: Népszerű zene. 19.03: Kálmáno;verettek. .21.05: Blon-indulók és közzene.
RÓMA- 17: finek. és zenekari verseny. 20.15. Gramofon. 20.50; Szimfónikus hangverseny.
STOCKHOLM. 18: Gramofon. 19.45: Népszerű zene. 22: Orgonaverseny a Jákob templomból.
VAR&Ó. 12.35: A filharmonikusok ifjúsági hangversenye, lengyel szerzők. 16: Gramofon. 18:
finek. ís zongoraverseny. 20.15: A filharmonikusok könnyű zenéje 22.20: Hangverseny.

Péntek, funlus 12..
BARCELONA. 17.30: Tánczene. 18.30: Trió. 19:
Szalonzenekar. 21.20: Jazz 22.20: Szent Cedlia
éneknégyes hangversenye rádiózenekarral. 23 30:
Gramofon.
BÉCS. 11: Gramofon. 12.40: Gramofon. 15.20. Haupt
zenekar. 20.20: A délvidékek népdalai. 20.45:
Tarka-est a Holzer-zenekar, Griin Ltli előadóművésznő, Weiner Ottokár fürészmüvész, stájer és
bécsi dalkettősök közreműködésével.
BELGRÁD. 11.30: Gramofon 12.35: Déli zene. 16:
Táncgramofon. 17: Szlovén népdalok Rus operaénekes előadásában. 17.30: A zimonyi diákok
népdalokat adnak elő. 18: Kávéházi zene. 20.30:
Hangverseny. 21.30: Marica grófnő, részletek.
2g.50: Rádiózemekar.
BERLIN. 16.30: Szórakoztató zene. 19.05: Zenekart hangverseny. 20: Breslau. 2215: Esti zene.
BRESLAU. 16: Kávéházi zene. 20: Schuka: »Hallgassatok emberek* d m ü kantátája a sziléziai
falusi éjről. 21.10 Rádiózenekar szórakoztató
zenéje.
BUKAREST. 12 Gramofon. 12 50: Gramofon. 17:
Motzoi.zenekar. Könnyű és román zene. 18 30:
Motzoi-zenekar. 19; Gramofon. 20: Cocea György
osellómiivész játéka. 20.30: Katonazene. 21.15:
A katonazene folytatása.
DAVENTRI, 16.15: Könnyű zene 18: Táncretie.
18.40: Haydn-négyesek. 19.45: Tánczene. 21.45:
Szimfónikus hangverseny. 23: Tánczene,
FRANKFURT. 16.30: Rádiózenekar.
18.45-24-ig
Stuttgart.
HAMBURG. 16.15: Áriák. 18.15: Tarka óra. 20;

1931 JtmfuS 7.

Csányi

Ml&ály

é«

Molnár

Mihály.

Készít
elsőrendű
kivitelben
szobafestést,
másolást.
clmtestést
és bútor fényezést.
FeReíesas
ucca 22. szám.
Telefon
19—42.
m
Schnitzler Arthur: Az ifjú Medardus cimü drámai
története. 22.20: Alkalmi óra. 22.30: Hangverseny.
23.15: Tánczene.
KATOWICE. 16: Gramofon. 17.10: Gramofon. 18:
Könnyű zene. 20.15: Szimfónikus zene 22.20:
Könnyű és tánczen®.
LEIPZIG. 16.30: Tánc a zenében címen hangverseny. 19.30: Katonazene. 21.10: Hangriport Floridáról, gramofonlerc ezekkel. 23.30; Egykori szőlöhirek.
LJUBLJANA. 12.15: Gramofon. 13: Gramofon. 18:
Délutáni zene.
LEMBERG. 12.10: Gramofon. 18.48: Gramofon. 18:
Különfélék. 23.24: Kabaré.
LONDON RÉGIÓNÁL. 16.15: Davwntri. 17.1B: Tánezene. 18.40: Az Olov-szefesztett Tátéka. 20: Katonazene. 21: Tánczene.
MIDLAND RÉGIÓNÁL. 18: London Regkmal. 18
óra 40: Könnyű zene. 19.30: Hegedűverseny. 20:
LONDON Régiónál. 21.15: Zenei komédiákból,
zenekari verseny.
MILANO. 17: Kávéházi zen®. 19.20: Vegyes zene.
19.50: Gramofon. 21: Hangverseny. 22: Operettrészletek. 23: Éttermi zene.
OSLO. 18: Kvintett. 20.80: Rádiówmekar. 2205:
Hangverseny.
PARI. Radio-Paris. 20: Leooc: Angot
asszony
lánya eimfl operettje.
PRAGA. 11.30: Gramofon. 14.10: Gramofon. 14,80:
Rádlózenekar. 17.15: Gramofon. 19.30: Szlovák
népdalok Zborzsil énekesnő előadásában. 19.50:
Előadás. 20.05: Tarka-est. 22.25: Korszerű zene.
RIGA. 16.30: Katonazene. 19.05: A zeneakadémia
növendékeinek karéneke. 21: Tánczene.
RÖMA. 17: Zenekari verseny. 1950: Gramofon.
20.40: Vegyes zene.
STAMBUL. 16,30: Török
17.30: Tánezero.
18.30: Tőrök zene.
STOCKHOLM. 17: Harmonika. 17.48: Gramofon.
20: Szólisták hangversenye. 22.23: Szórakoztató
zene.
SVÁJCI ROMAND ADÖ. 16: Tea zene. 17.30: Gramofon. 19: Orgonaverseny. 20.15: Leonccavello:
Bajazzo cimü operája.
VARSÖ. 12.10: Gramoofn. 16.18: Gramofon. 17,18:
Gramofon. 17.35: Krakkó. 18: Posen. 20.18: A
varsói filharmónikusok hangversenye Kallivoda
Olga közreműködésével. 22.20: Kallivoda Olga
olasz és francia dalokat énekel. 23: Könnyű
és tánczene.
ZAGRAB. 12.30 Gramofon 20 80: Belgrád 22,40:
Könnyű zene,

Szombat, funlus 13.
BARCELONA. 1730: Tánczene 18: Trió. 19: Gramofon. 21.05: Rádiózenekar. 22 15: A városi zenekar játéka.
BÉCS. 11: Népszerű zene gramofonon. 12: Machekzenekar. 17.20: Holtzer-zenekar Antl-Piakovitz
harmonikaművésznő, Jamöck énekes, Lenz és
Scheinbauer énekes és Pasellv hangszermüvész
közreműködésével. 19.55: Wacek Rudolf dalestje.
21: Az ^gvesült bécsi katonazenekar sétahangversenye. 22.30: Bauer-zene kar.
BELGRÁD. 11.30: Gramofon. 12.35: Déli zene.
16: Gramofon. 17: Rádiózenekar. 20: Nemzeti
dalok 20.30: Tamburicazenekar. 21: NikovicsGrozano operaénekesnő dalestje. 21.30: Szakszofon. 22.30: Balalajka.
BERLIN. 16.05: Szórakoztató zene 18.55: Skót
dalok. 19.45: Szórakoztató zene. 0.30: Tánczene.
BRESLAU. 16: Szórakoztató zene. 1915: Operettrészletek. 22.45: Tánczene Berlinből.
BRÜSSZEL. Francia adó. 17: Rádlózenekar. 17.45:

Vigyázat!

Teazene. 18.30: Gramofon. 20: Rádiózenekar. 21:
Hangverseny. Flamand adó. 17: Teazene. 17 45:
Rádiózenekar. 18.30: Gramofon 20: Hangversenv,
BUKAREST. 12: Gramofon. 12.50: Gramofon. 18:
Sibiceanu zenekar. Könnyű és román zene. 18 30:
Sibiceanu zenekar. 19: Gramofon. 20: Cimajosa
A titkos házasság c. operája.
DAY1
15.30 Katonazene. 16.45: Orgonahangverseny. 18: Tánczene. 18 35: Haydn-négyesek.
19.30: Hulbert zenés hangjátéka.
FRANKFURT. 16.30: Stuttgart 20.30: Offenbaeh
Pat és Patason zenélnek c. hangjátéka. 21.15:
Bécs. 22.35—24: Tánczenei
HAMBURG. 16.15: Fedélzeti hangverseny. 18:
Csehszlovák zene. 18.45: Tarka óra. 23. Tánozene.
HEILSBERG. 16: Barkácsolás. 16.30: Hangverseny.
20.05: A berlini redőrség hangversenye. 22 30-tól
0.30-ig: Tánczene BerlinbőL
KASSA. 11 30: Gramofon. 12.30: Rádiózenekar. 17:
Gramofon. 18: Zongoraverseny. 20 Prága. 20.30:
Orgonaverseny. 20.50: Prága 22.25: Mor. Ostrava.
KATOWICE. 18: Varsó. 20.15: Körjnyü zene. 22:
Varsó. 22.20: Copin-művek 23: Könnyű- és tánczene.
LEIPZIG.
16.30: Zenekari hangverseny. 19.30:
Hangverseny. 20.30: Rádiózenekar 24: Tánczene
Berlinből.
LJUBLJANA. 1215: Gramofon. 13: Gramofon. 18:
Délutáni zene. 20.30: Katonazene.
LEMBERG. 15.10: Gramofon. 15.45: Gyermekóra
18: Ének- és zongoraverseny.
LONDON Régiónál. 17.15: Tánczene. 18.35: Katonák és tengerészek műsora. Közreműködik a
rádiózenekar. 20: Kamarazene. 22.35: Tánczene.
MIDLAND Régiónál. 18: London Régiónál.
18.35:
Rádiózenekar. 19: Katonazene. 20.15: Rádióz*
nekar. 21.25: London Régiónál.
MILANO. 19.10: Vegyes zene. 19.50: Gramofon.
20 45: Éttermi zene.
MÜNCHEN. 16.30: Délutáni zene. 19.30: Rádióze.
nekar. 20.50: Két vidám egyfelvonásos.
OSLO. 18: Nemzeti zene. 20: Rádlózenekar. 22.35:
Műdalok. Utána táncgramofon.
PARIS Radió-Paris. 16 30: Tánczene. 18: Gramofon. 20.45: Mandolin- és gitárzene.
POZNAN. 19: Énekverseny. 22.15: Chopin-müvek
Varsóból. 22.50; Könnyű- és tánczene.
POZSONY. 11.30: Gramofon. 12: Prága. 12 30: Mor.
Ostrava. 13: Prága. 13.05: Mor. Ostrava. 14:
Gramofon. 17.20: Gramofon.
PRAGA. 11.30: Gramofon. 17.10: Gramofon. 1825:
A zenekar hangszerei: Fuvóshangszerek, gramofonpéldákkal. 19.05: Szórakoztató zene. 20: Vidám óra 22.25: Mor. Ostrava.
RIGA. 17.15: Weber: A bűvös vadász;
Gounod:
Faust; Puccint: Pillangókisasszony. 1908: Grieg:)
1. Peer Gynt ,szvit. 19.17: Ibsen: Peer Gyntrészletek. 19.30: Grieg: I I . Peer Gynt, szvit 19
óra 45 perc: Ibsen: Peer Gynt-részletek.
20.30:
Népszerű zsene. 21.15: Rádiózenekar. 21.45—23:
Tánczene.
RÓMA. 17: Zenekari verseny. 20.40: Puccini: Manón I.escaut c. operája.
STOCKHOLM. 16: Szórakoztató zene. 17 30: Szórakoztató zene. 18.10: Gramofon. 1945: HangHangverseny. 21.40: Régi és u j tánczene.
VARSÓ. 12.10: Gramofon. 18.50: Lemberg. 1715:
Gramofon. 18: Szoprán-, tánc- és hegedűszóló.
1920: Gramofon. 20.15: A filharmonikusok kőnynyü zenéje. 22.20: Chopin-müvek zongorán. 23.
Könnyű- és tánczene.
ZAGRAB. 12.30: Gramofon. 20.30: Vidám zenésest
2210: Könnyű zene.

Egész nyárom át fllrödhet
S d " d ? f rízuritf a , " h a D l l d á S fodrásznál
a legújabb rendszerű géppel kiondoláltatjs
Olcsó é s J6.
64 T i s z a Lajos k ö r u t 91-

Árleszállítás!

Eredeti Sleyr Waffenrad
fegyvergyári kerékpár

P185, részletre
Csepel leguiabb ÜÍ»US

vigyázat!

Német gyártmányú Atlas
patent erős strapagép

% J P180, részletre
P 155, részletre

Kelemen Mártonnál, Szeged,

Kelemen ucca ll.

DÉLMAGYARORSZACí 1931 junius 10.
Szegeti

uft^f lessen, n a g y % ,
árleszállítás!
Blau Ignátz, Kelemen u. 5.

Részleífizeiésre
készpénzárban

városi

s z l n t j á z
(D. n. bérleti

Vasárnap

Bérletszünet)

este 8 órai kezdettel
ANTAL

vendégfelléptével

Harapés féri

Zeta'és vígjáték 3 felvonásban és 5 képben. "írták:
E m ő d Tamás és Tőrök Rezső, zenéjét szerzette:
Komjáthy Károly.
Kiss Manyi
C|lik«
Peéry Piri
Lina
— — ——
Lovag Mimf
Mandula Manci
—. —
Herczeg Vllmoí
Borzsák Máthé
— —
Fáy Péla
János, a fta — — «-.
Páger Antal mr.
C i h a Trtni
— - —
Hortobágyi A
Pocskovics, nagyvendéglős
Gabányi Böske
Irmike, a leánya
— —
Acsay Rezső
Makoldy, polgármester —
Kovács F.rnő
Becsby, főjegyző
— —
Sánta Ferenc
Barca, rendőrkapitány —
Csordás György
Troszler, tűzoltóparancsnok
Torkos Árpád
Tűzöl ló főcsővezető
—
Csonka Antal
Tüío'tő trombi'ás
— —
Gaál Ferea*
Pali bácsi
— —
Babós Mici
Kati cseléd
— — —

Elsőrangú szövetekből mérték utáni öltöny
P s o —
A
r
S/

M r .

Vasárnap d. u. fél 4 órai kezdettel
PAGER

Szövet öltöny
.
,
.P25
Kék öltöny
.
.
.
• P 32
Burett öltöny.
.
. P 15
Vászon nadrág .
- .P o
Férfi és női gumlkabáí P IS
Gyermek r u h á k .
- .P ö
Joppe strandkabát .
.P 6

%
^

sz.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Déímagyarország
Hirlap- és Nyomdavállalal Rt. könyvnyomdájában.
Felelős ftzpmvez"tő: Klein Sándor.
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Árverési hirdetmény.
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Coeur az adu. A iádul, A és B 7 ütést csináL
B.
Pick: As, Fiu, 7. 3.
Coeur: —
Karó: Királyné, 8
Treff: Királyné, 2

C.
Pick: 6, 4, 2
Coeur: 9
Karó: 9
Treff: 6, a, 4

Pick: —
Coeur: Királyné
Karó: 7, 4, 3, 2
Treff: Fiu, 9, 3

A megfejtések beküldésének határideje: június 11., csütörtök. A helyesen megfejtők neveit
legközelebbi vasárnapi számunkban közöljük és
22.
A.
útés:
ütés
ütés
útés
ütés
ütés
ütés
ütés
ütés

Elsőbbséget Igénylők ezen Igényüket legkésőbb aa érverés ma •
kezdéséig bejelenteni fartoznalc. Az árverés csak akkor less toganatosi'va. ha bármelyik fé', legkésőbb ax árverési megelőző utolsó
előtti köznapon bejelenti, hogy megtartását kivánla a eb nen aa
esetben ax árverés akkor is meg lesz >artva, ha a kívánságot előter esztő fél nincs jelen. (1930. évi XXXlV. t.-c. 72. §.)
Ha a végrehajtás hivatalból volt foganatosítva, as árverés az érdekeltek közbenjárása nélkül is meg 'esz tartva, ha mindenik végrehajtató és végrehallást szenvedő ellenkező kívánságot nem nyilvánít (1930. évi XXXlV. t.-c. 72. § )
Szeged, 1931. évi éprl'ls hó 3a napján.
B a l o g h , kir. Wr. végrehajt*
939-1931. vh. szám.

Árverési hirdetmény
ÁuUrotl bírósági végrehajtó ss 1881. évi LX. t-c. 102. §-a érteim*,

*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.

Alulírott bírósági végrehattó ax 1881. évi ' X. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré lesii, hogy a budapesti kir lárásblróság
193D; évi 452844. számú végzése következ'ében dr Kálmán Akoa
üeyvéd által képviselt Szuperfoszfát rt. Javára 199'49 pefigö és táruiékai ereiéig 1930. évi december hó 22-én foganatosított kielégítési
végrehajtás utlán lefoglalt és 1462 pengőre becsült következő
ingóságok, u. m.: libák, sertések, hordók, sxőlőprés stb. nyilvános
árverésen eladatnak. As árverés az alább megnevezett foglaltatik
javára is elrendeltetik, amennyiben követelésük még fenn áll.
Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1930. évi Pk. 59.715.
Számú végzése foly án 141 32 pengő tőkekövetelés, 123-49 P, ennek
1931. évi ápriMs hó 21. n a p i t ó l tárd kamatai és eddig Összesen
47'52 pengőben bíróilag már megállapított s a még felmerülendő
költségek ereiéig Szeged, Mórahalom 255. íz. a. és folytatva Szeged,
Mórahalom 567. szám alatt leendő foganatosítására 1931. évi
junius hó 8. napjának délutáni 4 órája határidőül kitflzetik és
ahhoz venni szándékozók oly meglegyzéssel hivatnak meg, hogy sz
érintett ingóságok ax 1881. évi LX t.-c. 107. és 108. §-al értelmében
kísipínzfizefés mellett a legtöbbet Ígérőnek szikség esetén a beesáron alól is el fognak adatni.

Coeur: 2.
Treff: 6.
Pick 2.
Piök 3
Treff:
Fiu.
Coeur
9.
Pick 5.
Pick:
6.
Pick:
7•

Pick: Király, 10, 9
Coeur: F i u
Karó: 10, 6, 5
Treff: S

közöttük az »Op.tim'a<-játékkártyagyár (Budapest,
VI., Klapka-ucca 11.). egy játszma bridgekártyáját
sorsoljuk ki.

s z .B r i d a e r e t t v e n q
C.
Coeur: 4.
Karó: Fiu.
Pick: 4.
Pick: 9.
Treff: 3.
Coeur: 4,
Treff: 8.
Karó: Királyéi.
Karó: Király.

A X X I I . számú bridge-rejtvényt helyesen fejtették meg: Freund Ibolya, Rosenberg Béláné, Lénárd Sándorné,
Moskovjts Sándorné.
rCrüner
György, Ambrus Dezső, Maróezy Magdolna. Pásztor Jenő, Schwartz Gyuláné, dr. Mogánné Rosa
Sári, dr. Barta Dezső né, Vigh Ferencné, Hirschl

D.

megfeltése
B.
Cóeur:
Karó:
Pick:
Pick:
Pick:
Pick:
Karó:
Karó:
Karó:

D.

10.
As.
Ar
8.
10.
Király.
3. '
5.
8.

Coeur: 6
Káró: 10
Pick: Fiu.
Pick:
Királyné.
Treff: 10.
Coeur: 7,
Treff: 5.
Treff: 7.
Treff: 9.

Gyuláné.
A játszma >Optimat bridgekártyát sorshúzás utján Moskovits Sándorné nyerte meg, akinek a nyereményt az Optima kártyagyár (Budapest, VI.,
Klapka-ucca 11). közvetlenül küldi meg.

festőiparvállalatát Kálvária ucca 2/b. sz. alól

Margit ucca 14. sz. alá helyezte át.

1,6

S z o b a f e s t é s , m á z o l á s t éa b u t o r t é n y e z é s t l e g j u t á n y o t a b b á r é r t f e l e j
T E L E F O N
17-71.
lő«é«g mellett vállal.
T E L E F O N
17-71. |

ben ezennel közhírré teszi, hogy a bpesti kir. járásbíróság 1330
évt 45284412. számú végzése következtében dr. Kálmán Akoa
ügyvéd által képviselt Szuperfosztát r t javára 199 49 pengő és
járulékai erejéig 193a évi december hó 3-án foganatosított kielégítési
végrehajtás utján lefoglalt és 1072-50 pengőre becsült kővetkező ingóságok, úgymint: 3 tele hordó bor nyilvános árvetése,
eladatnak. Az árverés az alább megnevezett foglaltatik Javára is
elrendeltetik, amennyiben követelésük még fenn áll.
Ezen árverésnek a szegedi ktr. lárásblróság 1930. évi Pk. 58701.
számú végzése folytán 14132 pengő tőkekövetelés, 123-49 P. ennek
1931. évi április hó 21. napjálút járó kamatai é s eddig összesen
•W20 pengőben bíróilag már megállapított s a még felmerülendő
költségek erejéig Szeged, Mórahalom 258. szám alatt leendő
foganatosítására 1931 évi Junius hó 8. napjának délutáni 3 órája
határidőül klMzrtlk és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel
hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t-e. 107,
108 g-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek
szükség esetén a becsáron alui is el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ezen igényüket ieekésóbb az árverés megkezdéséig be'elentenl tartoznak. Az árverés csak akkor lesz foganatosítva. ha'bármelyik fél, legkésőbb az árverési megelőző uiolső
előtti kOznapon bejelenti, hogy megtartását kívánja s ebben az
esetben az árverés akkor is meg lesz tartva, ha a kívánságot előterjesztő fél nincs jelen (193a évi XXXlV. t-e. 7 i . §.»
.
Ha a végrehajtás hivatalból volt foganatosítva, ax árverés az érdekeltek közbenjárása nélkül Is meg lesz tartva, ha mindenik végrehajtató és végrehajtást szenvedő ellenkező kívánságot nem nyilvánít. (1930. évi X)C?W. t.-c. 72. §,
Kelt Szeged, 1031. évi április hó 3 a napján.
B a l o g h , kir. blr. végrehajtó.
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M B á W I t m. 6. Mmmtkre-Léb bádogosnál
m i r 45 pengőért.

54

Uj házban

2 szobái modern lakás

augusztus l-re Riadó. Tudakoz.
Pusztaszeri ucca 18., I. em., 4.

97
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Horváti) Mihály U. 7. (Széchenyi Mozival szemben)
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1931 junfuK 7.

DÉLMAGYARORSZAG

4»rA&Mel*a«k: 10 nölg 30
'Illír, rnlnder további ixó 3
Hlltr. - Nagy betűkkel szedett
1-avak kétszeresen számíttatnak.

i]:T'l
Külőnbejáratu szépen buto.
rozott uccai szoba 15-ikére
kiadó. Korona n. 4., földsrint.
Kü'őnbajáratu bulorozott
szoba kiadó, napokra ia.
Aradi ucca 5., II. 7.
Stépen bulorozott ízoha
lépcsőházi bejárattal kiadó. Szilágyi u. S. Schmidt
Feltétlen tiszta butorozott
szoba 1—2 személynek kiadó. Vadász a. 4.
Szépen bntorozott
nagy uccai szoba 1 - 2 fiatalembernek tettes ellátással
méltányos árért kiadó. Török ncca 6, emeld. 127
Szépen butorozott szoba kl.
•dó Boldogasszony sugárut 11, 0 „ 8.
Lépcsőházi bejárattal féregmentes butorozott
tzoba
"ürdőszoba használattal kiadd.
Ugyanott egy alig
használt gyerekágy eladó.
Raross Gábor n 8 a.
Kftlónbejáratn uccat buto.
rozott szoba fürdőszobára)
1—2 személynek kiadó.
Fdsőtiszapart 6.
Kftlönbejáratu, féregmen
t<s butorozott szoba fürdő<zobaiiasználattal kiadó —
Földvárt u. 9,

APRÓHIRDETÉSEK

Ipari éa kereakedelml e6lok««
szolgáló apróhirdetések: 10
azóig 50 fillér, minden további
szó 5 fillér, c ? e ? C ?

Két szobás lakás, villany,
viz bent kiadó; használt ajtók, ablakok, üzleti ajtó
klrakatrollósak eladó. Galamb ucca 1.

Kétszobás, emeleti előszobás lakás mellékhelyiségek,
kel, viz, gáz, villannyal kiadó. Petőfi sugárut 79.

üzlethelyiségek

Füszerüzlet lakással, bl'tos
megélhetés, átadó. >Készpénzvevőkört Jeligére kiadóba.

Állandóan
v e s z e k
férfi ruhaneműt, silogvédulát és női ruhát. Bécsi
körút 32.
159

Somogyi noe» 12. szám aJatt, a
ialenUgl olpészflilethelyltég laháiul a z o n n a l , a uiMtlzlethelylség a u q u t z l u ) r a kiadó. — BSvebbet Pollik
Teatvéretaél, Széchenyi lér. í
Újszegeden, Csanádi o. 10.
számú házban
egyszobás
lakás, esetleg üzlethelyiség,
gel kiadó. Tudakozódás dr.
Komis ügyvédnél, Deák F.
ueca 18.

Kiadó azonnal
üzlet- és
öelylség,

IrodaKele-

m e n u c c a 1. s z á m . 133
K é t s z o b á s

i"

belvárosi lakás minden
komforttal, augusztus vagy
novemberre kiadó. Tudakozódni Kálvária-u. 8 sz.
Emeleti száraz, azép egyszobás lakás mellékhelyiségekkel együtt kiadó. —
Petőfi Sándor sugárut 75.
Egy nccal azoba, konyha,
speiz, üvegezett
folyosó,
viz bent, augusztus l-re kiadó Rákóczi n. 34
Egy szoba kiadó 15-ére. —
Hobiárt basa n 53.

Lakásr ; Négyszobás két
Flogána külőnbejáratu ne I bejárattal, két családnak is
cal szoba, fürdöszobahasz. ! alkalmas, augusztus l-re
állattal kettőnek is kiadó. ' kiadó. Alföldi u. 57
Tömörkény ucca 8.
Kétszobás nccai lakás kaUccai bútorozott azoba fürpualatti bejárattal és egy
dőszobával kiadó
Tisza j üres nccai szoba olcsón kiLajos kórut 22., II. 8.
adó. Heller, Kálvária tér.
—
—
'
Külőnbejáratu, tiszta csiA dr. Gróf-féle palotában
nos bútorozott szoba kiegy szoba, előszoba és füradó. Nemestakács u. 3 ,
dőszobából álló
magasföldszint.

modern gargonlakás

lépcsőházi bejárattal azonKülőnbejáratu, udvari bunalra
torozott azoba olcsón kiadó. Valéria tér 11. em.
k i a d ó .
8 ajtó.
Érdeklődni Pollák Sámuel
cégnél. Takaréktár n. 1 a.,
Ujssegeden kiadó két küvagy telefon 16-48. 135
lőnbejáratu, butorozott szoba-, veranda., esetleg zongor^hasznátattal. Egyenként
ia. Bethlen ucca 29.
Butorozott azoba 1—2 szomélynek azonnal kiadó Révai ucca 5.
Külőnbejáratu szépen buto.
rozott uccai szoba villanynyel kiadó. Fodor n. 17. I.
Külőnbejáratu bútorozott
szoba azonnalra is kiadó.
Polgár ucca 6 sz,, emeleten. 3. ajtó.
Elegáns bútorozott szoba
kapualatti bejárattal, kapukulccsal kiadó Kálvária u.
«. szám.

ÜEBSHBHnS

Augusztusra, esetleg már
juliusra 4 szobás uccai modem fürdőszobás lakás kiadó. Kölcsev u. 11, IL
3 ajtó.
^
Kiadó uj uccai szoba konyha, villany bent.
Szent
l.ásiló ucca 23.

Újszegeden
5 szoba, előszoba,
cselédszoba, fürdőszobából álló különálló ház szép kerttel,
kiadó. Viz, villany, gáz
van. Pllllch Kálmán
ncca 20.
T4

2x2 szobás lakás augusztus l-re, egyik azonnalra
is kiadó. Párisi kőrút 30.
házmesternél.
Kiadó 3 szobás modern lakás Tisza Lajos kőrút 71.
Érdeklődés házfelügyelőnél
d. e. 10—12, d n 4-6
Kétszobás uccai lakás aug.
1-ére kiadó. Szentháromság
ucca 11.
I.akás kiadó, rögtön elfoglalható. Somogyi telep, II.
ucca, 30. szám.

Kiad* ház
Podortelep
24. siímu
augusztus l-re
kladé.magánház,
Tudskoródní uzyino t.
142
Udvari uj épületben kétszobás, teljesen
modern
tiszta, csendes lakás aug.
l-re kiadó. Szent György
ucca 13.

Háromszobás
bútorozott lakást, város
központjában, lakásnak éa
irodának keresek. Telefon 32-13.
153
Kiadó Mars tér 6 a. alatt
egyszobás udvari és kétszobás uccai modern lakás.

Keresek

augusztus l-re 3 szobás
modern lakást Rudolf-tér
közelében olcsó bérért
.Tiszta jeligére*
160

Takarítónő
s regtreli órákra felvétetik, Somogyi ucca 7. sz.,
földszint 1.
Jntellllentes,
deutsches
PrSulejn, sucht Nachmittagsstelle. >Verlásslich«.

T ö b b l a K á s
k i a d ó
m
Klauzál tér 8. Érdeklődhetni a házfelügyelőnél.

kl )ó modSrral é« 16 östiekBttetéiekkel rendelkezik, megfelelő
dotálással akceptálok. Wetsr,
Vár ncea 4., I 1. • . 1 5 4

Két szobából álló földszintes irodahelyiség,
esetleg
üzletnek ia alkalmas, kiadó Bővebbet dr. Szabó
Béla, Horthy Miklós u. 2.

Kifo?á' ta'anul mo'ok, vasalok, férfi ingek és nagyobb
darabok 20 fillér, zsebkendő 4 fillér. Házhoz n »
gyek 2.50 P. Katona u. 33

Uccai bejárattal száraz helyiség kiadó lakásnak, mü
helynek. Szent Mihály ucca
4. szám.

Foglalkozás

HERNYÓK

Fiatal

Ké«zen H megrendeltre, va!«.
mint iavllások és átfauzáir.k bo.
zott anvagbi! a lego'cióbba.,

kifutóleányt felveszek. —
Petőfi Sándor sugárut .41
az. I. em.
161

Fü&öUei,
Haskötőket

Mosni, vasalni házakhoz
megyek. >P 2.50-értc Jeligére.

mérték treiint ét orvotl eMM i r a é« minden e arakba vágó
munkát legjobban elkészít

Síefner Józsefné

Ügyes varrónő egy pengőért házakhoz ajánlkozik.
Pappné, Háló ucca 11.

Kölcsey ucca lo. 23
Megbízható jobb leány
ajánlkozik mindenesnek —
»Szerény 25< je'iaére.

Takács József
Gvaqezést vállalata
epfllet üvegez esi

Utl evelekre

neerb vi iramot 3 pangőrt, cseh,
román, francia stb. rirumot 4
P-ért 24 óra alatt legbiztosabban
mejrszerzem, vidékit is vállalok.

12

A Waener
fürdőben

50 fillér
30 fillér
50 fillér

Cipésztanoncot ellátással
felveszek; ugyanott táskagramofont veszek. Müller
cipőüzlet, Petőfi S sugárut
22. szám.

Régi paplanéi
b á r k i n é l olctóbban
a legszebben njjákésziti

„Bokor'* Paplanipar
L8w Lipót nooa 9 CDreher sSr-

raktár ház),
ü l paplanok készítése minden
kivitelben, hozott anyagból ia.

I n n u l ó l e A n v t - t v í d tantdóre felveszünk.

52

Bejárónő Bajza o. 2., I.
emelet, 4. alatt félvétetik.
Bejáró főzőnő éves bizonyítványokkal
elhelyezkedne uri családnál Cim
P. I., Retek ucca 8 a.. Felsőváros.

Cipő ~
árjegyzék!
N6I fél flliős 8-30
Spanglls cipő 12-30
Drapp d p o 14-50
Fél lakk <ipő 13-50
Férfi cipő
18*30
Férfi félcipő 16"
Oy«rmek<lpők
5 , 8 , 8 , 1 0 és 12 p e n g ő
P a p p B é l a clptszntRSlur. Fnkqta«*<-H B, «i.

u r vagy h ö l g y , magánfelek látogatására
fix és lulalék ellenében felvételik. C i m
a kiadóban.

Jutányosán válla sí
HárolTl a. 3. Te!. »at. 22-95.
Varró'ányokat Wvesz Leitenmeier Mária női divatlerem. Vár u. 7., I. em.
Ugyanott tanulólányokat fizetéssel. Jelentkezés ma dél.
előtt

ADAS-VÉTEk
Alkalmi
Jelc

fidx-'éteMézeméi.

M é a e r Iroda

Altat

Horthy M. u. 2. (Kultúrpalotánál.)
6

Elegáns
iérflruőálcaí
hozott anyagból la,
valamin) átalakításokat olcsón készít
Weinbcrgcr
uriszabó
Kelemen neoa 9
14

Ganz
v i l l a n y m o t o r
két őrlő, egy transzmisszió,
teljes szljazattal olcsón eladó. Megtekinthető
Türk
Salamonnál, Somogyi u. 9.
Az ipari vásárra

készült

modern ebédlő

olcsón eladó. BUB\ mft
asztalos. Csuka u. 18. 149
Órák,

ékszerek
8—8 havi,

55

Alpakka evöszerek
„Hls Masters" gramofonok
12 havi részletliKtésrel
|||| Fölhuzás nélkül |ár6||||
í ü : és vízhatlan karórák HL*
Ora-, é k s z e r j a v t t á s o k .
Tőrhetellfcn óraflvegek.
ElOniBs A . B . C. bitzerzés
6-12 havi hitel!
TCrt arany, pénz. eladásn á l , óra, ék-ízervásárlásnát fordnl'on b i z a l o m m a l
T ó t h
ó r á s h o z
KOIcsey u c c a 7 . »*.

177 négyszögöles házhely,
volt Landesberg-Mle szőlőtelepen, 4200 drb I. r. Vass
téglával jutányosán eladó.
Rériai asztalosnál, Gyertyámosi ucca 2. sz.

Remek berakásos Bledermaver

Palánkin
párevezős

olcsón eladók.
117
BChmné, Tina tfcBrnt63.

oladó Rózsa-u. 15.

158

CitádlG D n f o r o h ,
(<nom klvItelQek, olcsón
megvehetők
KOCSIS mdasztalosnfil,
Fodor ncca 23.
120
Ehrbar.zongora, 6 szobabarendezés eladó. Klauzál
tér 5., I. emelet, 2.

Megbízható leány ajánlko.
zik mindenesnek.
>Jobb
leány« jeligére.
•zekrények, garnitúrák, fotelek,
axékek, vitrinek, kOnyvszek.énvek. sub ótok már 40 pengőtől,
aaztat'.u. krede"e a'b. kedvez*
részié ütetésre I*. n a g y o n

Egy két ajtós jeges olcsón eladó. Báró Jóslka n.
25. szám.

Benzinmotor

megvételre keresek 1 drb. egy
és fél, vagy két lóer«s és 1 drbnégy. vagy 8t lóeríset. Ajánlatok, Tel. ant. Í8—45.
TCT

Jégszekrények

Borotválás ZO flll., hajvágás
a hires
mohácsi
30flU.,Víi hajvágás 5 0 flll,.
gyermek hajvágás -40fllL180
7
gyártmány
Somogyi Ferencnél
egyedüli lerakat*. KapPetafl Sándor sngámt ST. szám.
ható előnyös fizetési feltételek mellett
Szántó
Vidéki fiu mechanikus taJózsef
zománcedénynulónak, teljes ellátással 4
áruházában, városi bérpalota.
évre leszerződne. Érd. Tisza L. kőrút 83. GrosszékHasznált, jókarban levő
nál.
egypárevezős csónak olcsón eladó. Megtekinthető
Ú T L E V E L E K R E
Kovács csónakmühelyében,
V Í Z U M O T
Maros ucca.
legolcsóbban szerb 15-50 P, romín 1S-50 P, cseh 2-50 P
E l u n ó
elhöltOrfti
stb-re 24 óra alatt, dijak teljes
elintéjésórt vidékit vállalok.
mloft:
S z a l a d , Tibor o. T. (Várost
adóhivatallal szemben)
184
1 elfiszcbnszekrény három
altóval
Telfesen ö n á l l ó
1 kihúzó ebédlőasztal 8
varró- és tanulólányok
borszékké!
azonnalra felvétetnek. B.
1 konyhakredenc
im
Havedics Teri, Kossuth
1 cseléd vaságy
Lajos-s. 21. sz.
162
1 nagy Meidinger kályha
1 uj légszekrény
Deutsehes
Kinderfráulein
1 fürdő vaskád kályhával.
sucht Stelle. Schriftl. AnTudakozódni: M l k s x á t h
tráge erbeten unter »HilK á l m á n ucca 1 0 , e m .
da Schmidt* an die Eipedition dieses Blatté*.

Művésziesen faragott fehér
lakkcsiszolt
h
á l ó s z o b a
eladó. DOMÖK asztalos, Kazinczy u. 6.
155

Betegápoló hosszú bizonyítJókarban lévő strandkabint'
ványokkal ideg-, vagy elmegvételre keresek. Vörös
mebeteghez
ajánlkozik.
Sándor, Csuka ucca 38.
>Vldékre ia« Jeligére.
Egy két lóerős, kétfázisú

MUbuíor

Üzlethelyiség kiadó Tisza
Lajos kórut 71 Ugyanott
kiadó raktár, műhely, pince. Érdeklődés házfelügyelőnél.

Ondolálós
HafvAgás
ManiKOr

megjelenésű

Kiadó u j a d ó m e n t e s
modern 3 szobás magánrendű k á r p i t o s m u n k á k
ház. főúton villamosnál,
készítése és javíttat 82
25 000 P.
KtkuerO«i, elcaAn
Eladó url modsrn S
S Z E D R E S I kárpitosnál
s z o b á s komfortos, kerSzentolhály n. 1. Pedern. sarok
tes magánház, Széchenyi
Príma otlomanok 55 P-árt.
tér közelében, 46.000 P.
P l a d ó üzleti emeletes
Ügyes, jó mindenes nrf házhoz ajánlkozik. >Tiszta 4< m o d e r n bérház, kövezett, csatornázott, viz, vilJeligére.
lannyal, 20.000 pengőért,
vételhez fele elegendő, jövedelem 100/o-ék.
legezebb kivitelben legolesíbEladó
sarok
Diletl
ban készül B u s a J é n o í
möbotorasítalosriál. Vasasszentb é r h á s 8 l a k á s és üzpéter neca 25. — Kész ebédlBü lettel
belvárosi részen,
raktáron.
JS
10% jövedelemmel, 25.000
Varróleányok
fehérnemű
pensrő.
höz állandó munkához felE l a d ó b e l v á r o s i piacvétetnek. Katzmayer, Fekenál nagy m o d e r n bér«
tesas ucca 21.
h á l 12 lakásos 55.000 P-ért

Házmesternek kedvezményes bérért kiadó egy üzlethelyiség, 1 szoba, konyhás lakás Kossuth Lajos
sugárut 73.

Léíár iroda, Attila ncea S.

J Ó

30 év óta fennálló Jómé.
netelü fodrászüzlet eladó.
Kórház ucca 10. sz.

Olcsó tűzifa, száraz

la bükkhasáb méier- ~
mázsánként . P 3 - 4 C
apritottan. . . P 3 * 8 0
házhoz szállítva. Tel 29-29
Fa le l e p : Mára orca 2.

Ausztriai gyermeknyaraltatás magaslati helyen 6—10
éves korig fiuk és leányok,
11—15 éves korig csak leányok számára. Kellemes
családi közősség, egyéni nevelés. Elsőrangú orvosi és
pedagógiai referenciák. Ve,
2»tők: Deutsch Sándorné és
Gönczi Terka. Cim: Gönczi, Budapest. V., Balatónucca 2.
Kis gyermeket vagy idősebb nőt gondozásba válla,
lok. »Somogyi-telep< jeligé.
fre a kiadóba.

Olcsó j ó h á z l k o s z í
4 fogásos ebéd 1 P, kihordásra bő adagolás, abonen.
seknek árkedvezmény. So.
mogyl u 12., Vekésné. 137

KÜLÖNFÉLEK
3

Soffőrképzés

feleli-is ég mellett legjatányosab-

ban M u r k a I s t v á n e a
T A r s ó n A I , Vadász nooa 1.
Telefon 28- 40. Ugyanott használt, könnyű teheranM és o»Anakinotor jutányosán eladó.

S ü t ö d é m e t
m e g n y i t o l t o m
ismét kapható jóizü házikenyerem. Sütéseket db»
ponta vállalok. B A U T O S
FERENC C s a b a y , T 4 , " "

