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Hadi

zában a legnagyobb erővel s a legtöbb tekin"
téllyel
olyanok
védelmezik s olyan politikusok iigyekeznek népszerűsíteni, akik egyik,
Nem kell nekünk sem Mandsuriába. ss Dél. vagy másik kartel vezetői is egyben. A poa meri kába mennünk, ha harctéri tudósitáso- litikai támogatásért kimélet jár s ez a kímélet, — ez m á r őrök emberi, — megállítja sokkat akarunk olvasni, vagy harctéri eseménvek
szor a felemelt kart s enyhiti a lecsapó ököl
izgalmainak érdekességét kenessük. Csak el
súlyát.
kell olvasnunk a magyar kormánynak viaskoMi elhisszük, hogy a kormány becsületes és
dását a szénkartellel. »A kormány felléeleit
önzetlen
el gondolással akarja letörni a szénkara szénkarlel visszautasította«, — olvastuk a
telt, amihez azonban nemcsak elgondolás kell,
mai lapokban. M i ez? Két egyen: angu fél
hanem elszántság és erő is, — de kételkedtárgyal itt? A magyar kormány és a szcn"
nünk
kell abban, hogy a kormány kíméletlen
kartel vitázik ezen a hangon? Bresztliíovszktud
lenni
azokkal a támaszaival és híveivel
ban tárgyallak így a felek, mert sajnos, sem
szemben, akiken keresztül él és hatalomhoz
Versail lesben, sem Trianonban az cgvik fél
m á r nem utasíthatta vissza a másik fel felté- jut ez a fekete kartel. Lehetne-e másként az,
hogy' itt »mérkőzés, becsüle'.es csata« folyjon
teleit. De, — a magyar kormány a szénkars
nem pedig »vágd, ahol éred« birkózás szatellel szemben nem tárgyaló fél s ha ez a
bad fojlogatással és szabad gáncsve'.ésekkel?
tárgvalás két egyenrangú — egyenrangú?, olyLehetne másként az, hogy a karlel, amelyikkor szerettük volna már s elégedettek lettünk
nek élete a kormánytól függ s amelyet a
volna m á r azzal is, ha a kormány legalább
kormány minden pillanatban megszűnteibe!,
annyi erőt tudó«' volna mutatni a Siénkarlel.
egyszeri»en — visszautasíthassa a kormány
lel szemben, mint amennyit a szénkartel gyafeltételeit?
A magyar szénbányák kivételes
korolt a kormánnyal szemben, — ha te'iát ez
a tárgyalás most két egyenrangú fél egyenlő helyzetbe jutottak, a teljesítményük Felfokozódott, piacuk megnőlt, a külföldi fűtőanyag
erejét mutatja is, nekünk, akikről szó van,
nyomasztó versenyétől megszabadullak s soha
nekünk a fogyasztóknak legalább annyi rénem álmodott áron értékesitbe'ővé vált az adszünk legyen ezeken a tárgyalásokon." hogy
dig értéke itbe ^'len hulladék. S amikor növekerámutassunk arra az e.-őre, arra a hatalomra,
a törvénynek és a törvény végrehajtása jósának arra az erejére, amivel a kormánynak
ezekben a tárgyalásokban is rendelkeznie kö.
teles.

a srénfronlról
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dett a szükséglet, növekedett a piac fehevőképessége, többszörösre nóve'tedett a lermelt
mennyiség, ugyanakkor a majdnem esetlen
költségként szereplő munkabérek csökkentek.
A gazdasági leromlás elhozta a magyar szén_
bányák konjunktúráját, de amikor mindenki
vesztes, amikor nem gyárosok és kereskedő';,
de iparágak és foglalkozási osztályok pusztulnak cl, meg lehet-e azt engedni, hogy az elszegényedéssel és valutalis nehézségekkel kö.
rülzárt magyar piacon az egyedülmar-dás kizárólagosságát minden más termelő s az e^ész
fogyasztó osztály kárára korlátozás
nélkül
használhassa k i a szénkartel? A kormány j ó
uton és j ó irányban indult el, amikor a szénárak felemelésének engedélyezése helyeit a
szénárak leszállítását s a kartel megreng szabályozását tűzte k i feladatául. De e/en f.a
uton sem visszafordulni, sem r""*Mlni nem
szabad. Nem kívánjuk, hogy »vesszen az
'-jyén, ha él a kőz«, de azt a szénkartelen
kívül az egész erszág kivánja, sürgeti s egy re
nagyobb erővel s egyre elkeseredettebben kővetelí, hogy a kormány vessen véget a kartelek garázdálkodásának s szüntesse n»cg 3 szegénység és nyomorúság által terem.e'l vámvédelmet, amit a magyar szénkar el a maga
hasznára akar óletbeléptetnl a magyar fogyasztók ós a magyar élet ellen.

A dunai kérdésről tárgyalnak Londonban
a slresai gazdasági konferencia előli

Minden ut Rómába vezet s a magyar köz*
olet mindegyik baja egyetlen « m é d i u m m a l
(Bud ipesti tudót ló'tk telefon jel' nt< te.) Lonlenne gyógyít ható: a tőrvényhozás függet'enségévcl, aminek feltételei a titkos választódonból jelentik: Az angol fővárosban fontos
jog s a becsületes összeférhetetlenségi törvény.
tanácskozások folynak a slresai középeurópai
Ne hígvje senki..hogy a szénkarlel egyedül a
gazdasági konferencia ügvél>en.
Szombaton
maga tőkeerejével szállhat szembe a kor-Londonba érkezett a konferencia elnöke: Geormánnyal, amelyik az árak letörésének követegen Bonnef, akinek tisz eletére Mac Donald teát
lésében maga mögött tudhatná az egész országot.. -.Vem nézzük le annak a pénztőkének
hatalmát, amelyik ebben a karlelben megszervezkedett. De ha a kormánynak van joga
(Budapesti
tudó i ónk telefon jel; ntése.) Varrendele'ekkcl kormányozni, van joga bezárni
sóból jelentik: A nyolc közép- és keleleurópai
a bankokat s szabályozni a pénzforgalmat, ha
a kormánynak van joga működtetni a sta- állam állandó tanulmányi bizottságának konferenciája szombaton véget ért. A konferencia
láriáiis bíróságot. ha a kormánynak joga van
a közszabadságok adagjait megszabni s sza- egész sereg javaslatot, fogadott el, am< Iveknek mindegvíke pénzügyi és gazdasági felbályozási jogát kitér jesz'.eni az elet minden
lendülést céloz. A legfontosabb javaslat nz.
megnyilvánulása fölé, akkor a kormány el
tudna bánni a tőrvény által adott jogával a
°zén kartel lel is. Ha...

adott. Georges Bonnet londoni utja a dnnrf
problémák megoldásának kérdésével van őszszefüggésben. Ugyancsak Londonba érkezett
szcmbat>r. Benes is, aki Bonefi-vel fog tanácskozni.

Végei éri a varsói konferencia

Ha titkos választójog s a titkos választójoggal megteremtett törvényhozói
fügpellenség s tiszta páriámén?! közszellem védhetne
meg a töke tiükapásarval s a karielek mohóságával szemben ennek az országnak népét
Ha az összeférhetetlenségi törvény állna annak útjába hogy a kormánypolitika tényezői
közül kerüljenek ki a kartelek vezetői is s
véget vetne annak az állapotnak, hogy a kormány nagysúlyú támogatóival kénytelen szemleszállni ak.'íor, amikor a karteleket meg akarja fékezni A kartvlek tőkeérdekeiIségél nagyszabású politikai befolyás veszi védelmei«. A
karlelek urait olt találjuk a törvényhozásban.
karlelek mindig tudlak gondoskodni arról,
hogy nagysúlyú politikusok álljanak védelmére A kormányhatalom a kertetekkel bizonyára el tudna bánni, de el lud-e bánni azokkal a kitűnő hívekkel, akik a karteleket képeseik és kormányozzák. A kormány gazdaság politikáját a törvényhozás mindkét há-

amelyik azt mondja, hogy valam«nnyi
csereforgalmat

szabályozó

Intézkedés'

értr

fe' krll

függeszteni mindaddig, ameddig a hitelező államokkal nem jön létre kölcsönös konlingentális megállapodás. a gazdrsói
államoknak
piacot kell biztosítani
nemcsak mezőgazdasági, hanem állati terményeikre Is.

Hétfőn sorsdöntő tanácskozások
kezdődnek Hlndenburgnál
Papén vasárnap programbeszédet mond — A centrum tovább kísérletezik
a koalíciós tárgyalásokkal

(Budapesti

tudó:iánk

trlej>mjelntésc.)

Ber-

linből jelenük: A centrumpárl és a nemzeti
szocialista párt Poroszországra vonatkozó koalíciós tárgyalásairól bővebb részletek kerüllek
a nyilvánosságra. A tárgyalásokat megkönnyiletle a centrumpárt tartózkodása, mert a párt
megelégedett azzal, hogy csak kél mir.i. :t ri
tárcát kapjon a megalakítandó porosz kormányban és pedig a pénzügyi és a munkaügyi tárcát.
A lapok szerint a tegnapi birodalmi minisztertanácson egye'.ériés uralkodott a kormány jövőbeni gazdasági programját illetően.
A minisztertanácson

rcszloett

Luther

birodal-

mi bankelnök is. Gazdasági körökben visszautasítják bizonyos agrárköröknek azt a követelését, hogy a birodalmi kormány kontingentálja, illetve erős mértékben korlátozza az
agrárterír ékeknek lehozatalát.
A mostani hét hozza meg

a döntést a német belpolitikában.
Tapen kancellár nem akarja bevárni a blnv
dalmi gyűlés keddre egybehívott üléséi, hanem vasárnap
elmondja
Münsterben a kor.
mány programját. Nagy jelentősébe, l u l a j d o
nitanak azoknak a tanácskozásoknak, amelyek
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Hindenburg elnöknél Seudcckbtn fognak le-"
folyni. Papén hétfőn utazik Neudeckbe.
Berlinből jelentik: Valóságos wsenyfutás
folyik a cent rum párt és Papén kancellár kőzött a neudecki kihallgatásért A centrumpárt azt szeretné, ha az elnök a párt megbízottját még a hétfői tanácskozások előtt fogadná. A centrumpárti megbízott feladata az
lenne, hogy meggyőzze az elnököt arról, hogy
i>an lehetőség

egy korroánylAmogató többség
összehozására és így felesleges feloszlatni a
birodalmi gyűlést. Beavatott belyen azonban
bizonyosra veszik, hogy a kanoeUárnak sikerül
kieszközölni a gyűlés feloszlatását elrendelő
elnöki kéziratot.
Nagyjelentőségűnek tartják azt a körülményt, hogy Papent Sehlelcher hadügyminiszter Is elkíséri Neudeckbe, amiből arra következtetnek, hogy tanácskozások fognak folyni

az ostromállapot
kihirdetésének lehetőségéről Is.. Ezen a tanácskozáson dönteni fognak a választójog reform'
járói is.
A birodalmi gyűlés első ülése valószínű csak
formális lesz, utána 2 hétre elnapolják a
gyűlést és ezidő alatt alkalma lesz a centrumpártnak a koalíciós tárgyalásokra.
Zetktn Klára, a birodalmi gyűlés kommunista korelnöke kijelentette, hogy tisztában
van azzal, hogy a nemzeti szocialisták nem
respektálják majd agg korát, de ő minden
támadást vissza fog utasítani- A megbízatása
kényei} de forradaliri kötelessége azt elvállalni, — mondotta.

Zavargások Berlinben
Berlin, augusztus 27. A kommunisták tegnap éjjé» tüntetéseket rendeztek a
külőnbíróságoknak
kommunisták Agyében hozott Ítéletei ellen. A délutáni tüntetéseket a rendőrség könnyen fékentartotta, az éj folyamán azonban Neuköln külvárosban veszedelmes csoportosulások voltak. A Steinmelzstrasséban • kommunisták csoportjai és a
rendőrök között- tűzharc keCetkStett. Amikor
az
egyik tüntető súlyosan megsebesült, a többiek elmenekülték

Magánvélemény
az irodalomról
Irta Móra Ferenc.
'U'
Azt kérdezi tőlem egy hálás olvasó — pesti
ember, tanár és esztétikus —, hogy mért nem
vallok én szint irodalompolitikái kérdésekben. Modern, vagy rég? Tessék őszntién felelni.
Hát feletek, ha kérdeznek. Még azt se keresem,
van-e nek?m jussom az irók dolgába beleszólni. Ha
vitatkozó természetű, ember volnék, kapható fennék vitára afelől, hogy irodalmat csinálok-e én,
vagy nem. De hát nem igen van ezen mit vitázni.
Egy az, hogy vitával még nem Igen döntöttek él
semmit. Másik az, hogy ma nem élés; a z irodalomhoz tartozni, hanem azon innen, vagy tul is tartozni k«ll valamihez, vagy valakihez. Már pedig
én nem tartozom sehová, nekem nincsenek »öszszekültetéseim« semerre, fin csak az • küszöb
vagyok, amely se kjnt se bent, se uj, se régL
»Szahadkányó«, ahogy a paraszt-hridgeben, a durákhan az olyan játékost mondják, akinek s»mmi
tromf sincs a kezébeu. (Nem is oszt, se nem szoroz a játékban, csak éppen hogy eggyel több van
vele.) Falusi kutvu a magyar irodalom nagyvárosában. Vagy ha így 'szebben hangzik: * magam
szegénye, aki nem nagvhatu ember, de legalább
azt fütyülöm, ami jól esik; akinek tetszik, hallgatja,
akinek nem tetszik, odább megy, — én nem
megyek kántálni se a hatalmas öregek, se a fiatal
hatalmasok zblaka alá.
Mindebből a sok szép metaforából az következik, hogy nincs jussom semmiféle irodalmi polgárháborúba belevegyülni s hiányzik hozzá a szívbeli működésem is. Á könyvek óriás könyvtárában,
ahol csöndes nézelődésben eltelt az életem, » csontok és cserepek közt. amiket a nyárfás pusziikon kiszedegettem a föld alól, odajutottam, hogv
én minden szépséget szeretek, ha régi, ha uj, csak

Budapesth augusztus 27. Elindultak Zürichbe J ják meghosszabbítani, de arra is töreksaa.
a kormány kiküldöttei, hogy tárgyaljanak az nek, hogy a hitelezőknél kamatmérséklést ér.
jenek e l Ami a 3 millió fontos Rothschild1931 augusztus 14-éri folyósított 330 millió
kölcsönt illeti, azt már egyszer három hónap,
francia frankos rövidlejáratú hólesőn prolongálásáról. A külföldi hitelezőkkel folytatott tár- pal, egyszer hat hónappal meghosszabbították.
gyalások során előreláthatóan megvitatásra ke- Most a további prolongációról tárgyalnak. Htr
rül a két évvel ezelőtt felvett 5 millió angolszerint remény Tan arra, hogy a két kölcsön
fohlos kölcsön ügye is.
prolongációja legalább egy esztendőre ma&
A francia kölcsönt legalább egy évre akar- történik.
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Ellőni kél óceánrepülő

Goefhe~érmek

Londoni, augusztus 27. Komolyan aggódnak
Lyee és Bochkorn pilóták sorsáért, akik csütörtökön Newyorkból startoltak az Ooeán átrepülésére, hogy Oslóba repüljenek és akiknek már pénteken át bellett volna repülnlök'
Angliát A pilótákat seholsem látták s miután csak 37 Arai repüléshez elegendő üzemanyaggal rendelkeztek, komoly aggodalommal
kísérik sorsukat
«••MMM*'

(Budapesti tudósi'ónk telsjonjetentése.) Majna-Frankfurtböt jelentik: Hindenburg elnök
a Goethe-ünnepségek bezárása után többeket
kitűntetett a Goethe-éremmel. A magyarok részéről az érmet Berzevlcky Albert és Lukács
György, s Magyar Goethe-Társaság elnöke
kapta meg

Szombaton megkezdődölt
az angol lextilszlrájk
(Budapesti tudósiónk
telefon jelentése.) Manchesterből jelentik: A szombati nap az angol textilipar fekete szombatja volt. Lancashtre
vidékén 200 ezer texttimunkás lépett sztrájkba és valószínű, hogy rövidesen sztrájkba lép
250 ener szövőmunkás is
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lelket érezzek benne. Még a kortársaimat Is sse. uagy baj, legföljebb m m buktatnak meg .senkit j
«\
retem, ha Ilyen lelkes szépet sdnak, akár öregeb- belőlünk a matúrán.
bek nálam, akár fiatalabbak.
Mindárt kjderül, mi köza ebhez Pósa Lajosnak.
p.*»- »ja
vS '••á'
'
Valamikor országos bálvány volt — öreg koIde aztán pontot is lehelne tenni, ha itt nem
volna a falon, szembe velem a Pósa Lajos arc- rában már keserű Marius, saját dicsősége- romjain. Az emberek az uj dalt szeretik és a fiat»
képe, akivel együtt elmúlt a népszerűsége is. Nem
szokás már emlegetni s a legújabb nagy irodalom- 'ok nein szeretik az öregeket mint ahogy, mir«
történeti kézikönyvben alig kapott két sort De •ők megöregszenek, nekik is szamárfület fogpak
s nótái, meg a gyerekversei élnek s valószínűleg mutogatni az ő fiataljaik.
Még a gyerekkőltészetét is kifogásolták Pósá.
még nagyott soká élni fognak, éppen mert a neve
elkopott mellőlük. Közszájra kerültek szerző néi- nak, azt mondták, nincs benne költészet, csak
kü>, mint a népdalok, amelyeknek szerűségét azért csingilingi üresség, ami a mai — már * háború,
fogják s népre, mert senki se tudja, ki költötte előttj »mai« — gyerekeket nem elégíti kL Paróőket. Mfnt ahogy nemrégiben egész irodalma tá- diák jv itek meg róla, ilyenformán:
madt annak a kérdésnek, hogy száz évvel ezelőtt
Si az ueca c8 upa tó,
kl csinálta a Cserebogár, sárga cserebogár »népSzámos
boka
látható.
dalt.«
Nem ls boka, hanem lábt
Erre azt lehetne mondani, ma már nem veszhet
Ez as úgynevezett Csáb.
ei ugy s szerző, mint száz éwel ezelőtt. Pedig
ma sokkal jobban elveszhet. Mert erdőbea sokkal
Aki ezt a verset irta. azt hitte tréfázik s neo
könnyebb elveszAi a fának', mint « pasztán, amelytudta, hogy kegyetlenkedik Különben tüzes hsrow
nek egy-két magános jegenyéjét akácát mindenki
az újnak, őszinte elvi Irtó ja a réginek Pár éwel
ismeri. Gyöngyösi István még Dugonics Andráv
élt tovább Pósánál. akit bizonyára elfelejtett mta
nak ls kedves írója volt. pedig másfél század esett
mikor a háború derekán a lapja kiküldte Biharb»
közéiük. De M detektálja magát ma az
öreg riportra. Valami uj vallási szekta támadt ott »
András tisztelendővel. akit pedig «Mg száz éve parasztok közt, azoknak a titkaiba kellett netf
gyászolt meg az ország, ugy, ahogy tán azóta se benézni. Meglnkta az uj hítfelekezetet s nagy tugyászolnak költőt. S ki lesz az « ma Írói közül, »kit
domány-sorozatot irt róluk, ami országos félti!* *
még ötven év múlva ls olvasni fognak? Még is- nést keltett Külön fejezetet szentelt az uj hitkolai muszái-ol -«mány se lesz belőlünk nem hogy vallás zsolozsmáinak. amikben biblikus őserőt '
gyönyörűségből olvasnának a dédunokáink. Ne- olvan természetes szárnyalást, olyan megrendíti
kik majd meg lesz a maguk irodalma a magák
mélységeket talált, amilyent mükőltészet «z utoW
problémáival s azon fognak összeverekedni, hogy
ötven év alatt nem produkált. Gyorsírásos szemelaz ő íróik közül kit illet me? a halhatatlanság,
vénvekkel bizonyított. Mindenkinek el kellett 41;
ame.'y még rövidebb lejáratú 'esz mint a mienk,
mélkodni rajta, milyen frissen buzog a b>h*n
akjkről rég nem kukorit már a'<kor a kakas senr,.
parasztok közt • népköltészet
Legföljebb a meszesgödröt, eg" tömegsírt kapunk
Nem vette észre senki, hogy az ujhitü biblif
az utódaink irodalomtörténetében már akik onemberek mind a Pósa Lajos gyermekimádsigrf
nan is ki nem szorulunk. De. hát az se lesz olvan
énekelték.

I
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Beomlott a belgrádi
elektromos miivek elevátora
(Budapesti tudósítónk tefcfonfefcntésc.) Brlgrád.
bói jelentik: Ai ej belgrádi elektromos müvek elevátora szombaton, eddig ismeretlen okokból beomlott. A kár 2 millió dinár. A beomlásnak egy
halálos áldozata van.

CSAK A

TÖKÉLETES

Debrecenben folytatlák
a nyomozást dr. Kovács Gáborné
halála ügyében
Debrecen, augusztus 27. Debrecenben csütörtök
réggel özvegy Kovács Gáborné, született Kenézy
Lujza lakásán öngyilkosságot követett el. A tiszti
orvosi vizsgálat öngyilkosságot állapított meg és az
' ügyészség a temetési engedélyt megadta. Az öngyilkosság ügyében — mint már jelentettük — meglepő fordulat állott be. Orsós Ferenc egyetemi tanár megvizsgálta özvegy Kovács Gáborné holttestét és azon olyan nyomokat állapított meg, amelyek nem igazolják

ax önakasztást.

A professzor

átiratot intézett az ügyészséghez, amely visszavon*a a temetési

engedélyt.

A vizsgálóbíró a temetőbe sietett, hogy a.temetést megakadályozza. Ezután Orsós Ferenc egyefemi tanár és Horváth Artúr törvényszéki orvosszakértők megtartották a boncolást A vizsgálat

TUNGSRAM
IZZÓLÁMPÁVAL

ELLÁTOTT CSILLÁRT VEGYÜK MEG,

A TUNGSRAM-MÜVEK FELELŐSSEGET

VÁLLALNÁK AZ IZZÓLÁMPA MINŐSÉGÉÉRT.

A

arra következtetett hqgy Kenézy Lujzát
m egg git.
tolták és pedig esetleg ugy, hogy száját tenyérrel
befogták ét nem engedték (eitegShöz futni, amig

nem halt meg, majd pedig felakasztották, hogy
öngyilkosság látszatát keltsék. A vizsgálóbíró megtartotta • helyszíni vizsgálatot a lakásban, itt
azonban semmi olyan nyomot nem sikerült egy*v
• lőre találni, amely a gyilkosságot bizonyítaná. A
'házvezetőnőn kívül Tózsér Lajos
nvugalraazott
csendőr tett vallomást aki az öngyilkosság után
elsőnek jelent reg Kenézy Lujza lakásán. Tőzsér
azt vallotta, ho^y « Sióba fel volt f«rgatoa ts neki
gyanús volt, hogg gyilkosság
történt.

Az Ügyészségen kijelentették, hogy a felmerült
gvanuokók alapján gyilkosság gyanú fa mia'f folyik
a nyomozás, de pozitívum egyelőre semmi sincsen.

A boncolás kétségtelenül megállapította, hogy a
zsinegelés a halál beállta után

történt.

Széchenyi Mezi
A teroi légqel VM HOfre'
Vwirnsp, angcaztni 28-án ntoljár»

A firma

házasodik

C»Ad8nktTtiU k*ny«errgye«ég k*»é« péniiel t* reng«l»ff
zenével. K6kct®p1ö: GhirlBft« Ilidet OSCBT RSflVSlSS
E10*4i*ok rúir- ét Onnepnsp 3, 5, T, 9 ónkor
HétfSn, keddsii 4« uordin. tn^naztn» hó 29., 30. *s 31-én
NagytzobAtu exotlku* film

KAIN

ra.»»r»»piók: Tfcagr Bo«<»lls *» Rima Tah*
ElíflUek 5, 7, 9 ónkor
Ujabb szállítmány
ss
izáraz gőzölt bükk, tölgy, jávor, borovi és minden fenyő

D E S Z K A

Sxomhaion

gyermeUparali&is-járvány
legújabb
betege z
egy 26 éves lány
megöalt

egy t>at&6napo&

(A Délmaggarország munkatársától.)
A
gyermekparalizises-járvány eddig kizárólag a
gyermekek kőzött terjedt. Szombaton bejelentették a tiszti orvosi hivatalban, hogy a
Gyóngytjuk-ucéában egy 26 éves leány betegedett meg Heine medinben. Sem a leány,
sem a hozzátartozói nem tudták, hogy milyen
betegségben szenved és csak akkor fordultak
orvoshoz, amikor a leány végtagjai megbénultak. Egyébként az esel nem súlyos, a leány állapota nem ad aggodalomra okot.
A pénteken be;elente't né TV kisgyermek közül egy hathónapos csecsemő szombaton reggel
meghalt.
A gyermekparalizis-járvánnyal kapcsolatban
szombaton Körmendi/ Mátyás ipartestületi elnök vezetésével a rókusiak küldöttsége jelent
meg dr. Pálfy József polgármeslerhclyet'.esnél.
Kőrmendy előadta, hogy a Makkoserdő-soron
lartla'a tan köregrszségüayl állapotok uralkod.
nak. Fedetlen árok húzódik itt végig, amely

Kölcsönöket
nyújt 10 kamat
mellett
AKAREKHAZ

ff

OTTHONT ALAPÍTÓ RT.

Budapeit IV.. CikU-ul 4. Tel. 89-1-8«.
Vezírképviselet.
L1

IMRE

LAJOS

ny. jb. irodafőtiszt, Széped, üáló ucca l t

a környező uccák minden szennyvizét levezeti. A csatorna állandóan fertőzi a körnvék
levegőjét és a rókusiak s'frlnt nagymértékben
hozzájárul ahoz. hogy a legtöbb
gyrmrkpanr
li:lses megbetegedés ezen a környéken fordult
elő. Arra kérte a küldöttség a polginnes'erhelyettest. hogy a város az árok helyett csa.
tornáztassa ezt a rövid szakasz! és készíttessen egy ártézi kifolyót a Makkoserdő-sorcn.
Kőrmendy rámutatott arra, hogy a közgyűlés
egyizben már döntött a kérdésben és kimondta, hogy az emlite'.t szakaszt csatornáztatja, azonban a terv fedezet hiányában nem
kerülhetett kivi'elre.
A gvt rtnckparalizises
megbetegedések most parancsolólag köve'.clik,
hogy a város a csatornát elkészíttesse.
A polgármesterhelyetles jogosnak találta a
rókusiak kérését és amennyiben fedezetet találnak, a kérést teljesilik. Á mérnökség a polgármesterhelyetles ulasüására elkcszili a csa.
tornaliészités költségvetését.

A színházi akták
megérkeztek a városházára
A belügyminiszter Jóváhagyta a kisgyűlés határozatát a szubvenció agyében

(A
Délmagyarország
munkatársától.) A
«taffli, léc és kar A előnyős árban legjobb minőségben Délmagyarország szombati számában részletecapható BACH Testvérek Párisi körút, v. Somló-telep. sen beszámolt a szinházügyi fellebbezések elintézéséről. A szinházügy vaskos köteget kitevő aktái szombaton délelőtt megérkeztek a
városházára. A miniszter — mint ismere'.es —
azt a polgármesteri határozatot, amellyel Görög
Sándor szerződéséi felbontotta,
jóváhagyta,
mig azt a határozatot, amellyel a szinház vezetésere Szedő Miklóst híviák meg, nem tekin•> épitó ukaréknk
tette véghatározatnak, hanem a város közwn<i«*r* »l«r:*n
0 házépítésre,
gyűlésére bizza annak a kérdésnek eldöntéséthogy kit állit a szinház élére.
házvélelre,
tanyai birtok vételére stb. slb.

Kisfiú

A színigazgatói kérdéssel egyidejűleg dóntótt a bélügyminiszter arról a fellebbezésről
is, amit a kisgvülésnek azon határozata ellen
adtak be, amely az u j színházi szezonra 20
ezer pengő szubvenciót, a színház fűtését és
világítását szavazta meg. Mivel a szubvenció és a természetbeni szolgáltatások összesen mintegy 10 e:er pengőt lesznek ki, a l>elügyminiszter azzal az indokolással ni isi'.otln
el ezt a fellebezcst, hogy a kisgyülcsnek ÚU
ezer pengő erejéig joga van pónzügvi kérd«;sekl.cn dönteni

A Dél magyar ország dr. I'áljy József polgármesterhelyetles közlése alapján jrten'e'te,
hogv fi színigazgató megválasztását.a szeptember 12-én összeülő rendkívüli közgyűlés tárgysorozatára tűzik ki. Értesülésünk szerint a szinügyi bizottsági iagok körében mozgalom indult meg, hogy a színigazgató megválasztásának ügyét már előbb tárgyalják le, mert már
igv is késő van és szeptember vége előtt semmi
körülmények között jem le'¡ét megnyitni a
színházat.
A szinügyi bizottság tagjai hétfőn adják át
Aigrer főiipánnak beadványukat, amelyten kérik, hogy az előrehaladott időre való tekintettel a legrövidebb időn belül hivja össre
a szinház kérdésében döntő rendkívüli közgyűlést
Dr. Szedő Miklós szombaton táviratot küldött Szegedre, amelyben a következőkel irta• Rosszhiszemű hiixísztelérekkél szemben kijelenleni, h o g y a szinház
is
refltkiálqk.«

ir'-'ia'á,ára

továbbra
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tudták, hogv auguszrosra háború l e s z . . .
És az én nagybátyim m á r ezerkileneszáztizben megjósolta a katasztrófát. Neki volt igaz»

MEGNYÍLT.

GRÁCIA
CIPŐÜZLET
W*

«1

Megtelik könnyekkel a szeme, megremegnek'
a keskeny kezek, a tekintet kiszalad a kastély
széles barokka'blakain, átröpül a parkon, hogy
megpihenjen valahol a Belvedere, vagy Konopíst tájékán. Ez a fej, amelyet ősz kontyok
öveznek, sok titokról tud, de az ajkak hallgaU
nak, akárcsak a korompai park évszázados
platánjai.
'
Paál Jób.

reikedés mellett

Kiváló minőségö női-,
férfi- és g y e r m e k c i p ő k
eg

kirakatainkat

legolcsóbb napi árakon

Mlr

Choiek Henriette grófnő érdekes visszaemlékezései Ferenc Ferdinánd
tragédiájáról
Korompa, augusztus.
Érdekes egyéniség a korompai kastély úrnője. gróf Chotek Henriette Mária. Elvonulva
a világtól, emlékeinek és rózsáinak él. Abból a
\ il.igból, amely valamikor fényt és életet jelenteti a számára, nem maradt meg semmi, csak
réhány elhalványodott fotográfia és egy csomó elhalkult emlék. A fotográfiák ott fekszenek albumba kötötten a kastélj' szalónjárak
asztalán, az emlékek a szivben élnek tovább.
Egyformán ériékes. megható mindakettő. Meghatottan vesz kezébe egy megszürkült képet a
grófnő, a hires Adele szalón fotográfiája, két
hölgy és bárom ur a képen: a grófnő, aztán
Kállay Erzsi, herceg de Croy, vicomte de Fontenai és Canlacusene herceg. A külügyminiszter rezidenciájában adták elő a „Les paintres
de la mancarae"' cimü pantomimet, abból valók a felvételek. Goluchovski Agenor vigyázott
tikkor a kettős monarkia külügyeire, telt idő
arra, hogy arisztokrata urak és hölgyek játékukkal szórakoztassák a Bécsben akkreditált
diplomatákat. És mialatt szólt a rene, mialatt
tündéri táncokat lejtetlek a szinpadon, a mosolygó arcú diplomaták sifrirozott telegramokat Küldöltek naza Pétervárra, meg Londonba...
Frrnc Ferdinándról és Chotek Zsófiáról beszélgetek a grófnővel. Mindakettöt jól ismerte.
Cousinje volt a trónörökös szerencsétlen hitves n e k és igv sógora a volt monarkia egykori
rrásodik urának. Ott élt mellettük, mindénnapos vendég volt a Bel vedereben és amikor Ferenc Ferdinándck távol voltak hazulról, Tante
Ilenriettc vigyázott a gyerekekre. Ismerte Fer"nr Ferdinándék meghitt é'ietét és intimusa
volt a szar? jtvói tragédia áldozatainak. Nehezen beszél. Sok érdekeset tud elmondani. Részleteket, melyek ismeretlenek még a históriát
iró és históriát kutató tudósok és krónikusok
előtt.
— Ott voltam a bécsi Belvedereben
—
mondta —. amikor Ferenc Ferdinánd és Zsófia
elutaztak Sarajevóba. A főherceg nem akarta
elvinni magával nejét, tudott dolog, hogy
»•evedül utazott el Konopistból és a hercegnő

H

1 VAN RADIOIA
A NINCS RÁDIÓJA

oVvetlenfll hallgassa mwr a Magyar Telefunken arrir
most mesrielent rádióiíjdonsflfrAt a TBLIPUNKEN

DIADAL

nemes hakelitházhan ecrybeépitctt
nagyteljesítményű készülékét.
Teljesítménye:
Mangszinezele:
Fel
Hangtis/tasága:
1/lévev kivitele:
Szelektivitása:
múlhatatlan.
l ' j rendszerű hangszórója:
Egyszerű kezelése:
r>i|talanul mutatja be minden érdeklődőnek

DEUTSCH ALBERT-cég SZEGED,
hárász-u. T.
A

n y á r

Teleion 18-71.

l e g n a g y o b b

utána jött. Közvetlenül az elutazás előtt beszéltem velük utoljára. Én bécsi palotámban
laktam — Orth János egykori kastélyában —
és megbeszélésünk szerint azért mentem hozzájuk, hogy távollétükben vigyázzak a gyerekekre. Nyugodtan mondhatom, hogy
mindaketten azzal a tudattal utaztak
el Bécsből, hogy oda nem jönnek
vissza.
— A szarajevói hercegérsek öt táviratot küldött a kabinetirodának, ezekben szinte könyörgő hangon kérte szerencsétlen
sógoromat,
hogy ne utazzék el. Emlékszem az egyik táviratban ez állott:
„Szarajevó egy egérfogó, itt akarják
Fenségedet megfogni. Az Egyház nevében kérem, most ne utazzék..
— Ugyanekkor azonban Potiorek, Bosznia
és Hercegovina helytartója azt sürgönyözte,
hogy: „Életemmel felelek a fenség testi épségéért".
— Ferenc Ferdinánd előbb tiltakozott az ellen, hogy Zsófia is elkísérje őt az útra, később beleegyezett a hercegnő utazásába, sőt
ez megnyugtatta. Előbb mondotta:
— Ki tudja, talán ugv jobb, ha Te is jössz
Sophie. Talán tekintettel lesznek a gonosz emberek arra, hogy Te nő'-vagy és kímélni fognak engemet is . . . "
— A császár ragaszkodott ahh >z, hogv Ferenc Ferdinánd utazzék el és amikor mi kértük. hogy maradjon, ott a Belvedereben. ezt
mondolta nekünk: „Én katona vagyok és engem a császár parancsa köt. Oda megyek,
ah ovi a császár parancsolja." Sophie egész
nap sírt, amikor elutaztak, azok voltak Ferenc
Ferdinánd utolsó szavai hozzám:
— Nem tudom, mi fog történni, az Isten jó
és akármi is történik, vigyázni fog a gyermek e i m r e . . . Ti is vigyázzatok r á j u k . . .
— Harmadnap a bátyám. Schőnborn gróf, elfehéredet arccal jött he hozzám. Alig tud
szólni. „Nagv hai történt" — mondta. Én elsikoltom macám és első szavam ez volt: „Francival és Zsofkával történt valami. Ugv-e meghnltak mindaketten
Bátyám igetilőleg bólintott . . .
— Biztos tudomásom van arról, mert családomnak olvan tagiától hallottam, aki ennél a
jelenetnél jelen volt, hogy Ferenc József, amikor hírt adtak neki a tragédiáról, így kiáltott
fel: „Irh bín schuld an allém!" . . . É n vagyok
az oka a tragédiának...
— Ferenc Ferdinánd tragédiáját tervszerűen
készítették elő. Mí évekkel ezelőtt tudtunk arról, hogy szervezett aknamunka folyik. A
bátyám. Khevenmüller gróf párisi nagykövet
— az én anyám Khevenmüller grófnő volt és
Rudolf neki volt a bátvja — pontos tudomást
szerzett az élete ellen folyó összeesküvésekről.
Erről jelentést is tett a kabinetirodának és nekünk is említést tett nyomozatának eredményeiről. Ezekről nem beszélhetek, nem akarok
az eseményekbe a v a t k o z n i . . . A szarajevói tragédiát nem Szarajevóban
határozták el, az
már nagyon alaposan elő volt készítve. Júliusban tőrt ki a háború, de az orosz fronton már
márciusban lövészárkokban voltak a katonák.
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Kossuth-vacsora. A felsővárosi függetlenségi Népkör szombaton este Kossuth-vacsorát rendezett a Bőröcz-féle vendéglőben. A vacsorán a
többek kőzött megjelentek dr.
R e r e e z János
egyetemi tanár, dr. S z l v e s s y Lehelj kormányfőtanácsos, K ö r m e n d y Mátyás felsőházi tag és
sokan mások. A vae.sora szónoka dr. K e r s c h
Ferenc volt, aki beszédében méltatta Kossuth Lajos
történelmi hivatását. Majd még több pohárköszöntő
hangzott el.

Cianozást -miíAnS
logtökéletoi»eM>on. legolcsóbban •őcrer a

L
ANÁSrERTÖTLENITG VÁLLALAT
cianozó irodája. Dugcnics tér 12. (udvar) T. 31—77
SZEGEDI SAKKÉLET
A Sakkszövetség dili kerületénei egyéni bajaoki
versenye vasárnap fejeződött brt
Békéscsabán.
Délkerületi bajnok SzebaazUán Béla (Makó), aki
a döntőben nagy küzdelem után 5>« pontot szedett
össze. Második a sz-inlesi Szijjdrifi -itabó Benjámin 5 ponttal, hermadik-negvedik a csabai Grubtr
Sándor és Soóktj László, aki egyedül képviselte
Szegedet » döntőben, miután Konrái és Tóbiás az
előmérkőzések során elvéreztek.
Szeptember 1-én félkilenckor játsza 1* * Szegedi Sakk-Kör a Munkás Sakk-Kör elten az ulolső
csanatmérkőzéséL Ezzel befejeződik a nyári kórméi kőzés-sorozat.
A Békéscsatán megtartott kerüM! közgyűlés
megválasztotta dr. Pilfg Józsefet elnöknek, ügyvezető elnök Villányi Ármin, főtitkár Wet&t Imre,
pénztáros LSvinger Mihály, ügyész dr. Lu«ziig
István, választmányi tagságot kaptak: Szántó Pál,
Uebmann Béla, Zwiekl Ferenc éa Weisel Samu.
A közgyűlés utáni banketten több felszólalás hang.
zolt el, amelyek a kupagyőztes szegedi csapatot
éltették. Szeged részéről Weisel alelnök vette át
a kupát és köszönte meg az üdvözléseket

PYTHIA
M
Értesítem a n. é. közönséget és lsmróselmet,
hogv régi kérésükrek eleget téve, a Bécsi
körút 18. sz., Szentháromság ncca sarkán
szeptember hó 1-ével É T K E Z D É T NYITOK,
amelyet ugy belső fogyasztásra, m i n d kihordásra rendezek be, jó konyhámról m á r ismernek. Az árak a legolcsóbbak. Szíves pártfogást kérve, vagvok tisztelettel:
CSIKÓSVÉ, Kovács János neje.

Eladó Amtietm féle 10. száma
páncélszekrény, S£f
^
1000 pengőért
megvehető. Cím a kiitdóban.
«4«
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Nem találják
a Csillagborlön megszökött fegyenceit
(A Dálmagtjarnrszág munkatársától.) Je'entette a Drlmnrjiiarnrszág, hogy ltár: Kálmán,
aki Debrecen \ i:lékének évekkel ezelőtt rellecett banditája volt. egy Janccfcl; ncvü társa
kíséretében megszökött a szegődi Csillagbörtön kertgazdaságából. Ráez Kálmán éveken
keresztiil rabolt Debrecen környékén cs elfogatása közben lelőtte az cgvik delek ivet. A
banditát jogerősen
éleiftriU'iqhni fegyházra
ítélték és büntetésének letöltésére a szegedi
Csillagbörtönbe utalták.
Rárz Kálmán és Janeesck József szökése
ntán a szegcdi rendőrség nagy apparátussal
nyomozott a szökevények után. Személyleirá.
sos rádiókörözéseket küldtek szét az ország

minden részébe, azonban eziíei« mé« sehonnan
nem érkezett hir a szökevényekről.
A környék valamennyi csendörőrse lázasan
nyomoz a fegyencek után. Valószínűnek tart*
ják, hogy a szökevények csak éjszaka utaznak és a nappalokat elbújva töltik. A csendőrségek éppen ezért éjszakánkint szigorúan
ellenőrzik az országutakat és erősiett járőröket cirkáltatnak. TekínfeMel arra,
hogy
Ráczék szökése óta meglehetősen hosszú idő
telt el, azt hiszik, hogy a fegyenceknek sikerült átjutniok a haláron. Minden jel szerint
fegycncruhájukat eldobták és a mezőkön dolgozó munkásoktól ruhát kaptak.

Iskola és intézeti

harisnyák,
kötöttáruk

legfobbat a legolcsóbban

Losztlg Imre

Kötöttöm

üzlete
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sant beszéljen, felmondja a szolgálatot Amit
olvasott. — mert kétségle'enül sokat olvasott,
— nem tudta megemészteni és abszolúte nincsen áttekintése akár a poü'ika, akár pedig
a közgazdaság nagy összefüggései felelt. Mi.
helyt eltávolodik a merő általánosságokban
mozgó frázisoktól, nincsen igazi programja Kifelé ő a »01ezért, a tömegek bálványa a v«.
lóságban azonban mumus, faltörő kos alvezérei kezében.
Lehet egyéként, hogy a hlílemmusnak a
Irta TONELLI SÁNDOR.
prognmtalansága a nagy e'önye és erőssége.
Mostanában sokat gondolok Ador tanár úrra, utján a népért való kormányzás szükségessé- Tömegeket mindig csak nagv-, átü'ő erejű ígéa frankfurti egyetem lélektan-professzorára, gében. A hitlerizmus előretörését és a kom- retekkel nyertek meg, nem pedig pontokba
akivel tavaly nyáron véletlenül ismerkedtem
munisták közel ötmi'Üó szavazatát a demokrá- foglalt programokkal. Németországban adva
meg Szent Endre-szigetén. A professzor ur
cia velejárója gvanánt kell elfogadni és asze- van a gazdasági és politikai nyomorúság, memásodmagával gummicsónakon jött le a Du- rint keli megítélni.
lyet a régi pártok nem tudtak mcgszün'elrl.
nán Regensburgtől Budapestig cs a szigetMás kérdés, hogy mi a magvarázata a
Az emberek ezrei elfordultak a régi ideálokmonostori erd őalatt sátorban táborozott. A
szélső pártok hirle'en megduzzadásának. Ezt
lói és ott, arrafelé., annál kc-c,ik a menekvés
nagyszámú németek közé tartozott., akik hódol- se lehet egyszerűen azzal elintízni, hogy Hit- útját, aki egy csapásra minden bajnak a megnak az asztrológia ismét divatba jött tudomá- lert mázolósegédr.ek, táncmesternek, zagyva
szüntetését meri igérnl. Nehogy valaki rám
nyának. fin ugyan némi ellentmondást talállam
fejű demagógnak gúnyolják, a kommunistákra
akarjon cáfolnk inikor a programlalansáíot
a professzor ur tudománya és az asztrológia
pedig azt mondják, hogy Moszkva bérenceí
tekintem a hi'lerizmus erősségének, mígmonkőzött. Ha ugyanis a csillagok állása és egy- A milliók már tömegjelenség erejével hatnak,
dom, hogy Hitler egyik alvezére. B>r:n5:etg
v máshoz vaki viszonyuk, tehát külső tényezők tömeg jelenségeknek pe.iig az okai is rsak nale-tes kö'e'len megiría a hitlerizmus programkezdettől, szülelésünktől fogva determinálják
gyon általánosak lehetnek.. Azonkívül Hi !er
ját. Elméleti program tehát van: köte'e'.íet
földi pályánkat, akkor nem sok értelme lehet
táborát nemcsak félncveze'etl és jelszavakkí.1
azonban tizennégy millió ember re.n szokott
a belső tényezők, a lélektani momentumok ku- etholonditott kisemberek alkotják, hanom ve- olvasni.
tatásának.
zérkarában vannak tábornokok, egvelemi tanáEzek után megmondhatom, hogy hol és
Ador tanár úrra azért gondolok vissza sű- rok, magas állású államtisztviselők, birák, pa- miben látom és a nagyon lényeges különbpok, szóval akadémikus képzettségű embc ek t séget Hitler és Mussolini közölt. Mussolinirűn, mert néhány napos ismeretségünk álalt,
akik igyekeztek a vólkisch mozgalomnak még ról és a fasizmusról lehel szeméh i cg bárkinek
mikózl>er» a szigetmouostori erdőben a legküa filozófiai alapjait is lerakni.
bózőbb témákat megvitattuk, kezdve az ősbármi a véleménye, de azt az egyet nem lemagyarság faji összetételétől és a szumérini
Ilyenforma töprengések után nem minden
het kélségbevonni, hogy Mussolininck vannak
ásatásoktól a Young terv kercsztülvi'ek'ig és érdeklődés nélkül hallgattam az. idén egy sze- határo/xHt nagy államférfiúi kvalitásai. Ezt a
a szovjet-embertipus kialakulásáig, egy izben
mélyes ismerősömnek, a szegedi egyetem egyik
meggyőződésemet pedig nemcsak a fasizmus
asztrológiai alapokon megjósolta nekem egy
professzorának az elbeszélését, aki München- tőrténe ének tiz esz'endejére és nem annak a
esztendőn belül a Hitler-mozgalom páratlan
ien nemcsak végighallgatott egy Hí'.!cr-clö- néhány embernek a véleményérc alapitom, aki
sikerét. Jóslásában a tanár ur kissé óvatos
adást, hanem egy német barátja révén össze szintén személyes benyomásait mesélte el ne.
volt ugyan, mert sohasem beszélt személyiig is ismerkedett Hitlerrel és egy cslét töltött
kom Mussoliniról, hanem Mussolininek egy:
Hitlerről, hanem mindig a vólkisch mozgal- vele a fehér asztal mellett. Az elbészélése
kicsiny elfelejtett könyvére, amelyet majd har.
mat emlegette. Okom van egyébkent feltéte- és személves tapasztalatai annál is inkább ér- minc esztendő előli kis szocialista ujságiró
lezni azt is, hogy a puszta csillagjóslási tédekeltek, mert én mindig kételkedtem azokkorában irt Ausztriának olasznye'vü tartományezőkön kivül némi tapasztalati indítékai is
nak a polilikailag kiszínezett riportoknak az
nyáról, Dél-Tirolról. Ezt a kis könyvet annak
lehetlek a német politikai élet horoszkopjának
őszinteségében, amelyek Hitlertől még a szóidején megvettem és mostanában véletlenül
felállításánál.
noki készséget is meg akarták tagadni. Külökerült a kezembe. Olyan világos meglátások
nösen örültem pedig annak, hogy a véle- és alapjában véve helyes itöletek vannak benHogy a tanár ur jóslata mennyiben vált
ményt olyan embernek a szájából hallottam,
he, újságolvasó emberek előtt felesleges mane az elkövetkezendő dolgokról, hogy az csak
akinek az ítéletében okom volt megbízni.
gjaráznom. Csupán a saját egyéni nézetem
nagvon intelligens és okos embernek tollából
gyanánt szögezem le. hogy egyáltalán nem adkerülhetett ki.
Az ítélet röv'den a következő. Hitler nagv,
hatok igazat azoknak, akik a gúnyolódó lekisöt igen nagy demagóg tehetség, aki feltétDe még egyiken látom én Mussolini okov
csinylés hangján mondják, hogy Hitlernek nem
lenül tud hatni a tömegekre. Olyan dolog ez,
ságát, mondhatnám bölcsességéi: annak az álsikerült megszerez,"i a birodalmi gyűlési vá- ami független bárkinek a mázolósegédi mivollandó hangoztatásában, hogy a fasizmus nem
lasztásokon az abszolút többséget és végleges tától és hiányos e'őképzettscgélöb Beszédének
lehet esportcikk. Eltekintve mindsn egyébvereség gyanánt könyvelik el, hogy az agg a skálája alapjában véve nagyon szűk, de
től, a fasizmus zajos külsőségeivel, teátrális
Hindenburg elnök nem volt hajlandó feltétel
amit mond, ugy tudja variálni és előadni,
megjelenési formáival a déli olasz lélekre és
nélkül átadni Hitlernek a hatalmat. Majdnem
hogy megkapjs vele a hallgatóit. A meggyőzővérmérsékletre van szabva, f.ppen azért, ami
tizennégymillió szavazatot, amelye! a nemz-li
dés hangja beszél fcelő'e, mert hiányozlak bemegfelel Olaszországnak és ami sí' örülhetett
szocialisták pártja a le .egyenlőbb, 'egll'aláno. lőle azok a gátlások, amelyek iskolázott és
Olaszországban, arra nem lehet egyúttal azt
sahh és legtitkosabb választási rendszer mel- taüult embereknél az önkritikának a köveimondani, hogy követendő például kell venni
lett ért el. a legkevésbé azoknak lelte? lekikezései. A fehér asztalnál ellenben, ahol igyek- az Alpoktól északra is.
csinyleni, akik hisznek a demokrácia és nép szik \ i jyázni magára s arra törekszik, hogj toka.
Hitler az én véleményem szerint ott árulta
el egyéniségének legbelsőbb mivoltát, mikor
azt a kijelentésl lelte, hogy ő ugyanazt a hatalmat kőve'.eii magának, ami Mussolininek
Ma és hétfőn utoljára
Ma utoljára
van meg Olaszországban. Ez az összehasonlító jellegű követelés a szellemi alsóbbrendűség je'e. A vezér itt mint mázolósegéd mutatfőszereplésével
kozik be aki látta az illusztrált lapokai, látta
Főszereplő:
Mussolini megszámlálhatatlan sok fotográfiáját, látta Mussolinii a fasiszlák föparancsnokl
egyenruhájában, a Palazzo Venezia íróasztaA toal
lánál. az admirális hajójának parancsnoki híd.
ján, a kapitoliumon, a bal illák élén, felemelt
Előadások \ 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 3 órakor.
Előadások S, 7. 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
A 7 és 9 órai előadást a nyári helyiségben tartjuk.
kézzel, szónoki pózban,
gyalog,
lóháton,
A 7 és 9 órai előadást a nyári helyiségben tartjuk
automobi on és repülőgépen egyaránt Ez let-
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s?lk neki. ex az, «mi fantáziájában működik5,
az, amit Ő i* swrefnc csinálni Arra, hogy
tartalmat adjon mozgalmának, én Hitlert képtelennek tartom.
Lehet, hogy ez a megállapításom kissé rrős,
de nem hiszem, hogy messze j i r n a a lényegtől A mázolóból, ha megvakarják, előbukkan
a másoló. Ezt alátámasztják még Hitlernek
azok a súrü egymásutánban ism£Uődő kijelentései, hogv rgv hét múlva, két hét nuilva, egy
hónap mulva, '-¿t hónap múlva nagy dolgok
fognak történni.
Ebben is olasz
példa
lercg előtte Hiszen ö még a Berlinbe való
marsot is terminusra akarja
megrendezni,
már pedig ilyen dolgokat vagy megcsinálnak.

vagy nem. de előre nem jelentgetnek. Népek
sorsában nincsenek öt órára hirdete'.t díszelőadások, melyek a kedvezőtlen időjárás esetén
más napra halaszthr.trak.
ismételten hangsúlyozom: cz-el nem akarom azt mondani, hogy a hitlerizmus mögött
nem működne': nagy tömegerők. Ezek a tömegerők ?zonban a hitlerizmustól, mint olyantól függetlenek és egy Irányba való torelődé,
sükben csak az agitátor, de nem a politikus és
államférfi Hitlernek van szerepe. Azt se vonom
kétségbe, hogy a hitterizmus
és a
nemzeti szocializmus még nem játszotta ki
magát Egyet azonban bizlosan tudokr Mussolini sohatem lehet Hitlerből.

Meg&ossxabbiifa-e
a város
a gázgyári szerződési
a munkanélküliség

; a telepek,
és a gáxgyár

Közeledik szeptember 12-ike, ez a sorsdöntő
dátum Szeged életében. Ezen a napon kezdi
ugyanis a törvényhatósági bizottság a gázgyári szerződés meghosszabbításának Qgyét
tárgyalni. Hogy miként dönt, arra nézve nem
akarunk jóslásokba bocsátkozni és nem akarjuk véleményünkkel a döntést befolyásolni. A
legfontosabb dologra azonban mindjárt elöljárójában rá kell mutatnunk és ez

a munkanélküliség
A gázgyári problémát ebből a szemszögből kell
bírálni. Azok, akik esetleg egy majdan virágzó
városi üzemről álmodoznak, nem gondolnak
arra, hogy a legszomorúbb realitások világában
élünk és csak olyan megoldást válaszehatunk, amely azonnali munkát: tehát kenyeret
és meleg hajléknt jelent sok ezer családnak.
Ugy látszik, a város hatósága is homloktérbe tolta ezt a szempontot is. Amig ugyanis
a városi ügyészség a szerződéstervezet fölött
meditált, addig a mérnökség azt a munkaprogramot készítette d , amely a szerződés
meghosszabbításának megszavazását követő
napon esedékessé válik. Ennek a programnak
megvalósítása

több mini három mliU6 pengő beruházást Jelent
s megvalósítását még ebben az évben meg kell
kezdeni és a lehető leggyorsabb tempóban be
kel] fejezni.
A gázgyári telepen komoly előkészületek
folynak a tervbevett munkálatok bármely
percben való megkezdésére. Meg is kérdeztük
a gázgyár egyik budapesti vezetőjét, hogy miként vélekedik az ügyről és az a következőket
mondotta:
-- Meg vagyok róla győződve, hogy Szeged
törvényhatósági bizottsága a szerződésmeghosszabbitás mellett fog dönteni Ez a városnak épp ugy érdeke, mint nekünk. Nem firtatom, hogy milyen szempontok irányitják
azokat, -akik minden áron meg akarják akadályozni, de azt mondhatom, hogy rossz szolgálatot teznek városuknak. Mi tudjk, hogy
a szegedi gázgyárra komoly tőke belátható
időn belül nem pályázik és n*m is pályázhat.
Akkora összeget, amilyen ide kell, nem lehet
mostanában mobilizálni. Csak laikusok beszélhetnek nemzetközi pályázatról. Akiket illet,
azok igen jé»l tudják, hogy a szegedi légszeszgyár és villanytelep szerződése lejáróban van.
Írtak is róla ugy a hazai, mint a külföldi szakés közgazdasági lapok bőven és ha valakinek
kedve lenne hozzá, az már régen jelentkezett
volna. Tel jesen ki van azonban zárva, hogy
akadjon olyan pénzcsoport, amelyik ma szerződést merne kötni egy olyan ügyletre, amely
két és fél év múlva lesz esedékes. A legjobb bizonyíték arra, hogy ama bizonyos angol érdekeltség, amely állítólag érdeklődött a gázgyár iránt és amelyet a város egyenesen felszólított ajánlattételre, még csak nem is felelt
a felhívásra.
— Míké.nt alakulna a helyzet, ha a város
mégis a nemzetközi pályázat kiírása mellett

a tanyák
afánlata

villanyvilágítása

döntene? — kérdeztük.
— Ebben a nem várt eseiben természetesen
automatikusan

tárgytalanná válik a mi ajánlatunk
Egyszerűen félreállunk és átengedjük a teret
a szakértőknek. A város természetesen elesne
attól a 300 ezer pengőtől, amelyet készpénzben
kapna évenkint, meg kellene fizetnie azt az
1,400.000 pengőt és visszamenőleg annak kamatait, ami nekünk a külvárosi világítási felszerelésért jár és elesne a magasabb részesedéstől, ami a várost a szerződés aláírása napjától megilleti. Elvesztené a város a villanyés gázárak leszállításának előnyét, mert ebben
az esetben természetesen az eddigi gáz- és villanyárak maradnak érvényben a szerződés lejártáig.
— Pályázat kiírása esetén tennének-e ajánlatot a telep bérletére? — kérdeztük.
— A legnagyobb határozottsággal mondhatom, hogy a Központi gáz és Villanytelep nem
venne részt azon a pályázaton, amelyet a város esetleg kiirna a telepre — mondotta informátorunk. — Ebben az esetben érvényesítenénk igényeinket azokért a károkért, amelyek
a háború, illetőleg az infláció folytán bennünket értek. Hogy ez az igényünk Jogos és hogy
per esetén a bíróság tekintélyes kártérítést
ítélne meg nekünk, azzal a város is tisztában
van, mert különben nem vette volna bele a
szerződéstervezetbe, hogy mindenféle kárigényünkről lemondunk a várossal szemben.
— A forgalomban levő szakvélemények kifogásolják, hogy a gázgyár nem részelteti a várost a vidékre adott áram hasznából. Nem hajlandó a gázgyár ezen a ponton engedni? —
kérdeztük.
— Ez a kívánság teljesen jogosulatlan, mert
a város nem formálhat jogot a törvényhatóság
területén kívül fogyasztott áram hasznára. Ezt
az áramot nem is kell okvetlenül Szegedről adnunk, hanem adhatjuk akár
Vásárhelyről,
akár Békéscsabáról, mint ahogy onnan adnánk, ha nem sikerülne Szegeddel megegyeznünk. Szegednek egyébként is van haszna ebbő! az áramból, mert éppen a nagyobb fogyasztás teszi lehetővé, hogy a szegedi fogyasztási
árakat leszállíthassuk.
— Itt egyébként rá kell mutatnom — mondotta a pesti ur — Raffay mérnők ur vaskos
tévedésére. Brrsürjában a vidéki ur vaskos
valtját 85 fillérre teszi és ebből kb. 400.000 pengőt hoz ki. A mérnök ur azonban nem gondolt
arra, hogy a vidékre mi nagybani árakat számítunk, ami meg sem közelíti azt, amit ő kimutat és hogy a vidéki fogyasztói árat nem
mi állapítjuk meg és ahhoz semmi közünk
sincs.
°
— Kapnak-e villanyvilágítást a telepek és a
tanyák, ha a szerződést meghosszabbítják?
— A szerződéstervezetben benne van és mi
magunk is azt akarjuk, hogy minél nagyobb
területet hálózzon be ,a villanyvezeték és minél nagyobb fogyasztási területet nyerjünk.
A tervezett átalakítások feltétlenül megkívánják a nagyobb fogyasztást és természetesen az

a célunk, hogy az u j beruházások folytán elérhető többlettermelést értékesítsük. Azon leszünk tehát, hogy a külvárosrészekben, a telepeken, tanyákon és mindenütt, ahol szegediek
laknak, bevezessük a villanyvilág'tásí. Ez
nemrsak kötelességünk, de érdekünk is.
Végül

a gázfogyasztásra
vonatkozólag intéztünk kérdést az igazgatóhoz.
— A gázfogyasztást, sajnos, az utóbbi években kénytelenek voltunk elhanyagolni. —
hangzott a válasz. — A szerződés még hátralevő rövid idejére ncm állt módunkban na«
gyobb beruházásokat tenni, amint arra szükség lett volna. Ha azonban továbbra is kezelésünkben marad a gázgyár, akkor nyomban
a legerősebb propagandába kezdünk a gázfogyasztás érdekében. Mindenekelőtt bevezetjük,
az eddigi részletfizetési rendszerrel szemben a
felszerelések. Havonkénti egy-két pengőért
minden fogyasztónak adunk tűzhelyet, vagy
vízmelegítőt és rávezetjük a közönséget, hogy
a leszállított árak mellett a gáz a legolcsóbb
fűtőanyag.
Mintegy konklúziójaként a beszélgetésnek,
az alábbiakban fejezte be fejtegetéseit
a
gázgyár megbízottja:
— Teljesen érthetetlen előttünk, hogy azok
az urak, akik a szerződésmeghosszábbitás
ügyével szemben eílenzéki álláspontra helyezkednek, nem akarják figyelembe venni, hogy
mi olyan
ajánlatot ettünk a
városnak,
amelynél kedvezőbbet reális kalkuláció alapján tenni lehetetlen. Felejánlottunk 4-875.000
ezer pengőt, ami 1935-ben, azaz a szerződés
lejárta után lenne esedékes és 10 százalékos
átlagos áramárkedvezményt, ami évi 200.000
pengő felüli ősszegnek felel meg. Ezenfelül
kétszeresére emeljük a város részesedését,
vagyis az eddigi évi 50.000 pengő helyett 100
ezer pengőt kapna a város. Fenntartjuk kölcsőnaiánlatunkat is 3,000.000 pengőre és. hajlandók vagyunk a megváltás összegét bánpelv
korábbi időpontban is folyósítani 7 százalék
leszámítolási költség ellenében.
— Tekintettel arra, hogy a gázgyár 1935-ig
mindenesetre a mienk és a hátralévő időre
semmiféle térítésről sző sem
lehet, bizvást
mondhatjuk, hogy kamataival együtt mintegy

nyolc és félminiá pengőnek leld
meg az az ősszeg,

amit a szerződés meghosszabbításáért a városnak felajánlunk.
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További szivei pirttogáat kér

Léderer János
kályhásmester.

Kérem a névre
ügyelni!
Átrakásokat, Javításokat, Meteorkályhák samottozáaacnficai
sát és takaréktttzhelyek szakszerű
javítását vállalom. §
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Budapest, augusztus 27. Ha ,fer István volt knl-

liisrmini^ztcr szeptember 14-én mint vádlott jelen.k m"i a budapesti bfínte.tötörvéng*zék
előtt.

Az ügyészség a vnlt minisztert vétkr.% bnk^s vétm'gével, hárcmrendbeli
sikk jSztással
és ujabb
nyolcrendbeli rikkisztd**al
vádat ja. Halleren ki-

vfll a vádlottak parijára k?rül Hedry Bertalan, az
Apostol-nyomda igazgatója, Lányi Erzsébet orvostanhallgató. dr. Avgner Pál bírósági végrehajtó
és Szabó Imre magántisztviselő.
A vádirat szerint Hatler az »Apostol« elnökigazgató,! volt. A nyomda már 1929-ben fizetésképtelen volt és ennek ellenére Haller és Hcdry
nem kért csődöt, hanem ujabb és ujabb hiteleket
vett igénybe, ugy, hogy a vállalat adóssága 1931
nyarán 2S0.0H pengőre em "lkrdctt.

Hallerék a kény-

szeregyesség megindítása után is adósságokit csináltak és igy az adósságok a csödnyitásig WO
eter pengőre rúgtak. Ezzel követték el a vétkes
bukást.
Haller István — mondja • vádirat — 1929
ítégén már a saját személyében i' jiteié kép téten
volt. Napról-napra hiteleket vett igénybe, de pénzt
igyekezett ugy is szerezni, hogy óvadékos alkalmazollakat szerződtetett.. Tizenhatezer pengőt vett fel
ilyen körülményt k között. Amikor az alkalmazottak ki akarták lépni « sülyedő vállalatból, pén.
tűket

visszafizetni nem l»dta.

De egy állásra két

óvadékos alkalmazottat ¡s vett fel: Lázár István
például tjzezer pengő óvadékot tett le és Hatler
ugyanerre az állásra 20 ezer pengő keretné'kúli
kölcsön fejében Csányi Bélát is szerződtette. Hogy
Lázár észre ne vtsgye a dolgot, Csányi belépésekor
őt szabadságra küldte. A volt miniszter 1930
augusztusában egv szűcsnél egy 2500 pengős bundát vásárolt hitelbe és elhallgatta, hogy teljesen
tönkrement. A bundát

már másnap

elzdlogositntta.

Amikor ez a pénz is elfogyott, azt híresztelte, hogy
orvosi kinevezéseket tud »zeregnt, egyetemre be
tna juttatni ifjakat
cini k t fv<t szerezni, valamint gyógyszertári fogeng.-drfyrket é* uflevelk"t.

VASÁRNAPI

H ö l g y e i m és U r a i m , nincs még semmi
baj nincs még késő, hiszen csak szeptember
elseje következik és karácsonyra még igazgatója is lehet a szegedi színháznak. Nincs még
semmi baj Hölgyeim és Uraim, hiszen karácsonyra még megnyílhat a szegedi színház is.
Méltóztassék még egy kicsit türelemmel lenni,
nem volt még olyan kérdés, ami el ne ;ntéződött v o l n a . . . még nyár van és olyan szép az
élet...
Egyelőre egy kis boldogság van a szegedi
színészek nemes mezején, — oly sok viszály és
verejték után egy kis boldogság. Hölgyeim és
Uraim! Végre véget ért a leghányatottabb szezon — vége a szép nyárnak — és bevonták a
vitorlákat a makói és vásárhelyi hullámokról.
A társulat megmaradt csapata visszaérkezett
a kirándulások aranyos mezőiről és most várják: — decemberre lesz-e színház és lesz-e n j
társulat... És egyelőre egy kis boldogság lengeti a megtépett vitorlákat, , mert a makói
luxusutazás után a végén mégis sikerült a
frontáttörés Vásárhelyen. Az utolsó héten már
k é t p e n g ő h u s z f i l l é r e s egységet oszthatott a nemes és derék konzorcium (a makói
hatvan fillérek után!), — ami annyit jelent,
hogy háromszáz pengős havi gázsi után egy
hétre (az utolsó hétre) 66 pengőt — nagyszerű
kincseket — ajándékozhatott a konzorcium.

Verejtékes, legendás és hősi harc volt ez a
két hónap száz ember kánikulai kenyeréért és
Sokakat tévedésbe ejtett ezáltal, kisebb-niygnbb
az első hetek reménytelen drámái titán, a vépénzösszeg' t-t vett frt, anélkül, hoffy valamit < s
le*fejtett ro(na. Az igy kicsalt összegek is több- gén mégis megáradt a nép és ostromlással foglalta el a vásárhelyi színkör sok vihart kiállt
szer pengőre rúgnak
széksorait...
Filléres helyárakkal búcsúzott a
A vizsgálat során Haller István ártatlanságát
konzorcium és a fillérek meghozták a kenyérre
hangoztatta. A vizsgálatra több .mint 40 tanút
idézett meg a törvényszék.
való pengőket: ezer ember ment vissza a szinköri pétiztártól. akik már nem kaphattak színLegtzebb
Ifl
házjegyet... Vannak még csodák Vásárhelyen . . . Dagadó vitorlákkal büszkélkedik a
kaphatók ét megrendelhetők a
konzorcium, hogy az utolsó napokban r«íggelenkint egv-egv félóra alatt elkapkodták az
GrOf 4epenyl Albert (lakola) ucea IS. te. alatt.
utolsó jegyeket is és este valóságos bicklihegyek
Olcsó OraK t
Gyorm Icle*olgaia» l
nőttek a bejárat előtt: — teljesen és igazán
A Szegedi Ipartestület
táblás házakkal búcsúzott a konzorcium . . .

névnapi
virágok
Virágszalonban,

k á r p i í o s - i p a r i
szakcsoportjának kérelme a t közönséghez I
Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak az
olcsó és silány kárpitosmunkát végző kontárok. Felhívjuk az i. t. közönség szives figyelmét arra a körülményre, hogy ezek a látszólag csekély pénzért minőségre nézve értéktelen
munkát végeznek, .

ió, felelősségteljes műnkét
alanti mesterek, a viszonyokhoz mérten méltányos árért vállalnak, kérik a t. közönség további szives bizalmát.

rener Kdroiu
Valéria tér

ló roll Géza

Takaréktár neea 2.

líaszta Testvéren

fiiéi sovenh Dezső

Ratthvánv u. 2.

Szabó István
Kelemon ueea 2.

szedrest Lajos

Kölcsev ueca 8.

Szent Mihály neea 1.

Zrinyi ucca 10.

Soraopryi ucca I V

Kossuth Lajos sugárút 8.

Kelemen ueca 8.

Rosendorn rerenc Tóbiás Terenc
Rubin lózsel

Winter Adoll

Wohlgord Peisó

Tisza Lajos körút 4P. v>
F
O

Müfogait
aranykoronáit, aranyhidait

F
készíttesseO

^Barta Ágoston 5
foj; Isz.-iti műtermiben, CVkonics u. I, 1. em _ _
* Széihonyi tér sarok. — T^epmodernolib mMA szerek. —nyitett
Hitelképes
egyéneknek
E
fizetési
fellételek.me^köny26S
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Herceg Vilmos, a legelső horogkeresztes vezér volt a konzorcium cárja és főnöke: a két
ellenőr pedig Beck Miklós és Vágó Artúr. Minden ugy ment, mint a karikacsapás, mindent
kifizettek, mindenkit kielégítettek, csak éppen
a könyvvezetés körül mutatkoztak keserves
gondok. A szigorú ellenőrök logaritmus táblákkal gyötrődtek a számoszlopok útvesztőiben. de valahogy nem akartak kettősrendekbe
rendeződni a filléres raportok. Bauer főszámvevő ur pedig egyetlen fillér toronyugrálása
miatt is rendületlenül visszaküldözgette a
megzabolázhatatlan raportokat. Verejtékeztek
és gyötrődtek az elszánt ellenőr-müvész urak,
de a végén mégis rendbe jött minden és Vájárhely az utolsó napokban már nem akart
megválni a hősiesen k : »artó és a végén mégis
győzedelmes színészserrg'.ől...
Most S z i k l a i Jenő ur veszi át a komandót, aki szinidirektorrá nőtt és aki igazgatói
karrierjét 31-én kezdi meg a vásárhelyi színkörben. Utána Székesfehérvár és Sopron következik. Már meg is jelent ^ vásárhelyi városban és elszánt hadvezéri ambícióval várja
a direktori jövőt. Közben olykor átlátogat Szegedre is és érzékeny nosztalgiával nézi a zajló
Rialtót, ahol annyi harc izzott a szegedi színházi ég alatt és ahol most — vadonatúj játékul
— megint v á r j á k . . . az uj igazgatót...

KONFERANSZ
Közben egykori főrendezői szavával elvezényelte magához a szegedi görlöket és szerződéssel kínálta meg K e l e t i Kutyus urat, a szegedi színház legégzengőbb és leglelkesebb
ügyelőjét. A vásárhelyi kémek jelentése szerint rendezőnek — R ó n a i Imrét hívta meg,
legharcosabh társát a régi és édes
szegedi
időkből... Még néhány név Sziklai Pipi direktor ur társulati névsorából: primadonna,
természetesen P a t k ó s Irma, szubrettprimadonna J u r i k Ica Debrecenből és a színészek
között a hősszerelmes S a r l a y Imre és F ü l ö p Sándor, aki két év előtt a szegedi színház komikusa volt Megnyitó előadás: Hamburgi menyasszony. Hölgyeim és Uraim, át
kel! adnom önöknek Sziklai direktor ur szeretetteljes meghívását az ünnepi megnyitó
díszelőadásra...
A szerződési fronton egyelőre vár ják-lesík a
szegedi rejtély kulcsát, mert még mindig rendületlenül hiszik, hogy mégis lesz direktor,
mégis lesz színház Szegeden. Z i 1 a b y Pál
feleségével. M á g o r I Máriával Debrecenbe
szerződött és meghívást kapott
Misoga
László és B a r n a Anci is. V á g ó Artúr két levelecskével is járkál, de Kassa és Miskolc helyett — Szegedet várja. T á r a y Ferenc Pestre kapott meghívást, de még nem határozott
Jclc"*'*te legutóbb a Konferansz, hogy kitűnő szőke primadonnánk. K o n d o r
Ibolya
Kassával kői '»tt szerződést, de azóta a pesti Békefy-kabaréhoz is szerződés köti, sőt azé la már
— német színésznővé is változott. Most lesz
ugyanis Lipcsében Komjáty Károly premierje és az Éjféli tangó primadonna szerepéi Kondor Ibolya énekli n é m e t ü l . . . .
Pártos Klári müvésmő — aki télévé párisi lakos — két hét óla a francia tengerparton nyaral, Mcsnil • Yalban, ahol »z internacionális nyári társiságbm ő az egyetlen
magyar. Elsején megint Párls következik,
ahol az Eclnir filmgyár műtermében megkezdik a „Gagne ta vie" című hangosmese felvételeit.
Az egyik vezetőszrrepet
Pártos
Klári alakítja franciául...
És néhány pesti jelentés: T a r n a y Ernő
direktor főrendezője az nj Magyar Színháznak
és ő fogja rendezni Molnár Ferenc legújabb
játékát, a H a r m ó n i á t . . . N e m é n y í Lili is
Pesten vállalt szerződést a Békefy-kabarébnn
és torockói I n d i g Ottóka legközelebb a Nemzeti Színházban jelenik meg — Tüz a Monostorra! —, a főszerepet persze Bajor Gizi alakítja...
Hölgyeim és Uraim, szabad még egy pillanatra megállni Lábass Juci emlékénél a könynvek fátvoláhan. aki Szegeden is tündökölt
fehér szépségében, mint egy királyi hattyú,
ami némán és csillogón uszík el valami tündöklő mese-tón. Hogy ragyogott a szegedi lámpák között fehér szépségében, izzó fekete hajának koroná ja alatt és itt gyúltak kí a legfényesebbre perzsclő-égető szemei, amikor az operettvilág talmi fényét fölcserélhette a Molnár
Ferenc Olimpiájával. Mindig többre és mindig újra vágyott és ez olthatatlan vágy hozla
meg Tarnay Ernő elhatározását: a legragyogóbb operettprímadonna
drámai színésznő
lesz a szegedi színpadon. Nosztalgiás mesék
ezek ma már, valami múltból, valami emlékből,
ami eltűnt, ami elhallgatott. - mini az a hatvtyu, ami most eltűnt a végzik-¡en r.ema vizeken . . .
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Vásárlásnál figyeljünk a .Hápé« bélyegzőre!

hezebb feladat efiy könyvet végigolvasni, mint más. dolgokat. Nincs tehát más
hátra, mint megfelmázsát felemelni Hát még mekkora extázisba
tanulni az aránvlag legkönnyebben elsajátítható s
esne a közönség s mennyi házassági ajánbtot
minden testre alkalmazható kötélen x>t, Majd less
8zabadtérí kötéljátékok
kapna az a jólborotvált s kiöltöztetctt gorilla >aki<
akkor siker, ha megjelenik a kommüniké, hogy
4—5 éves fákat Enyelegve húzgálna ki a földből, »X. Y. író szerzői estet tart a Rudolf-téri előadóAz elmúlt napokban Szeged ismét gazdagabb lett
ecv kezdeményezéssel. Fgy hajszálon múlott ngyrn- Utána egyjegy hierogliffel szimbolikusan au'ograru- drótkő'élen. Háló kifestve és belépődjj n ncs.«
Ha pedig az irők eléggé megbarátkoztak a köi»\ hogy elő nem adták »Az ember tragédiáját' sza- mokat osztogatna a mámoros tömegnek. Az pebad'érj előadásban. Mint ismeretes, már «z elő- dig csak természetes, hogy rögtön felszólítást kap. téllel, sürgősen kőlelesck lesznek i'lrni darabjaikat kötélre, ami remélhetőleg a színházak felvirág.idái ideje is ki \x>I! tűzve, amikor rájöttek, hogy na memoárjainak megírására, ami kezdetét jel.nU
zását vonja maga után. Fontos tesz Ilyenkor" a
ez a Madách nem aktiv közfuncion'irius, sőt még iróí karrierjének.
csak nem is akadémiai tag, hanem valami irdt JelSzomorúan látják ezt a mai Irők. Főleg azok, szerző személyes fellépte, mivel enélkül nin~s Izleruző tehát városunk óriási kulturális fejlődésére, akik tornamentesek voltak. Hogyan tudjanak bol- galom. Milyen érdekes, hogy a kötél-kultusz jött
tiogy még igy is felvetődött az ötlet.
dogulni ilyen körülmények kőzött, Írással semmi- divatba, mint a válságból kivezető egyetlen utt
B a l t Sándor.
Ha nem hagyják elaludni az egész ügyet, ugy esetre sem, mivel ma senki sem olvas értelmes
ükunokáink már meg js nézhetik a gyönyörűen
megrendezett előadást a Rudolf-téri dombon. Ez
a 'omb a kultúrpalota helyén fog állni, melyet
Pompei mintájára — betemetett, nem a láva,
naoem a szegedi homok. A nagy, füvei borflott
balom világraszóló jelentősége az lesz, —. amint
ez az oldalán elhelyezett emléktáblán Is ki fog
tűnni, — hogy ezt az eredményt nem a már meglehetősen lejára'ott természeti erők hozták létre,
Iskolatáskát sagren borifással . . . .
—-Q8
hanem igenis az ország máso«ik városának komoly,
önfeláldozó közönye révén sikerült megalkotni. Ez
I s k o l a t á s k á t z ö l d m o l f n o b o r í t á s s a l . 1*59
a domb különben is csak egy állomása lesz • szel-es számú
gedi 500 éves tervnek, mely százszorosan felülmúlja
1
csomag
3
d
r
b
Illatos
k é z m o s ó s z a p p a n -'48
a ma használatos összes ötéves terveket,
A tervbe vett előadás iránt a közönség érdeklő.
1 csomag G d r b v a g y 12, d r b l l l a t s z a p p a n -*98
a*se különösen akkor csappant meg, müíor olvas'a a stragédia szereposztását. Megdöbbenve látta
ugyanis, hogy kedvencei Miazaki és Zabala olimpiai btjnokok nem indulnak a darabban. A rendezők f . későn vették észre ezt a súlyos botlás',
6 most aztán kapkodnak füböz-fához. Nurmi a
Motálntizet: Hattyu-mosoda, Takaréktár-ueca 6,
A Délmagyarország takarékossági akciójának si(
nossz szogedi utak miatt nem mer Iejönn1. Hiába
Optika ét fotócikkek: Llebmann Béla, Kelenjee-occa.
kere napról-napra nő. A százalékos visszatérítés
magyaráz'ák, hogy éppen most javítják. Azt mond- nagyobb forgalmat biztosit a kereskedőknek és
Sandberg Henrjk. Széchenyttér,
ta, hogy «ít nem tudja elképzelni. Erre fölviUtk
olcsóbb beszerzési lehetőségeket a közönségnek.
óra, ékszer: Dr. Berényj János, Klauzál-tér. Mül.
a V>s angtlesi olimpos legmagasabb csu> s ira s Az akció bevásárlási füzetel Jelenleg a kővetkező
hoffer V., Széchenyi-tér 8. Reich Mór ésfiaR t
megmutatták a vánost burokként körülvevő ózoncégeknél érvényesek:
Kelemen-u. 11. Rosenberg Béla, Károlyi-n. 1. Bérdus szurok füstöt. Ezt is természetesnek vette. Hosz.
Autók, felszerelitek, gvmml, olaj: Alföldi Oépkeresház. Tóth József, Kölcsey.«, (gzüat evBe*zk6zCk és
szas kérés u'án végre elvállalt annvit, hogy a
luddmi rt, Feketesas-U. 22. Markovié* ¿»¿ilárd, Tisza
dísztárgyak
kivivé.)
darabot átdolgozza s majd meglátja, hogy mit
UjosJUmt 44,
Paprika: Csonka Gergely, Tisza Uajos-kömt Bt. Szoiel>et kihozni AOámból, mivel az ideja nagyon
Bőrönd: Lacher Jórneif^ir^si-uccs. S<zegszárdy, Ká- redal József. Madáeh.u. S.
rossz, Még akkor :s, ha beleszámítjuk a kolonrász_ncca 14,
P(k: Wolf
és Ha, Polgfr-neea
cot, Évát,
ClpSk: »Elit.
Sráchenyf.tér. Korzó CipőRádió, kP r knár, vrrrrtyép: Csur| Ferenc, Kárász,
A közönség érdeklőnkének megváltozását iga. áruhál, Kárász.ucea & Bír] Zsigmond, Gyertyámoslu. 16. Déry Ede rt., Kiss-u. a Kelemen Márton,
aolták esténként a Rudolf-^ mu'atványosok i%
aooa 4. Kaufmann Lipót cipész, Vidra.ueta & Rusz
KeJensen-n. 1L Csányl Pál, Mikszáth K. «. 11.
A 79-es viz őta nem volt olyan nagy népvándorlás, Páter cipész, Iskola-ucca 23, Rác* Imre, Feketesas-ucca
FBffítdra: Kunucsev Sándor, Széchenyi-tér. Lévai H«n.
miőta egy köléltánoos^soport produkálta ott ma- 21. Polgár Henrik, VaJéria-tér 12. Mező Ferenc, rlk. Tisza Lajot-könit S9. Merinó Posztókereskeddml
gát szolid, minden komforttal berendezett, külön, Gombos Mihály, Szent György-u. 10. Berek Jen 8. Madách- T»... Kdemen.u. 11. Réti Áruház, Széchenyi-tér. Dr. StW
feljárótu családi kötélen. Elég puritánul élhe'a k, Sárkány«. 1 Báló János, Róka-a. 2. Szilágyi Mózes.
gó ás Társa Rt.. Károlyit Szabó L. éa Társa. Kárász
mivel az egész család közös hálöt hssznél... Kér- Foldogasszony-sugárot 7. Szabó Ferenc, Kálmáfl-u. X Beea. Tabár Péter. Kelemen-o. Bl«n László, Széchenyi,
dés tehát, milyen művészi esemény vonzana ek- aeca IS, szám.
tér 15.
kora közönséget?!
Divatáru ét kóföttdra- Fischer és Pártos, Kárász-n. t Rövidáru: Glücksthal és Tárca, Csokonlcs aoaa 3.
Most már belátják az illetékesek is, hogy müven
Lampel és Hegyi. Pfopökh«zár. Lnsztla Imre. SzéchenyiHoffmana Dezső, Csekonica occa 4- szám. Kertésa,
kfinmelmü^g volt a testkultuszt a szellemivel
tér »a. Pótlék Testvérek, Széchjnyl tér 17. Potlák Test- Áruház, Mikszáth Kálmin occa 12 szám. Szász VIIszemben annvira hátiérbe szorítani Hol lennénk
vérek. Csekonfce «. 6. Fodor Nemzeti Áruház, Kárász a. mos, Kelemen-U. 7. Schwarcz Testvérek, Széchenyi-tér
már az.tía, ha a középiskolákban latin helyett
Drogirta: Vajda Imre és Társ«, Kárász-ucca.
14. Tisza.Áruház. PflnnókhiUr. Vadász Géxiaé u., Tipl. úszást, algebra helyett vizipolót és történelem
Fehimemü t* kelenne: Csonka György Jenő, Klau- sza Lajos.körut,
helyett sulydobást tanítottak volnat Ámbár még a zál.tér 9.
Szappan:
VIph Ferenc, Tisza tajoajiönrt 53.
történ* lem terén aránylag elég jól állunk, mivel
Festik. Szabó István, Kálvin-tér 1. Ref. palota.
S-uz it szörpök: J'atsauer, Kölcsey-o. 9.
több tehetséges rekorderünk van, akik már sok
Pingkipisz:
Irjtz Rudolf, jSomogyl-ucea 24.
SzebafetlO
it mától A: Sznh* I«'
'vin tér X
stilyos történelmi helyzetben ugyancsak elvetetFir/iruha:
Blaa Ignácz, Kelemen* 5. Földe* Izsó,
Szöngeg:
Domán
Mlhíly
és
fia,
Kárász-ti.
Linóleum-«
ték a sulykot. Mennyivel más erod;run.iyel tanítana
Klauzál.tér. Földes Zoltán. Hid-n.
Ipar.
Kárász.ucca.
az a tanár, aki a szabadonesést például kőtélen
Hangszer: Stelner Tibor, Kelemen-o. 7.
Szűcs: Méhes cs Prji inxzky, Széchenyi-tér 8. (3 tzá.
sétálva magjarázná. Nem Is szólva arról, hogy
1tente» it mészáros: IfJ. Keresztes Péter. PetSfl Sí tv tátik tirttfssel.)
munkanélküliség is lényegesen csökkenne, hiszea
dor.su gárot 27. Kovács István. Gróf Apponyl Albert-u.
Tarhonya, csOtitzta, fevettiszta: JCardos Jakab, Mikmindenkit rögtön elhelyeznének, akinek meglenne
tft. Kovács István. Jóka|.a 11. Kovács István, Kossuth
száth
Kálmán-uccca 4.
a kellő sportképcsilése.
l*jos.sugárut 83. Vicrv Kírolv. Keltmen-u. 2. Naay
Ur¡divat: Szarvas J. .'özsef, Hid-n.
Károly, Szentháromság-u. 30. Dékány Mihály, Kossuth
A testi ügyességek bajnokai kétségkivfil sokkal
Uri ét éffgenrahaszaló: Podvea Henriit, Klgyó-u. &
Lalos-sugárut -51. (Csak • számlik Ürítéssel.)
ismertebbek és népszerűbbek a szellemieknél. A
Üveg it edény: Adler Mór, Tisza Lajos-körűt 38. (A
mai die.ílis férfitipus a széles vállú, bozontos,
HOlgy/odrdst: Ararkn-hötgyfodri«*, bkola-«. 29. Hoff. rektdmeitra 6stzeilWott árucsoportok kittivéJ
kitűnő futó és ugró, erős, aki ellenfelét egy csamanná utóda. Hid-n. 1.
Vaskereskedés: öriei AnUt, Pallavicini-U. (Kizárólag
pásra leüti. Ilyen gyönyörű embeTpéldányok —
Jigrrekring, vltr~*ffknertlét: Féket« Nándor, Ko»- háztartási cikkek.)
sajnos — csak a majmok Itfözött vannik. S * mo- soth Lajos.suginit IS,
tegytisztitö: Glórkner J. és Fia, Iskola-n. 27. Glöckner
dern, elkorcsosult ember erőlködéseiben, versenyKárpitot: Rácz Ferenc. Hnnyadl.tér 21. Rubin Jó- J. és Fia, Károlyi-n. 4.
meséiben nincs serami tehetség, semmi majoztef. Kossuth I.alos.augárot 8.
Vtftanp it rádió: Foiiyó Soma, KMcaey-u. Moskovits
mi. Nagy elégtétellel látják ezt az evolúcióra fitv.
Kiztmnnka, himifinnmgok tt efBrafzolú': Físch- ttsó.
Lalot,
Kölcsey.«. 10. Rosner József, Tisza L. körút 39.
tye'hányó majmok s kinevetik az embert, am'nt
Kölesey-ij. 10. Muskátli kézimunkaiper. Kölesey-u. S.
Zománc, edény ét jigt-ekriny: Szántó József, Széchen:+
bosszú bottal, esetlenül csetlik-botlik át egy kis
Kerfyűt; Pautusr Jenő, Kelemen.u. 7.
lér (RérháO ' J számtfk lirNitsal.)
kurta, mentőő"es kőtélen a tömeg áhítatos csodálKönyv, papír it tröizer: Nemieti Sajtöváttnlat. Kákozása közben, akkor amikor ők, a majmok, akár rász.«. Traub B. ás Társa. Klaiuát-tér. Városi könyvAz Udvari helyiségben
kézállásban fogócskát já'szenak a legs/éditőbb ma. kereskedés, Kárász.u. 'Tankönyv kluiu*.)
gusságban vékony gallyakén. Mennyi időre és muneladáara kerülnek a városi zálogházi
Kői kalap: Knjttel Konrád. Kárász-u. 15. Vilme-kala^kára lesz szüksége az embernek, míg utelírl őket. szalon. Feketesas.n. 16.
Höt rahn: M Í H T Símnél, Klautál.tér. Btiu Andor, TiAvagy melyik író, vagy művész tudna versenyezni például a súlyemelő bajnokkal, akinek ns- sza Uioa.kAmt 47.
Nyitva délelőtt 8— l2-1fr, délután 2—7-ig.
<*

ÍRÓK A KÖTÉLEN

AZ ISKOLAÉV KEZDETEN
első utja a fehércégtáblás
és vásárollon gyermekének

Patentharisnya,

legyen

—*30

A Délmagyarország takarékossági akciója

OfOSZláll UCC3 6.

árverésen visszamaradt tárgyak

^ ¡• r• •n• •i vef T
lakkok,
olajok/benzin,
(estékek, kész olajfeslékek
l i f
minden atiabea,
kitrlnf
legolcsóbban azarecketők be S z a b ó n á l , Kálvin Ur. Reformétus palota. Tel. 19 8»

•

Urbol,

és házlirtiti dkktk

vm.2»

Viselten Gfe harisnyát
Két hónapra ítélték
a betörő asszonyi .
(A Délmagyarország munkatársától.)
Kor
mányos Rozál, egy Idősebb elvált asszony néhány nappal ezelőlt betörést követett el Újszeged egyik házában. Tyúkokat akart lopni,
de a házbeliek a zajra felébredtek, elfogták és
átadták a rendőrnek. A rendörségen kiderült,
hogy Kormányos Rozál előző nap áikalcsos
betartat köve'ett el egy kertészeit telepen és
értékes szerszámokat vitt el. As asszonyt letartóztatták és m á r szombaton dr. Habermann
Gusztáv törvényszéki bíró Ítélkezett ügyében.
Az asszony beismerte a betöréseket és bevallotta, hogy a pén^t elitta., Elmondotta, hogy
roppant szenet! az italt és hogy szenvedélyét
kielégíthesse, lopni járt. A bíróság kéthÓnapl
fogházra itélte.
Egy másik nő: Gyóre Veronika nemrégen
még cseléd volt Csongrádon, Hajdú
Jáaos
gazdálkodónál. Egy napon azutá^ kifosztotta
munkaadóját. 200 pengő értékű holmit vi't
el, Szegedre jött és kiöltözködve vidám éi?!et
kezdett élni.. A szombati tárgyaláson már
mint kiöltözött hölgy jelent meg. Kezét csípőjére téve válaszolgatott a birónak. Kijelentette,
hogy m á r unta a cseléd! életet, de meg egyébként is gazdája szemtelen volt, ezért lopott.
A bíróság Győré Veronikát, aki mindössze
Í9 éves, háromhónapi fogházra itélte.

mtaden sztn- és minőség
ben g y á r i I e r a k g t *

MEGVIZSGÁLJÁK A 1 EHE TSE GÉME 7
irta. Hont Ferenc
•<

AZ AGGASTYAN:
Tudóst vizsgáld fejalkotásukat
, f. • •
E gyermekeknek.
TUDÓS:
E gyermeket orvosnak ktJl tanítani.
Ebből pásztor lesz.
(Madách: Az ember tragédiája. XII. szín.)

A hely, ahol ülök. nem az U alakú falanszter, hanem a szegedi egyetem Pedagógiai Lélektani Intézete, amelyet Várkonvi liildebrand
professzor vezet De a gépek tömege kördlöttem, ezek a bonyolult és izgató masinák minduntalan a sztregovai remete jövendölését juttatják eszembe arról az életközösségről, amelyben tudományos módszerekkel határozzák meg
az újszülött képességeit és a pályát, melyre hivatott. A költők álmai idővel mindig megvalósulnak. A kortársak rendszerint kinevetik a
költők merész álmait, de az idő megbosszul ja
ezt és az utókor a nevetőket bélyegzi meg. A
költő a részletekben téve'lhet, de a lényeget
mindig helyesen látja. A népmesék repülő szőnyege, hétmérfőldet lépő csizmája repülőgép
és sztratoszféra léggömb formájában valósult
megt Ki csodálkozik ma már a falakon átvilágító drágakövön és a szellők szárnyára bízott
üzeneten, s rádió és a Röntgen -ugár korában?
Jókai és Verne közhelyig ismételt jövendölései
nemcsak hogy beteljesedtek, de már el is avuljak. Nem. is értem, hogy a világ miért nem a
költők szavát követi; akiknek végeredménvben
mindig igazuk van és miért inkább a politikusokét, akiknek pedig ugyebár... hiszen tud. . • vegyen h a n g s z e r t
*>
juk.
• >
Ez
az
intézet
is ilyen igazolás. Kitűnően fölKelemen
szerelt pszihotehnikai laboratórium, ahol furucca 7.
hangszerkészítőnél
tanítás 1
fangos módszerekkel, komplikált gépezetekkel
tapogatják ki áz ember leik''- sk íegbel?cjél
és ál!lapítják meg. ki való hajdúnak és ki harangöntőnek, kiből legyen pilóta és kiből malomellenőr. Képességvizsgáié és pályaválasztási tanácsadó. És mindez nem a messze gaz(A Délmag varország munkatársától) Borzal- dag Amerikában, hanem itt a poros és álmos
mas szerencsétlenség történt pénteken Pitvaros
Szegeden, a Szukováthy-téren. óriási jelentőközségben. Rikk Pál malommunkás hatöles sége van ennek az intézetnek. Hány elhibázott
nádiedeles'tanyája ez éjjeli órákban kigyul- életet félrecsúszott egzisztenciát korai tragéladt. Mire a szomszédok a tüzet észrevették.. diát lehet megelőzni vizsgálataival! Hiszen ha
az egész ház lángokban állott és a mentésre kissé körülnézünk, nyomban szemünkbe ötlik,
higy társadalmunkban alig van ember, a cékl
gondolni sem lehetett. Rikk Pál és családja
megfelelő helyen. Aaért-is megy ennyire összenyugodtan aludt benn a házban. A szomszédok
vissza minden. A mérnök ügynökösködik, a
zörgettékfelőket. Rikk kisleányát ölébe kapva,
feleségével együtt kimenekült a házból. Azon- kere«kedő színházat igazgat, az államférfi ucrát söpör és a mázolósegéd politizál. Mi jelban alig hogy megmenekült, eszébe jutott, hogy
lemzi körunkat?-^Tem the ríght man ou the
kgéSz nyári keresete, néhány mázsa gabona,
right
plaee, hahem a felelőtlen ember a nem
odavész, ha nem menti ki.. Visszafordult és
megfelelő helyen.
•• .
az égő, lobogó zsarátnokon keresztül nekiváNehogy engem Is a felelőtlenség vádjával
gott a kamra ajtajának.. J ó darabig várták,
Illethessenek, elhatároztam, hogy megvizsgálhogy visszatér,' de
Rikk nem mutatkozott
tatom a képességeimet Én ugyan már válaszNemsokkal később hatalmas rpbajjal leszatottam pályát, de azért az ilyen vizsgálat jobb
kadt a tető. Ezzel a tűz is lecsillapodott Reg- későn, mint soha. A* ember nem alkothat pregelre kelve megkezdték a romok eltakarítá- cíz véleményt a saját tehetségéről, mások vésát és a kamrában megtalálták Rtkk Pál megleményén pedig bajos eligazodni. Kritikusaim
és a közönség egészen másképpen vélekednek
szenesedett holttestét. • • rólam, mint például a kollégáim. Hét most kíA csendőrség a tüzeset ügyéhen megindínék higy jen az ember? Megkértem tehát Krehtotta a nyomozást. Valószínű, hogy Rikk Pál
nyay Edét, az Intézet tanársegédét a bonyoegyik haragosa gyújtotta fel a házat
lult masinák parancsnokát hogy vizsgáljon
meg tudoaiánvosan és ha haj van, még nem
késő, elég fia«~i vngvok még ahhoz, hogy értelmesebb és f-n«g jövedelmezőbb pályát válasszak magamnak.
105
Mikor az előzetes személves kérdéseken túlPusztaszert urca IS.
estem. odaültettek egy nagy tábla elé. amelvre
rengeteg apró szines lámpa, különböző fogantyúk, gombok, kerekek, csengők, zümmögök és
olcsó és jókarbai lévő épitésanyagok, pala,
egyéb za ¡csináló készülékek vannak fölszereldeszkák, téglák, épületfák, ajtók és ablakok eladók.
ve. Minden fény és hangjelnek megfelel egy
Kálvária-sori barakknál.
ÖS
fogantyú, gomb, vagy kerék. Ha például a pí-

Tanuljon zenét
STEINER

Meg akarta menteni a buzit,
bent égett a kigyulladt házban

I

mm Tcstverchnei

Uj házban 2 szobás modern
lakás k i a d ó

Bontásokból kikerülő

ros lámpa g>ullad ki, meg kel] fordítani egy
kereket ha s csöngő szól. le kell nyomni á
pedált és így tovább. A soffőrők és a villamosvezetők képességeit vizsgálják ezzel a géppel.
Bekapcsolták az áramot és most gyors egymásutánban villantak föl a szines körték és szólaltak meg a különböző hangjelek. Egvideíg az
adott jelekre helyesen kapcsoltam, de szután
belezavarodtam, Villamosvezetőnek nem válnék be.
Azután odavezettek egy másik táblához,
amelyből fanidak állottak k i és ezekre a indákra nagyor bcnyolult módon egy piros fonál
volt ráerősítve és a rudakra pontosan ugyanúgy egy fehér fonalat kellett ráerősítenem. Ezt
a föladatot hibátlanul megoldottam és ebből
megállapitcttkk, hogy a rámbízott munkát lelkiismeretesen szoktam elvégezni A lelkiismeretességre és precízségre való hajlamon^t még
egyéb kísérletek is igazolták. Majd egy szekrénykét tettek elém, amelyen tiz billentyű volt,
és mindegyik bü'entyü fölött egy-egy fekete
szaliag futott Mihelyt valamelyik szallagon
fehér vonal jelent meg. nyomban le kellett
nyomni az alatta levő billentyűt S minthogy
a fehér vonalak igen gyors ütemben jelentkeztek. állandóan elkéstem. Hiába, gépiróklsasszonvnak nem mehetek el, a zongoratannláshoz pedig már kétszer hozzáfogtam, de sikertelenül.
Nem sorolhatom el az összes érdekesnél-érdekesebb kísérleteket. Aki kíváncsi rájuk, te*
kintse meg ő>*t saját maga, az intézet minden
érdeklődőnek rendelkezésére áll felvilágosít
tással, tanáccsal, irányítással. Minden szülőnek és minden pályaválasztás előtt álló fiúnak
és lánynak a legmelegebben ajánlhatom. Még
csak annyit akarok elmondani, Hogy a leg-i
változatosabb eljárásoknak vetettek alá. Meg- .
vizsgálták a memóriámat a fantáziámat a
találékonyságomat az akaraterőmet a megfi-«
gvelóképességemet a munkabírásomat a
hangerőmet bőrérzékenységemet intellektuális érdeklődésem irányát, stb. stb. Azt nyom-*
ban megállapították, hogy a gondolataimat
szabatosan szoktam közölni, szeretem a dolgaimat elrendezni és különös vonzalmat árulok
el a szabad terek iránt. A vizsgálat végeredményét azonban csak pár nap múlva közlik
velem és akkor tudom meg, hogy tudományosan megállapítva és számszerűen
kifejezve,
milyen pályahoz van tehetségem.
Azóta kétség és remény között hánykódom
és ugv várom az eredményt, mint a döntést a
szegedi színház ügyében. Most dől el a sorsom!
Ha a vizsgálat rácáfol eddigi föltevéseimre, akkor kivándorlok és beállok farmernek vagy
vasmunkásmik aszerint, hogy milyen pályát
tanácsolnak. De ha a vizsgálat igazolja pályaválasztásomat. akkor h a törik, ha szakad,
megmaradok hivatásom mellett, mert bebizonyosult, hogy nem voltak hiábavalók eddigi
többesztendős kísérleteim és akárki akármit
mond K lese még b d á t a n színházi rendezői

Zálogházból

kiváltott tárgyik, árverésen vett holmik: férfl
Öltönyök, fehérnemüek. varrőíépek, kerékpárok, hálószobabútorok, használati tárgyak olcsó Áru—
sltésa

Mikszáth Kálmán ucca 17.
Mielőtt jálogcfd»Iáit éa viselt holmiah eladja, keresse fel üzletemet, a legmagasabb Áron
-veszem meg.
«0»

Szeptember 11-én kezdődik a D é l m a g y a r o r s z á g

keresztrejtvény pályázata

kizárólag előfizetők részére.
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ALEXAkSsházlkenuerCaIegiobb

Hatokon ál tltarfftsnéni nyolósoíik Uzlef: Tisza L k i n t 4 1 .
I. r. fehér 3 2 fillér Félbarna 30 fillér Minden időben frissent
Rozaoa 2 6fillérTngyaa p r ö b a v á s A r U s l . «

As, idö

A víztorony elektromos jelzőkészüléke:
titkos rádióantenna
(A Délmainarnrszdf

márkatársától.)

Különös

flóbert indított vizsgálatot a városi mérnöki hivatal. A vizmütelepen levő clekb-omoskészülék. amely
a víztoronnyal van összeköttetésben és amely arra
szolgál, hogy a toronyban levő víz magasságát
i«Vzze. néhány nap óta igen rosszul működik,
többször pedig egyáltalában nem mutatja a víztoronyban levő víz magasságát. A készülik pántos
Üzletom áthelyezése miatt

qyönyOrO szép

működése különösen tűzrendésze ti szempontbői fontos. A mérnökség a vizsgálat során meglepő felfedezésre jutott. Megállapították, hogy a készülék
elektromos vezetékét egy ismeretlen
valószínűleg

antennának

használja

rádióhallgató
és e z okozza

nap-nap után a zavarokat. A mérnökség most
igyekszik kikutatni a rádióhallgató személyét

bútorok csoda olcsón

S o k p é n z t í a k a r l i
m e g ,
•m
ha szüksMetót nálam szerzi bo.

A SzegetR Meteomtofktt

Obszervatórium

jelenti:

Szegeden a hőmérő kgmagasabb állása J8.6 fok
Celsius, a legalacsonyabb IS fok Celsius. A bar»,
méter adata 0 fokra és tengerszintre redukálva
reggef 767.7 mm., egle 764.1 mm. A levegő páratartalma reggel 75 százalék, délben 53 százab k.
A szél iránya déli, illetve délkeleti, erőssége 1—3
volt
időjóslót a Délvidékre: Változóan felhős, DIN
leg idő.

As

olvasó

rovata

eladók.

Tekintetes Szerkesztőségi B. lapjuk mai számSban olvasom, hogy • Horthy Miklós-uccából, valamint a Kazínczy-uccából a jövőben eltiltják a
tanyai kocsikat, iüctvu azt, hogy hetiplacos napokon a kocíjk ezen utcákban árusíthassanak. N>m
tudom: mi vezette a hatóságokat, hogy csak ezen
két uccárf vonat fcozüssák a rendeletet, amikor
ott van az egész Tjs&t Lajos-körnt és annak
valamennyi mellékuccá ja, melyek szerdal és szombati napokon mint s?abályos piacterek szerepelzászlót ne a Kálvin-téren állítsák fel, hanem
nek. Ennek következtében természetesen ezen noa Dugonics-téren
a központi
eggclem
e'Att lévó
parkban. Itt semmiféle átalakításra ner.i volna ; cák a késő déli órákig úgyszólván teljesen el
vannak zárva a forgalomtól, de a piacnak ilyen
szükség és külön költség sem merülne fel.
beosztása higímiai szempontokból is sok kívánni-'
valót hagy maga után.
Nem beszélve arról, hogy a felvonuló tanyai í o .
esik lármája már a kora hajnali órákban lehetetlenné teszik a pihenést, de a piaocaf járó pisz k
(A Délmagifarország
munkatársától.)
A pités btlz kizárja, hogy a lakások ablakait szellőzés
varos! csendőrség jelentette a szegedi ügyészvégett kinyissák. Dél van mire a kocsik elvonulségnek, hogy a községben szombaton reggel
nak és ekkor jönnek a köztisztasági telep 'mber<i
az uccákat felseperni. A munkájukból délben hazaöngyilkosságot követett el egy fiatalasszony.
Zelenák Istvánné 23 éves asszony, egy Wd- felé tartó emberek ezekben az uccákhan szennyes
porfellegekkel viaskodnak.
mives felesége, belevetette magát a
kafba.
Nagyon üdvös volna, ha « hatóságok a több!
Az öngyilkosságot azonnal észrevették a hágbeliek és az asszony mentésére siettek. Az uceákban lakó polgárokat is megvédnék egyrészt
a korahajnali csendháboritásUil, másrészt • ferasszonyt kötélre kötve kihúzták
a vizből.
tőző porfellegektől.
Azonban m á r késő volt, Zelenákné holtan ke"
Kiváló CszteMtefc (A&
r ü * elő.. A csendőrség a nyomozás során
•átárol
megállapította, 'hogy Zelenák Istvánné szeretG y ő r i
é r é s
mi bánatában követte el az öngyilkosságot. Az
K l a u z á l ttre 2. <
ügyészség a temetési engedély kiadta.
Jenié

f ; n H A .
J i B l g v '

I x e _ i x
fcdaaiV

b ú t o r á r u h á z a
N l n t a i i l UCCa 1 » . a«.

A Dugonics-téren állítják fel
a szegedi országzászlót
(A Délmagi/arország munkatársa'6' ) Megírta
a Détmagyamrszág, hogy a város k ulturftgyosztálva a szegcdi ors/.ágzásztót a hő«-; emlékmüvei együtt a Kálvin-tóren, a hőforrás kútja
előtt tcrvezle felállítani. A polgármester a javaslatot kiadta a mérnökségnek, amely sze.
rint a javaslat technikai keresztülvitele nagy
nehézségek!« ütközik és telcnes költségekkel
járna. A tervezett Megoldást elsősorban a hőforrás gátolja.
Nagyszabású átalakításokat
kellene keresztülvinni, a transzformátor áthelyezése egyedül több mint 20 ezer pengőbe
kerülne, már pedig a városnak erre nincsen
pénze.
A mérnökség azt javasolja, hogy az ország-

V l r á g m é z - 96
A k á c m é z Í-IO
Sagy

Bnzakorpa 9 fillér
Albert

Valéria iér. Paprika-piac. x?

Szegeden Költse
el o szegedi
pénzt,
mert

Belevetette magát a kútba

lAranqai

SZEGED A LEGOLCSÓBB VDROS

TATABÁNYAI szén, tojásbrikett

^ ^ • • • • • • i

A szegedicegeK
minden tekintetben
versenyképesek.
,

VÉRTES R.-T.

és kokszbrikett
télire most előnyösen szerezhető be Boldogasszony sugárul 17

dl sztárnaktecvflsszklzlk i«gtzlé*eebb
elismert különleges klvüelben leltflnő
olcsó árakon kaphatók
m

SzOcsmühelyemet
tOTüXlíJt
Ne halass» őszre aiőrme javításait, alakit ¿Mit, most

óra. ékszer vásárlásnál, tSri arany eladása«! fordaljon
t ' 2 t

U

6r&shoz Kölcsey u . 8 .

. ón, «k»Mrj«*<tfci
olwón, gyorsftn,poitma
Relcti Vár és na Rt., ( e l e m e n ucca vtiiaiiom Bálint András "e-«««««'« | |
8 havi hitelre Csillárt Rádiót Villanyberendezést
Használt Iskolakünvvek KUs: Tankönyvek
• I ai I
kö»yr«*Wr»> (n&lwm
vásárolhat
Irpjohtiai leg^lfinyfisíbbon
<
T
>
ingyen kaph.iM)
Használt iskolakSnyvekel ve i, elad és esetéi
I i k o l a t IrA-, r a l S MW
c r eIV
l t eIl W
«• min<t<mneran
paptr39
p t K a s é p t Hanrik
ww»™»^!»!!
H u n g á r i a A n t l q n d n u m ZT'ZJZWZ. Ü
103
nUfdCS nciinit gieg«d, &e;c««y o. A. T*l. 10-4S. Rosnernél ^"vjis&tstss?
M

Kass-kávéházban t hangverseny
Leírás, sokszorosítás
olcsón, jól, gyorsan
Keller, Kárász a. 8.
Telefon 13-63 ss

Írógép Ja vltós,
karbantartás,
gépszalagok
KELLFR. Kárász ucca 8.
Telefon: 13-63 as

Kézimunka«'
84
ház
csak egy raa
Fischer
Izsó
Kölcsey ucca 10. szám

nyári
Idényben
1 rádlát
*) t t k l r i 4feftflnőm
mérsékelt áron
o gramofont t tui- tisztit Dr. GERÖ, Arany Jáa. 8. Vászonöltöny tisz»kerékpárt ( ím* nos
títás P 2—
n
2 Írógépet ) kapust
Kelemen Mártonnál Töltőtoll

Mindennemű
kárpitos mnnkát
velúr ós bőrgarnitúrák ki.
szilését, javitisokat, ftt>
nem, de szezon előtt igen
gónyfeltevéseket etb. ol¡utámjntan kfi.sztt és alakit csón és pontosan végzik.
b ind-kat stb. C S E R É P Kassía
Testvéreit
vflesmester, Bcfonnálus- kárpitos és díszítik, Kői
ft palota.
100 c.-,ey ucca 8. sz.

Fillérekért

és Javítás

Kf Jemen n. 11. Főposta meLlett. Szakszerű aecumulátor. KELLER. Kárász ucca 8.
töltések jutányos árban.
Telefon 15—63.
83

Ketting
Lajos
ef'vatáruház % Püspökbazár

minden
szombat és
100 vasárnap

MINDENNEMO
KÁRPITOSMUNKÁT
el'wAn, iwnUwsn készít

tánc

Iccomolátorok

Wltéee, ja vitása tegolc'.b.
me.tcr. Koaanth r»jm ban és letrjobban eaak
ZaviidBdl Ti.» (,%joa kKr•nSirnt & T«l. 24-6,. at
ál»piU«t ér 187S. 11T 37. ntotormatui p»loU> »0

BUBIN JÓZSEF KÁRPIT™

AlITÓtSMOTOHJégszekrény.
K F R É K P A R OLAJ
lUrdökad,
ktv«16 «m«rikftl mln«vízvezeték
•élf. línyeip>»«n leszáll«golo»íbb, I«(rx>hh rr lított Árban BUH m .
KETÍfílír^ Roatuth I*t M oégnél, MUruath
JO* AGARAT 18.
118
KSlmin n.fl.u. U|

Kerékpár,

ramSgép (rrmirnlon )»v1ti«»t
enak u*k«mhArrrl vA^rTt^.,.
7 - S ó i e i rit!«>>r*!«r Or. Apjv
nri A. <l»kolm n, S.
J c c u m u l d i o r loitCst

Olcsó

6**rlsnyavt*sör
t
NADAS róvidáruház Tt za
I aios körnt 2«. az. Artézi
kúttal szemben.
93
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Látogatásfilegnagyobb
magyar sajtgyárban
Sok sző esik mostanában arról, hogy indokolt-c
az ipari vámvédelem és hogy annak örve alatt nem
drágul-e meg az ipari termékek ára. Altalánosság
l>nn azt lehet mondani, hogy igen fontos érdeke a
országnak a gyáripar fejlődése, mindazonáltal disz
tingválni kell "a gytfrak között is. Voltaképen csak
az olyan gyárakat kellene védővámokkal támogatni. amelyek a feldolgozásra kerülő nyerstejményt idehaza tudják beszerezni éá nem kellene
forszírozni sz olvan gyártelepek létesítését, amelyek nyersanyag tekintetében • külföldre vannak
utalva.
Egy mindenképen magyar nyersanyagra alapított gyárat volt alkalma a napokban dunántoli
körutazásának tikalmával munkatársunknak megtekinteni és ez u Stauffer és fiai soproni cég
répcelakj sajtgyára. A távolabbi magyar városok
közönsége nem is sejti, hogy milyen hatalmas
/s virágzó magyar vállalat fejlődött itt ki szinte
észrevétlenül. A gyár jóhirét és óriási forgalmát
talán az demonstrálja a legbeszédesebben, hogy
a répcelaki központi gyártelep mellett még 18
fióktelepet rendezett be a cég dunántoli községekben. Az 1904-ben alapított gyár az idők folyamán szűknek biaonyult és a mai impozáns gyárépület, amelyet 1928-ban épitettfk, már a legmodernebb gépekk:i és felszereléssel gyártja a legfiuomabb é s a külföldiekkel egyenlő értékű sajtokat. Amint a gyártelepen végijhalandunk, elsősorban a hatalmas kocsi és sutópark tűnik szembe, amely állandó járatokat tart fenn az egyes
gyártelepek és a központ kőzött, másrészt a feldolgozásra kerülő napi 15 ezer liter tejet és a
k<Sz árut rendeltetési helyére szállitja. Külön iátványosság a gyár gépháza. • 36 ezer kalóriára
berendezett hűtőberendezés, az egyes sajtfajták elő.Mljtő helyiséget, a csomagolótermek, « különféle
loari mühefyek. a sertéshizlalda, «melyben 600
yorksWeret hizlk, a pompás tisztviselő-lakóházak
és a modern irodák. A gyár, amelynek szegedi
képviselője Bokor Manó, emmer.táli-. kastély-,
trappista-, romadour-, bolkk.emm^ntáli, ehester-,
strachino-, szalámi- és roehefort-Mjtot gyárt
mmmmtmmmmmmma^mmmmmmmmmmmmmmwim

Lakása piszkom
kormos falit dr.'ipa festés helyett szer
rációa módszerrel ujji alakítjuk I
Olcsó! Gyors! Munka közt nem piszkit!

Első Szegedi Faltisztítást Vállalat
K á l v i n ier f>. M A m . Vary-teie m U b e l y .

TEJ

1 1. pasztőrözött

2 0 fflll.

TEJFÖL e én1 deci
k 10 «113.
TIJDO
- Í lOdeka
,L f- <|30
»Illa
I UKU juh
£ |jjj
a
és mindenféle tejtermék a legolcsóbb napi árec,
frissen, le?job!> minfiségben a
420

V A S A R I I E m TEJÜZEM
ucca 4 . s z á m .

megnyílt fiókjánál, K á r o l y i

la buzakorpa 100 kg. 8 P
la borsódara 100 10 P
Ezeken kívül az összes takarmányejkkek a legolcsóbban beszerezhetők
K E L L X E R MÓR
29?
Feketesas u. 22.

Itt az alkalom

hogy szerencsét«! megkísérelte!
M á r

k a p h a t ó

etz

I. húzásra

OSZTÁLYSORSJEGY

Pető Ernő

( ő á r u s U ó n á l

Szeged, Széchenyi tér i.

mpjkkdimi

OTVEA'-SES"
h»»£ná!»tá»»l Tehát soha ne BanfUrdóuBnk MdvM taatfel « •
előzetesen mindenkor döraeoJjük be magunkat. I w i l eeSklmutjük a fájdalmas napleágáe retsélyét éa tsépe* Wrnult kúiaót
nyerünk — borult idó esetén ia. N Í T « * O m m és NÍTO-OUf
pótolhatatlanok. AJ egésa világon nioos még agy béripoláaaart
amely Eueeritet terUlmaana és eaen alapot kálöalagas rt»4rnlr.

Nivea-crsnwi t.' —jo, 1,-» t M
Mlwea-OUji
P t — , 1.7041.*'
«0
VII. kW., Komócsy-utca'

|

JHíre U
W ) f f f / O J t t Vasárnap. Róm kat. Ágoston.
1 / 1 1 1 / ^ 9 . Protestáns Ágoston. Nap kél 5
óra 12 perckor, nyugszik 18 óra 49 perckor.
Egyelemi könyvtár (központi egyetem, L emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
A Somogyi-könyvtár július és augusztus hónapban köznapokon délelőtt 10-től !2lg van nyitva
csak tudományos kutatóknak. Folyóirat csere délután fél 5-től fél 6-ig. — A múzeum mindennap,
vasár, és ünnepnap délelőtt lO.töl fél l-ig van
nyitva.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Grünwald Imre őrök, Kálvám-u. 17. (Tel.
Í225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor-tugárut 41. (Tal.
I'77.) Tetnasváry József, R«letn«n-u. II. (TeL 1391.)
MoUtv'n Lsjos, Újszeged, Vedres-u. 1. (TeL 184«.)
&!lmec-!. Béla. Somogyi-telep. (Tel. 3425.) Török
Márton, Csongrádi-sugárut 14. (Tel. 1384.)
— Szociáldemokrata taggyűlés Újszegeden.
A szegedi szocíáldmokrata párt
ujszegedi
pártsz?rvezete vasárnap délelőtt 10 órakor
a Zombori Rozál-féle vendéglőben Újszegeden (Csanádi-ucca 6.) tartja évi rendes taggyűlését.
— Házasság.
Réti Anna és Constantin
Mertvago (Athén) házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Gyászmise. Néha! G a l l y a s
István
hírlapíró elhalálozásának második évfordulóján, augusztus
29-én, hétfőn délelőtt 9
órakor a fogadalmi templomban
évforduiói
gyászmisét mondanak.

— A bolgárkertének piaca. A bolgár kertészettel
foglalkozó kertészek
küldöttsége
szombaton megjelent Pálfy polgármestarhe-1
lyettesnél ég arra kérte, hogy a város jílöljőn
ki számukra a piacon állandó ánisitó helyet
A kertészek előadták, hogy most a z a hely-,
zeb hogy a piacrendészeti hatóság állandóan
változtatja a helyüket és emiatt nagv káró-,
sodás éri ő k e t A közönség nem találja meg,
helyeiket, máshova megy vásárolni és a kertészek csekély kereseti lehetőségüktől is eles-;
nek. A pclgármesterhelyettes
kijelentette,
hogy a vége felé tartó szezonban m á r nem
forgatja fel a pi»* vendjét, azonban tavaszra intézkedik, hogy a bolgárkertészek állandó
árusító helyet kapjanak a Rudolf-téren és
Széchenyi-téren.
— orvwl hír, Dr. S e h r ő t t a r Henr& bő*£,ógyász-unológus rendelőjét Zrinyi-u. 5. sí i l á (az
uj lparosttnonciskolával szembe) helyez'
Rendel 8—12 és 2-V»5-ift
Dr. Erdélyi Jenő kórház! rendelő íöorvoa
szabadságáról visszaérkezett és rendeléséi is*
mét megkezdte.
Dr. F.gan Ernő röntgenszakorvos tanulmány,
útjáról hazaérkezett és ismét rendel,. Mik-r
száth Kálmán-u. 4. Tel. 24-41.

x PYTHIA fon ?!!

— Mi az a pöstyéni pausálkura? Lapunk;
egyik legutóbbi számában bírt
adtunk:
arról, hogy Pőstyén fürdő a magyar fürdővendégek kényelmére úgynevezett pausál-'
kúrákat vezetett be és hogy ezeknek a» ára a ;
Szeptember 7-én filléres gyors
budapesti Pöstyén Irodában I V , Károly körút
érkezik Szegedre
8a szám alatt magyar pengőben fizethet«. 01-«
•"ásóink közül most többen azzal a kéréssel for-t
A Máv. igazgatósága a szegedi tanyakiállidúllak hozzánk, hogy érdeklődjünk a pausál-«;
tásra és az ugyanazon ió-íben
rendezendő
kúrák részletei i r á n t Kérdésünkre a világhírű
kertészeti kiállításra filléres gyorsvonatot inreuma fürdő igazgatósága részletes felvilágosídit Szegedre. Az első őszi filléres gyors szeptással szolgált és ugy véljük, olvasóinknak tetember 7-én délután 6 órakor érkezik Szeszünk
szolgálatot, amikor nyilvánosságra hoz-'
gedre. A tanyakiállitás rendezősége nagyszazuk információinkat. A pöstyéni pausálkura
bású előkészületet tesz a filléres gyors utaazt jelenti, hogy a Pöstyénbe utazó vendég lesainak fogadtatására és szórakoztatására. Az
fizet Budapesten egy előre megállapított összeeddigi terv szerint az állomáson lovasbandéget és ezért mindazt kapja Pöstyénben, amire
rium és zenekar fogadja a vendégeket, akikszüksége van. L a k á s t ellátást az orvos állal
nek szórakoztatására
este
pásztortüzeket
előirt
hév/íz- és iszapfürdőket az összeg lefigyújtanak, amelyek mellett magyar nótákat
zetésével megváltotta a borravalóit ugy a laénekelnek a tanyai leányok
és legények.
Másnap, 8-án délelőtt a tanvakiálütást és a kásnál. mint az étkezésnél és a fürdőnél, nem
fizet kurta xát, ingyen használhatja az igazgakertészeti kiállítást tekintik meg.
tóság autóbuszait 'és ingyen kap féláru vasúti
Budapestről csak egv filléres gyorsvonajegyet vissza a határig. Három néten keresztül
tot indit a Máv., de a'kiállítás alatt 33 száa magától értetődő apróbb kiadásokon kívül
zalékos kedvezménnyel lehet Szegedre utazni.
semmire sincsen gondja Pöstyénben. A pavsálSzeptember 7-én országos kertészeti kiálkurák ugyanis három hétig tartanak, ennyi
lítás is megnvilik Szegeden a Délmagyaroregy rende; kura tartama. Az árak különbözők,
szági Kertészeti Egyesület rendezésében az
ezek függnek a szoba fekvésétől, valamint atujszegedi Vigadóban. A békeidők éta nem
tól, ho«v egy, vagy két személy lakik e rgv
volt ilyen nagvszahásu kertészeti
kiállítás,
szobában, hogv a kísérő kurázó-e, avagv csak
amely iránt országos érdeklődés nyilvánul
kísérőként tartózkodik a vendég mellett. :í67
meg A budapesti közönséget különvonat hozpengőnél kezdődik egy háromhetes pausálkura
za Szegedre. A kiállítás fővédnökségét Jóára.
ezen örszeg valóban szerény ellenértékű a
zsef főherceg és Auguszta főhercegasszonv
gazdag szolgáltatásnak és így érthető, hogy
vállalták. A kiállítás rendezését Darvas Fe'Pöstyén fürdőnek már régen volt amivl marenc, az Országos Kertészeti Egyesület elnögyar fürdővendége. mint az idén.
ke irányítja.
— Elhájasodásnál, köszvénynél és cukorbetegségnél a természetes „Ferenc József" keserűvíz javítja a gyomor és a belek működését
és előmozdítja az emésztést
— Dr. Csillag Mihályné Attila urca 18, szeptember 1-én a tanítást ismét megkezdi.
x Kész réteslapok Kocsisnál.

« O«e»0 bútorvásár az Asztalosmesterek cégénél
Dugonics-tér 11.
t|

Szabóiparosok figyelmébe!
TtoHölettel 4rtotlt*n M i t. M»VWp«r«*,Vvt. ho«y T á b o r

u c c * « . t z i m a l a t t .A4*bir«aiUl •.<.«•>t»s)

szabókellék-Uzletet
kér

3 Iíj. Kalmár Márton.

VIII.

S T t S S Pollák Testvérek né,

Szülök figyelmébe!
Iskolai hírek

Ha I6| a feje és szédül, ha tellséget,

tscttscii
vizsgálatok a Paross Gábor tcátisb.tA szegedi tankerület rcáli.'-kjiai tanulóinak
sWptrmbcr havi érettségi vizsgálatait a szegedi
állami Karos«; Gábor reáliskolában tartjuk meg.
Az érettségi írásbeli vizsgálatokat szeptember 14-én
I.Véa és 16 án. a szóbeli vizsgálatokat 19-én. Szep'•mber 2-iR kell az érdekelteknek az igazgatóságnál (Horváth Míhály-ucca 2.) jelentkezni.
A piarista gimnáziumban szeptember 3-án és 5-én
léi 9-kor tartják meg a javitó-, pótló- és különl>özeti vizsgálatokat. 6-án és 7-én pótbeirások és
l^dig 6-án fél 9—10-ig az I. osztály, 10—1 l-ig
a II—IV.. 11—12-ig V-VIH. osztályok. 7-én fél
0—fél 10-ig az alsóbb, fél 10—fél li-íg a ftlsőbb
osztályok számára. Minden iratkozó különböző di¡f)k címén 20 pengőt tartozik fizetni, a tandij1 ezrlő tanárnál
pedig 8 pengő beiratási d i j a t
Szeplr m l»rr 7-én és 9 én háromnegyed 8 órak >r
jel« nlk. z'^s a magánvizsgálatok irásbeli részére. 9-én
8 órakor Veni Sancte, a terveim! szabályok felolvasása és osztályrendezés. 10-én megkezdődnek
n rvniles előadások rrggef 8 órakor, t'gyanekkor
i'Icntkezés a magánvizsgálatok
szóbeli részére.
1 t-én 15-én, 16-án és 17-én írásbeli érettségi, 20-án
sróhelj érettségi vizsgálat és a szegedi tankerület
gimnáziumainak javító érettségi vizsgálatai. Jelentkezés 11-én háromnegyed 8 órakor, a többi napokon egynegyed 8 órakor.
A fizegreii állami faipari szakiskolára n e m vonatkozik a kultuszminiszternek n szünidőt meghossz a b b í t ó rendelete A bejratás az idén is szeptember
1-í^n dé'eliilt R-tói 12-ig l-sz, a Veni Sancte szeptember 2-án. Az í. osztálvban az eddig jeleritkezellrken k{vfl! még 5 hely van. aki tehát a beiralkozáskor jelentkezik okmányaival, még felvehető, — Az aszta'osmes'erkőpzö tanfolyamra a
leírás augusztus 29-től szeptember 2-ig van a szak.
iskola igazgatósági irodájában (S?enigvörgy-tér 7.).

bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy
szívdobogást érez, Igyék minél előbb valódi
»Ferenc Józsefi keserdvlzet. Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy o Ferenc József
viz remek
természetalkotta hashajló. A
Ferenc József keserüriz gyógyszertárakban,
drogér lakban és fdszerflzletekben kapható, B.I
— Verekedések. Tegnap este Szentmiliélyteleken M e g y e r i István városi altisztet'gy
haragosa jobbkarján megszúrta. A mentők kötözték be a sebét. — Szombaton délelőtt Regdon Géza ,10 eves asztalosmestert Feketesasuccai műhelyében egy kalapáccsal fejbesujtoiiák. Homlokán zúzott sebeket szenvedett.
— Súlyos verekedés történt szombaton délelőtt
Kistemplomtanyán. D u d á s
János 57 éves

x Legszebb sámfákat, kaptafákat legolcsóbban Viktória kaptnfngvár Szege.', KÓsziti.
I Izzadás cllro hai/naijoii ,perpedesf-t.
157
Harmónia idei bérletének névsorát ós föltételeit szeptember 4-0n, v isárnap közöljük.
Szenzációs világvárosi műsor,
x »Dáezy fotelágy«, oltomán, matrac Ilid ucca.

— A helyes és hiteles mintavétel. A mezőgazdasági és paprikakisérlcti állomás most
jelentette meg ötödik nagyszerű kiadványát
..A helyes és hiteles
mintavétel" cimen .* A
kis füzetet dr. B e n e d e k László vegyész irta és azt tárgyalja
benne, hogyan
kell és
mennyit kell az egyes cikkekről mintául
venni! Ugyancsak mostanában jelent meg
az állomás kiadásában a „Tudnivalók a tejeskannáról" cimü röpirat, amelyet T o m p o s
Albert vegyész irL
x A Perprdes a Rőkasi pa>i*ab*a kaphat«.

157

x PYTHIA fon!!!
Internátus

A makói ref. Bethlen internátushan középes kereskedelmi iskolai fiutanulók évi 550 P.
díjért teljes ellátást nyerhetnek. Szaktanári
filügvclet. 1. éves kereskedelmi irkolai tanulók
tandíja 170 P.
Igazgatóság.
101

legújabb írógép, kerékjpár, rádió, gramofon
»okizoroiltó gépcu

« Qsszts alkatrészek és lavil.iick • várI árkán
j ST"
K e l e m e n M á r f o n n á l IUTT
Férfi és
női ruhák

ETERNIT-kiainffoMatstl

Nearai>«*M«tk,terlAs.M«y•yl é* «la*!
l«un'Iának steltAitel«M U

E T E R N I T cs«t.i

ktanyea éa giUiilgMti *Mhalö men
K«rtea ára|*«lal<H.
ETBBWIT M l l V P K
SnJaneat, VL, Aadrtsay at SS.
KltAr•!•(•* MelAraaltAfeaty:
Dacsó
Arnold
«•eged. Ttaxa Uto* karai 48.
TIMN: lt-08. 4C

;azdálkodót mellbeszurták. A mentők a susérült embert a közkórházba vitték. A
rendőrség valamennyi ügyben megindította az
eljárást.

iskolai kfóimnnhák

S anyaggal
egytlti már
kezdve le q nagyobb

25
fillértől
választékban.

Tanítónőknek 127.
Szeptember
elaeféttíl
kézimunkán
áifmen

engedmenu.
mindennemű
tes
tanítása.

»Kézimunkaház«

Fischer Izsó. Kölcsey u. 10.

Zürichi devizazárlat: Páris 20.19.25. London
17.81. Newyork 515, Brüsszel 71.45. Milano
20.38, Madrid 41.40, Amszterdam 207.20,
Berlin 122.40, Szófia 3.73, Prága 15.22. Varsó 57.60, Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos 4rfolyamjclcntése: Angol font 19.80—20.20, belga frank 79.16—79.74, cseh korona
16.96—
17.06, dán korona 101.90—105.90, dinár 9.93—
10.06,
dollár 570.50-^573.50, francia
frank
22.30-22.50, hollandi forint 229.60—231.00,
lengyel zlotv 63.95—64.45, leu 3.46—3.56, leva
4.06—4.19, iira 29.90—30.20,
német márka
135.70—136.60, norvég
korona 98.70—99.70,
osztrák schilling — s v á j c i frank 110.70—
111.40, svéd korona 101.20—102.20.
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza, tiszai 77 kg-os 13.80—14.05, 78-as 13.95—14.20,
79-es 14.15—14.35. 80-as 14.20—14.50: felsőtiszai 77 kg-os 13,25—13.35, 78-as 13.40—
13.50, 79-es 13.55—13.60, 80-as 13.65—13.75,
jászsgi 77 kg-os 1325.13.45,
78-as 13.40—
13.60, 79-es 13.55—13.70, 80-as 13.65—13.85;
fejéi-megyei és dunántuli 77 kg-os 13.00—
13.15, 78-as 13.15—13.30, 79-es 13.30-13.40,
80-as 13.40—13.55; pestvideki és bácskai 77
kg-os 13.00—13.20, 78-as 13.15—13.35, 79-es
13.30—13.45.
80-as 13.40—13.60. Rozs pestvidéki 6.95—7.10, egyéb 7.10—7.30, árpa tak.
I. 9.50—9.80. II. 9.00—9.20, felvidéki sörárpa
1(150—11-50, egyéb sörárpa 10.30-11.00, zab
I. 10.20—10.50, II. 9.75—10.00, tiszai tengeri
14.10—14.30. korpa 7.00-7.10.
Csikágói terménvtőzsde zárlat: Az iránvzat
szilárd. Buza szeptemberre 53.37.5.
(53.75),
decemberre 57.37.5,
(55.50). májusra 62.00,
'60.12.5), tengeri szeptemberr 31.00, 32.12.5).
decemberre 33.25, (32.P-5), má jusra 38.00,
(36.62.5), rozs szeptemberre 33.00, (31.625),
decemberre 35.75, (34.62.5), májusra 40.00,
(38.87.5).
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Könyvek
Elínor Glyn: Szerelem órája. Magyarország
ritkán szerepel azok között a tájak
kőzött,
ahová a világirodalom ellátogat témáért, vagy
alakokért. Elínor Glyn, a világhírű angol irónó
uj regényében nemcsak a legmeglepőbb tájékozottsággal találkozunk a magyar élet minden vonatkozásában, hanem meleg szeretettel
is mindennel szemben, ami magyar. Az írónő
hosszabb ideig tartózkodott Budapesten és a
vidéken, megszerette a tájat, az életet és az
embereket. Regénye szerelmi regény, egy Magyarországra kei ült angol lady és egy magyar
gróf regénye, de az írónő a szerelem örök témája köre a mai magyar élet minden fényét
és sötétségét odagyöjti. A magyar fordítás az
Athaeneumnál most jelent meg.

Kerékpárosok!

Egyik nagy gyáramtól sikerült az alanti kerékpár
guminikat és kellé'--• olcsón megvásárolni:
KXppwiy kor. haszn. S-V>—f>- — I K»r#ke»«BirB k«r. h. 1-90— trW
Tömlő
.
.
l'4ft—1-<*) I Knprn(rAsny«r.. . 6*20— T*.V
PM«
.
.
1-80-2-40 SárvMrt
. . 1-70- 2-2(1
Ffk
_
.
. I"»- f V
11*40—1*90 r.Ab*»-ptmp* .
I.4nn
.
.
•50—2*20 I Boach dynimí . . 18-10—1T 50
Kerékpárokból « világhírű iSTYRIA«, .TPIUMPH«
és »PUCH« gyárttrán;raktáron.
A magyar
gyártmánvu »CSEPEL« kerékpár nálaq kapható.
RADIŐ és VARRÓGÉPEKBEN vezető márkákat
tartok. GYERMEKKOCSIKBÓL a legolcsóbbtól a
legdíszesebbig. Javítások olcsón, összes alkatrészek raktáron.
174

Szántó

Szeged.

2

Kiss

Sándor

Dávjrl—aiota,

Kjss

gépkereskedö
urca

2.

«zám.

hasábos, tuskózott, aprított
legelőnyösebben szerezhető be

vegyileg tisztitása és festésemeglepaolcsóárat Lőwy AdolLTársai
mellett készül

V . U C 7 A

kelmefestő és vegy tisztító Ipartelepén, Rékécsl tér

(az uj adóhivatal és a tűzoltó laktanya kőit.) Telefon 20-75
Fióküzletek: Kazinczy ucca 11. Gizella tér 3. — Kiskunfélegyháza, Kossuth ncca 15.
rn

VIKTÓRIA KAPTAFU és FAIPARI R.-1.
V B i l i

Rt 4
FUnfö I a kályhát

Íyosan

x PYTHIA jön ! ! !

Kedvező részletre

28

W l I I M

Kisfisza ucca 6

G árt

gőzfürész és ládagyárában

l)lszeged,Csanafll-n.l.

Tel. i
10.49.

elsőrendűen és legolcsóbbak!

» ^olalál.
villás
*s rg|issinf*t.
• . . . ti iclpl-.
, . csIzrassAmlá,,
- munkáL
rsiássámlil. elviszsiHtt.
dviszsiHtt.
x
szabódsszkát
minden
> szafcnuua
»ági

V I I I . 28

Sport
A Szeged FC Orosházán
A Szeged FC vasárnap, mint már jeleztük,
Orosházán az ottani három csapatból alakított válogatott ellen játszik. A Szeged F C
ezen a mérkőzésen minden játékosát szerepelteti és a vasárnapi játék alapián állítják
össze a szeptember 4-én Újpest ellen szereplő csapatot. A Szeged FC délben autókon
megy át Orosházára a vezetőség kíséretében.
Indulás a Tisza-szclló elől.
A szegedi amatőrválogatott ma nehéz feladat elé kerül Békéscsabán, ahol a csabai válogatott lesz az ellenfele. A szegedi csapat
összeállítása
némi
változást
szenvedett,
amennyiben Szekeres (UTC), akit centerhalfnak állitollak be, nem játszhat. Helyette
lierczeg játszik középfedezetet, mig balhalf
Szélpál (SzTK), vagy Bakos (KEAC) lesz.

Szeptember 1-én megnyílik
S z e g e d e n , K l a u z á l kir 3. »z. a l a l l

H Ö F L E

kesztyűs, kötszerész és tiizökészitfi szaküzlete.
Raktáron tartok a legutolsó párisi
divat
szerint mindennemű bőrből
divatkesxtytlRet.
Angol kaliberű disznóbőr, kutyabőr, szarvasbőr, lovsgló és autóvezető
keztyükeL

Selyemharisnyák gyári lerakata

oz összes dlvalszlnekben, leqolcsóbblól
GyóqyőasKötölc,
fUxölc
speciális
tfaskötöt,
sérvliötöt,
lúdtalpbetétet
ciával.

legfinomabb llvltellg
Óriási választékban
I c é s x i í ő / e - Készítek orvosi rende'elrp
gipszminta szerint telfes
garan-

Megkezdődik az amatőrbajnokság:
SzAK-HTVE

GumWarisnyálc.
Betegápolást
irrigálor kénletek, fecskendők stb. nagy raktára.

Szegeden vasárnap megkezdődik az amatórbajnoki szezon. A Szeged—Békéscsaba válogatott mérkőzés mialt rsak egyetlen bajnoki mérkőzés lesz Szegeden, de a S z A K HTVE meccs feltétlenül jó sportot
nyújtó
attrakció. A SzAK csapatában játszani fog
a visszaamatórizált Solti és Wahl is. A mérkőzés délután öt órakor kezdődik a SzAK
ujszegedi sporttelepén. Előzőleg az Aignertelepí
SE narátságos mérkőzést játszik
a
SzAK kombinálttal.
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A. Délmagyarorsszág

A

HULL:

S E I K

KENYERET

Benőnél

Gondolkozzon raita!
Fehér
Félbarna
Nagyon )ó barna
Kitűnő réíesliszt

52
30
26
38

fillér
fillér
fillér
fillér

Készpénzért bárhova díjmentesen
szállítva

házhoi
zist

n. m. Havi belélek, őveti

R világhírű Kamerll-kesztyük nagy raktára.

A Szegedi Munkástestedző Egyesület érte40
síti birkózótagjait, hogy a szakosztály megJasmln levegő ulín kapkodva nézett fel a
kezdte a tréningeket. Tréning kedden és pénhalotthalvány, szenvedélytől eltorzult arcba, az
teken este 7 órától 9-ig.
acélujjak kegyetlen saoritása csuklóján egyre
A profiszKvetség vezetőséee ujjáalakult Eltűrhetetlenebbé vált, mlg végié nem bírta tonöknek Mailinger Bélát (Ferencváros)
vá- • vább a fájdalmat, halkan feljajdult, kinyílt
lasztották meg. Alelnöknek Maros Oszkár
ökléből kiejtette a kést. Egy darabig még da(Újpest) és Preiszmann Lajos (Hungária). A ,
colni
próbált, lihegve, feldúlt tekintettel meprofiszővetség tanácsa a Szeged FC rési éról dr. !
redt a férfi arcába. Dá aztán hirtelen elerB a c h Lászlót, a Szeged FC agilis fővárosi
nyedtek a megfesiült Izmok, kimondhatatlan
képviselőjét választották be.
kétségbecséssel felzokogott és sírt, keserveTisza bajnokság. A Szegedi Munkás Testsen, szívszaggatóan.
edző Egvesület ma délelőtt 11-kor rendezi
Da Ahmedet nem hatották mez. ezek a könymeg a délkerületi hosszútávúszó folyambajnyek. Keserűen felnevetett éa az ellankadt
nokságot mintegy 5 kilométeres távon. A versenvre 26 nevezés érkezett.
indulnak az
testet lecsaDts a szőnyegre.
orosházi üszők is. A verseny
érdekessége,
— Allah irgalmazzon neked, te bolond, te
hogv első izhen írták ki 5-ös csapatok részé- — kiáltotta dühösen.—, mert én nem fogok Irre. Cél a MFTR hajóállomásnál 11 óra 55 galmazni 1
perckor.
Kiment a szobából és bevágta az ajtót maga
mögött
Jasmln még sokáig feküdt ugyanazon a heÁrverési Hirdetmény
AlaHro't Mrótági ré*tebaf«ó a* 1881. évt LX ».-c 102 S-a ért»'»*,lyen, vonagló testtel, kínlódva, jajgatva, zonen rr^tfHD Wtskirré (etsi bn«v » tie-edt Vtr. lárátbirótáe 1931. kogva. Mit tett! 6 , Allah, mit tett! Miféle
*v\ 13157. «»ámu véffiéaek1vetkeii*brn dr. Hdtter B*U «íyvéd álul őrület szállta meg?! Melyik gonosz szeltem kíWprioíl' Stékciv Sándor Itvárt 133-TO pengő «a iá>u'ékai erejéi«
1991 évi november hó 19-én toganatntümt kleiéei'éii végrebal'át
ullin te'fl'lnelalt ét 1890 pennyre becsült Mvetkeifl Ingósígok u. nv sértette, hogy a;, előcsarnok fegyverdíszei köMi* bútorok. 1848 m. u. aiemél rántó, rádió, kerékpár éa eeyéb zül elcsenjen egy kést? hogy életére törjön
Ingók nrivánoa árverésen eladatnak Az Arveré< at alább megneve- Imádottjának, aki egyszer szerette öt?! Ha megtettfa^laiiaióktavára i* elrendeltetik, amennyiben kOveleléaak még
Eien árverésnek a a-eeeJI kir. Urtsturótág 1932. évi Pk. sebesítette volna!... Allah, ha megsebesítette
volna urát és királyát! Hiszen akármi is tőr<4283 ax. rtp»« Mvtán 7774 pengő tőkekövetelés és eddi« fttsxe*en 4 K penróben biróUat mlr megállapított éa a még leimertlendfl tént, csak szeretni tudta öt, szeretni és várni,
»8'taégek erejéií Swged. Kosta h latos sugárút 68 arám ata t
leendő lo*ana>'st'ására 1932 évi au««u'as hó 31. napM"tk dé'tótt hogy az imádott férfi szerelme ismét feléjc11 «r*|a határidőt!' klttzetfk éa abhoi venni ttándekosAk nlv íre»loyaéeael. hhratnak m'c, hogy ti érintet« Ingótágok ax 1881 LX. forduljon. Egyszer majd meg fogja tudni Ah••e. 107. 108. í-ti érteimében kétxpéniflitt't mellett a legtöbbet med, hogy ő nem hazudott; hogy neki sejgérónek ttUktég esetén a bectár«n tini It el lógnak adatni,
E'tőbbtéget igénvlök eten igényüket >|kétóöb az irverta napiái telme sem volt arról, hogy azon a reggelen
bfje sntenl tartótnak.
kilesték a találkozásukat; hogy nem tudott a
Szeged. 1933 luguaataa hó 5 napMn.
szörnyű
kelepcéről, amit kedvesének készítetKovAc» Ferenc kir. blr végrehajtó
tek, sem az idegenekről és hollétükről Legfeljebb a mór rejtekhelyét tudtae volna elárulni,
egyebet semmit. Ugyan mit is érdekelhették
őt annak az embernek titkai, aki kicsiny korától kezdve olyan rosszul bánt vele, kicsiny
korától kezdve, amikorról homályos, halvány
képek maradtak meg a lelkében, puha kezek
simogatásának, lágy, szomorú hangon dúdolt
veguen, mert ott o leglobbat
altatódalnak az emlékei, amikről még most
mindig a legolcsóbban hapja
is gyakran álmodik. És mi köze lehetett neki
Almanhoz, akinek kéjvágyó tekintete láttára
kilelte a hideg?

Kohn

cikkek

Elárulni ugyan nem tudná őket — isten tudja,
miért —, de nem jelentettek semmit az ő számára, aki rabszolgaként élte közöttük nyomorúságos életét, mígnem eljött ő* az idegen
féríi, káprázatos lényének varázsával szerelemre lobbantotta a szivét. És csodálatos, meszszirőljött kedvese vis2ontszereíte öt. ö , Allah,

regénye

F I A I

add, hogy újra szeressen, hogy megint hlgyjen és bízzék 1
Arccal a vastag, puha szőnyegen, imádkozott és sirt, amíg könnyel kiapadtak s a fájdalomtói megtörten, az indulatoktól kimerüté.n,
lüktető aggyal, a férfi kegyetlen szorításától
sajgó tagokkal hevert a földön.
Hát az élet csak szenvedést jelent? — tűnődött, amint emlékezetében újra végigélte a
legutóbbi hetek kínját. Másra, mint elveszett
boldogságára gondolni sem tudott. Milyen részvétlenül közölték vele, hogy mi történt szerelmesével s milyen kitörő dühhel fogadták az ő
őrjöngő bánatát.
"
Azután már csak az a remény éltrtte, hogy
nemsokára ő ls megszabadul az emberi szörnyetegtől, aki már mint tehetetlen, védtelen
gyermeket is kínozta ő t Mindig félt és írtózott tőle D-a mikor a mór azt hazudta neki,
hogy Ahmed meghalt és dicsekedve, kárörömmel beszélt arról, amitől neki majd meghasadt
a szive, akkor gyűlölte is, eddig nem tapasztalt, izzó gyűlölettel, szereimess gyilkosát.
Szerelmese! Zokogás rázta meg egész testét.
Igaz szerelmes sosem viselkedett volna ugy,
mint Ahmed ővele, tegnap este! Ahmed szerelme már meghalt És ha megint eljön hozz á . . . Feltápászkodott és hideglelősen nézett
körül.
Ha megint eljön hozzá, a szerelem maid
erőt ad neki, hogy elviselje mindazt, amit
Ahmednek tetszenie fog elkövetni. Mórt semmisem pusztíthatja el az ő szívében lángolj
szenvedélyes szerelmet.Szomorú pillantása közömbösen siklott el a
szétszórt ékszerek felett, amiket nem volt hajlandó vls3lni, aztán megtapadt a késen, amely
még mindig azon a helyen feküdt, ahova az
előbb leesett. Hangos sikoltással kapta fel, elhajította egy távoli sarokba, ő pedig a díványra
roskadt és arcát a párnák közé temette.
(Folyt, köv.)
Felelős szerkesztői PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a madóhitajdonoa
DélmagyaranzSg
Hírlap- és Nyomda vállalat Rt. könyvnyomdájában
FelelSs üzemvezető: Klein Sindor.

Száraz tűzifa,

mindennemű gyuműlca és egyéb láda olesda baazo-
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Telefon

anini. Irta ésfelölka: zongoráz k. 7.15: „Pagai
ilonvassa Surányi
<r_ Miklós. 7.45: A Mándits
zenekar hangversenye. 8.45: lóverseny eredmények. 8.50: Költeménvek -s jelenetek. Hőadja" Somla yArtur és T. Mátray Erzsi. 9.45:
Pontos időjelzés, hirek, időjáráfjelentés. Majd
Megyeri Jazz-zenekarának hangversenye a
Dunapalota-nagyszállóból. 11: Magyari Imre
és cigányzenekarának hangversenye a Dunapalota-nagyszállóból.

\ üDdapcstt rűűiO mosóra

Előrehaludotl

m é l y e n leazAUltott a z o n kaphatók •
B e l v á r o s i C i p ő U x I e í b e n
VarMl MiMr
l'O
Sséehrayl tér.

Kedd, augusztus 30

a u g u s z t u s 2 8

9: Hirck. kozmetika. 10: Egyházi zene és
szent';>eszéd a Szent István Bazilikából. Szentbeszédet mond dr Dobrovich Ágoston bencés
tanár. 11.15: Evangélikus istentisztelőt a Deák
téri templomból. Prédikál: Kemény Lajos eseres lelkész 2: Pathé-gramofonhangverseny.

S:

A földmüvelésügyi minisztérium rádióelőadássororata. Székács Elemér gazdasági főtanácsos: ..Időszerű gazdasági tanácsadó." 3.45:
Farkas Jenő és cigányzenekarának hangversenye. 4.15: Pontos időjelzés, időjárásjelentés.
Itóna: Szalonwnekari hangverseny. Karnagy
P»ertha István. 6: Népszínmű részletek. Előadja Bodán Margit és Varga Imre, Toll Árpád
és .lancsi cigányzt nekarának kíséretével, öszszrállitotta és konferálja Kubányi György. 7:
„Utazgatásaim Göcse¡országban." Irta és felolvassa Nagy Endre. 7.30 Kalix Jenő zongorahangversenye. 8: Sport és lóvéi senyeredménvek. 8.20: A Budapesti Hangversenyzenekar
hangversenye. Karnagy Polgár Tibor. 9.30:
Egy óra a Labriola-variété műsorából. — Utána körülbelül 10.30: Pontos időjelzés és sporteredmények. — Majd Bura Károly és cigányzenekarának hangversenye a Metropol-szállóból.

9.15: A Szervánszky szalonzenekar hangversenye. Közben 9.30: Hirek. 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálató 11.15: A rádió ifjúsági
félórája. 12: Déli harangszó. 12.05: Hangverseny. Közreműködik Király Mária. Szórád
Ferenc, (cnek). Zongorán kísér Polgár Tibor.
12.25: Hirek. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és
vzállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerára!:,
piaci árak, árfolyamh'rek. 4: Polvdor-Bennswick gramofonhangverseny. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 530; „A magyar irodalom vallomása a nőről". Trta és felolvass.*! Féja Géza. 6: Az Országos Postás.renekir hangversenye a margitszigeti Márkus-éüeremből. Karnagy ifj. Roubal Vilmos 7 30:
„Újság és Könyv". Irta és felolvassa Szöl'ósy
Zsigmond. 8: A Budapesti Hangverseny Zenekar hangversenye a székesfővárosi állat- és
növénykertből. Karnagy: Komor Vilmos. 9.15:
Pontos időjelzés, hirek, ügetőversenyeredmények és a Rádió Külügyi negyedórája. Utjjna
időjárásjelentés. Majd Sovánka Nándor és cigányzenekarának hangversenye a Baross-kávéházból.

ABC

Klőrajzolást é s niimknnemü kézimunNa ízléses elkészítései mélve« íesziUtilott úrban vállalom. 16

Miiller

utasok részére.

Erzsi,
A:

H é t f ő , a u g u s z t u s 29
9.15: Az Állástalan zenészek Szimfonikus
Zenekarának hangversenye. Karnagy Melles
Béla. — Közben 9.30: Hirek. 11.10: Nemzetközi
Vjzjelzószolgálat. 12: Déli harangszó az egyetemi templomból.
időjárásjelentés.
12Í05:
Szmimoff Szergej orosz balalajka zenekarának hangversenye. Közreműködik Gorcseff
Szergej. — Közben :2.25: Hirck. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.45: Hirk, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.
4: Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária előadása.) 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés,
hirek. 5: „A 70 éves Maeterlinek." Irta és felolvassa Rubinyi Mózes. 5.15: A m. kir. Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred zenekarának hangversenye. Karnagy Fricsay hichárd. 6.45: Legényszelídités. Novella. Irta ¿s felolvassa Mórit z Pál. 7.10: Erkel Gabi magyar nótákat énekel Kurina Siioi és oigánvzenekarának kíséretével. 8,30: Pontos időjelzés, hirek. 8.45: Régi
és u i slágeregyvelegek. A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar . hangversenye. 10.15:
időjárásjelentés. Majd a YVeidinger szalonzenekar hangversenye. 11.30: Győri Vörös Misi
és cigányzenekarának hangversenye azEmkekávéházból.
Nc engedje magát lebeszélni b ó tVV
o a i t ó l , kérje.
s5t k ö v e t e 1 j e
D ft<5 A
•édjíkéeti
a kiváló minőségű | | D H c H
mosószappant,
amely kapható minden jobb fűszer üzletben és a
készilőnól
'a

Vigi)

Ferencnél
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Lajos
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1932 augusztus 28-től szeptember 3-lg
V a s á r n a p ,

Idény

Ha Budapestre jön, szálljon meg
a dunaparti
elsőrangú

BRISTOL szállodában,

Bs

mert olcsó áron nyújt mindent:
szép szobát, kitűnő ellátást és
szórakozást, hisz ugy a délutáni
teánál, mint az esti vacsoránál
tánc van.

C:

Mindezt (szobát teljes kitűnő
ellátással) — a szoba fekvésétől
fűggőleg — már napi 12.—
pengőért kaphatja,

Szerda, augusztus 31
9.15: Homocord gramofonhangverseny. Körben 9.30: Hirek. 11.10: Nemzetközi vizjclzőszolgálat. 12: Déli harangszó az egyetemi tem-

r>l/\mrvAl

-

-''

1 0 rt?. A

JL J * ' 1. i _?

Tjelzés, időjárás- _
jelentés. 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak
árfolyamhirek. 4.10: „A betegszivü költő". Irta
Zsoldos Benő. Felolvassa Haraszthy Lajos. 4.45
Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5:
Veszprémi Farkas Vince és cigányzenekarának
hangversenye. 6.15: „A régi Nemzeti Színház"
— „Náday Ferenc". Felolvassa Tóth Imre emlékirataiból. 6.45: Timkó Margit magyar nólá-

Csütörtök, szeptember 1
9.15: A m. kir. Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. Karnagy
Fricsay Richárd. Közben 9.30: Hirek. 11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Virál!á<je'e»«tés.
11.15: A rádió ifjúsági félórája. ¿2: Déli harangszó az egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.50: Szikla-kvartett hangversenye.
Karnagy és zongorán kisér Szikla Adolf. Közben 12.25: Hirek. 1: Pontos időjelzés, időjárásés vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerirak,
piaci árak, árfolyamhirek. 4: '„Igaz mese egy
kis asztalosinasról." Irta és felolvassa Benedek
Rózsi. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés,hirek. 5: „Simonyi óbester, a legvitézebb huszár halálának századik évfordulója." Irta és
felolvassa Berkő István. 5.25: Hangverseny..
Közreműködik: Hont Erzsébet (ének), Farnadi.
Edit (zongora), Kertész Lajos (ének). Zongorán kisér Polgár Tibor. 6.45: „Az Alföld problémája." Gróf Klebelsberg Kuno előadása. 7.15:
Ifj. Sáray Elemcr és cigányzenekarának hangversenye. 8.30: Pontos időjelzés, hirek. 8.45: í
m. kir. Operaház tagjaihói alakult zenekar
hangversenye. Karnagy dr Dohnánvi Ernő.

B

á d o g o s , vízvezeték é s csatornázási mtthelyemeí
I2S
Bílró Jósika ucca 13. sz: alólfithelyeztemVidra Utca
3. as. nt4. Kószitcm a legmodernebb jégszekrényeket,
55 pensfi'ői kezdve kaphatók. C ' C k s m a n n Bertalan.

P é n t e k , s z e p t e m b e r 2
0.15: Hangverseny. Közreműködik Gavora
Hilda (ének), Kí-rtay Ferenc (ének) és Szijj
Dénes (tárogató). Zongorán kisér Polgár Tibor.
Közben 9.30: Hirek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés. 12: Déli harangszó
az egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12
óra 05: Győri Parádi József és cigiinvzenekarának hangversenye. Közben 12.25: Hirek. 1:
Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés.
2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 3.45: A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangversenye. 4.45: Ponlos időjelzés,
időjárásjelentés, hirek. 5: ..Az indiai óceánon".
Irta és felolvassa Kertész József. 5.30: His Master's Voi.-e grainofonhangversenv. 7: Az élet
figurái. Irta Bibó Lajos. Felolvassa Beöthy
Baba.. 7.30: Neumann László t;?gedühangversenye. Zongorán kísér Polgár 1 »!x>r. 8: Ügető versenyeredmények. 8.10: Szinmüelőadás a
stúdióból. „Vénleányok." Vigiaték négy felvonásban. Irta J. M. Barrier. Utána kb.: 9.50:
Pontos időjelzés, hirck. időjárásjelentés. Majd:
Az Ostende-kávéház szalon-, jazz- és cigányzenekarának hangversenye, Kalmár Pál énekszámaival. Karnagy: Berend Endre.

Óráiáfái («vitassa «&.

Széchényi tér 5. Anlil; és kO önieqes órák javllása
lólá'léssal. Sz^ge-t vár-ís szerződés*« érése. A városi
ioronyőr*k keielőle A

brlllláns

f 8 II D, C Z Q S t

beváltás.

Beretvés pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja

Zálogjegyéi mlelőíi eladná
gvőződjőn meg. h<V3' legtöbbet fizet érte

G á s p á r , Mikszáth Kálmán-u. 5 . sz
Keresek megvételre higanyt, hamis csonlíogakat.
brilliáns éksrert, régi ariny és ezüstpénzeket. 77
Kérem aclmrr

tfnye.nl r

Szombat, szeptember 3
9.15: A m. kir. államrendőrség zenekarának
hangversenye. Karnagy Szöllóssy Ferenc. Közben 0.30: Hírek. 11.10: Nemzetközi vizjelzószolgáiat. Vizáliásielrntés. 11.15: A rádió ifjúság
félórája. 12: Déli harangszó as- egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: A rádió házikvartettjének hangversenye. Közben 12.25: Hirek. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállási
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A

jelentés. 2.45: Hirek élelmiszerárak, piaci árak,
árfolyamhirek. 4: A ..Rádióélet" gyermekjátszóórája. (Harsányi Gizi előadása.) 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5: A Szociális Missziótársulat előadása. Farkas Edit
alapitó főnökasszony: „Üzenet a missziós if juságnak." 5.30: Héderváry Ferenc és cigáiyzenekarának hangversenye. 6.30: A székesfővárosi zenekar hangversenye a városligeti Iparcsarnok előtti zenepavilonból. 7.50: Lóversenveredménvek. 8: Mit üzen a rádió. 8.45: „Az operett fejlődése XVII. része. A m. kir Operaház
tagjaiból alakult zenekar hangversenye Farkas
Imre előadásával. Közreműködik: Relle Gabriella és Nádor Jenő. Karnagv Nagypál Béla.
„Strniiss Oszkár-est". Utána kb. 10.30: Pontos
időjelzés, időjárásjelentés, hirek, majd id. Kiss
Béla cs cigányzenekarának hangversenye a
Gellérl-szállóból.
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| István Király szálloda SB5£.
(Nyugati pályaudvar mellett.) — Telefon (IntorurbM) 202-43., 294—34. — Sürgönyeim HOTELTST.

* S z o b d i n k árát mérsékeltük.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak.
• Központi (Ütés, folyó h i d e g - m e l e g vlz, lift, telefonos »zobák.
[•
Telfes k o m f o r t

I» A szállodában étterem, kávéház és amerlcan ba
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A hOHOldl rádlóK részletes mosóra
Hullámhosszt&blázat
»M
.'«liéa
Iszl Rádió P. T. T AlaaJ
tr Alffier Afrika
8 Barcelona Spanyol Aqoí e? tation eaotauaa
2.8 Beograd Jugoszláv Ütrryveró 60/pere
Ketyegés 100/paro
L7 Berlin Kömet
IS Buouresti Komin OtenyverS 160/pett
23 Budapest Magyar Hangsor
14 Bratislava Cachszl. H.ingfor
Ütenyverö 80/p«a
1.7 Breelan Kémet
Hallói Radlozsurnll
811 88 Brno Cseh
Üienyvorö, vontatott fütty
508 20 Bruxelos Belga
M. Angol Ütenyverfl 6—S üteny
898 16 Daventry
1554 35 Daventry K. Angol Ütenyvcrfl 6—5 tlteny
889 1.7 Fwkfurt Kémot Morse: ...—M 190 ütony/p.
Ketyegés 200/poro, Morse
859 9.5 Grni Osztrák
872 1.7 Hamburg Német Morae :„—, két csörrenés
Német Ketyegés .három gongütés
876 76 Heilsborg
Finn
Huomiol Qiv akit
458 15 Helsinki
Holland Hangsor
29' 8.5 ITilrersum
Huisen
Holland
1875 8.5
Din Hangsor
Három gongütés
1158 10 Kalundboig
Katowice
Lengyel
408 85Koaice Csehszlovák Ketyegés 120/p. f. 6 goaf
294 2.5 Kfinlgsw. Kémet Halló Radiozsurnál
200/pero ketyegéa
1684 75 Uh ti Finn
1696 54 Langenborg Néir.et Huomiol Oiv akti
Hangsor 0t hanrból
472 17Leipzig Kémet
259 Í.S London K. Angol 16 tagu harangjáték
2fit 86 London R. .Angol Ütenyverö
tlteny
85« 45 Milano Olast
Ctenyverfl W ütan/
600 8.5 Mer. Ostrava Caeh Fülemüle
263 11Mühlaeker Kémet Halló! R&dlozrnrnfl
300 75München Kémet
HA rom zenei hang
882 1.7 Osló Norvég
Hattagn harang éaazlrtaa
1071 75 Pária R Francia Oríecr-trotivuia
17?; 17 Praba Caeh
Harangjáték
486 6.5 Riga Le»
Harang
824 12 Róma Olasi
Ketyegéa
441 75 Stockholm Svéd
Pásztoraip, harangütéa
485 75 Strasbonrj? Francia Gong 80/pera
845 17 Toulonaea Francia Gong 15/pers
385 15 ^Varsznwa Longyel Gong, madárcslesergéa
1411 158Wien Osztrák
Morse:.— —, harang a. 4
1249 8 Zagreb Jugoszláv Ketyegés 270, per»
607 0.8
CtenyarS tOCVpers
*
S63
848
430
419
894
850
278
825

Vasárnap, augusztus 28
BARCELONA. 18.30: Gramofon. 19: Rzkar. 19
óra 30: énekhangverseny. 21: Tánczene. 22
óra 15: Gramofon. 23.45: Kávéházi zene.
BfcCS. 10.15: Dostal orgonaművész. 10.45: A
szimfónikusok hangversenye. 12.20: A szimfonikusok szórakoztató zeneje. 13.30: A munkás citeraegylet hangversenye. 15.05: A tigris, vidám előadás. 15.30: Rotsehild-n< gyes.
17: A Népopera zenekara. 13.35: Abranovic
Sergej dal- es áriaestje. 20.10: Goethe: A szerelmes hangulata c. játéka. 20.45. Bűntársak
figjáték. 22.15: Rötnisch-zenekar szórakoztató zenéje.
BELGRÁD. 11: Gramofon. 11.20: Rzkar. 11 57:
Harangszó. 12.05: Könnyű zene. 12.30: Karének. 16: Gramofon. 17: Jazz. 19.25: Népdalok. 19.55: Indulók. 20 50: Xilofon hang. 21
óra 15: Cseveeés. 22.50: Cieany zene.

BERLIN. 14.30: Gy. ó. 15: Versek. 15.30: Szórakoztató zene. 18.25: Zongoraverseny. 20:
Fúvós .z 20.40: Kisérőzmők Goethe müveihez. 24-ig tánczene.
BRESLAU. 15 45: Gyermek színház. 16.15: Szórakoztató zene. 1S.15: Goethe olaszországi
utja. 19.15: Filharmóniai hgv. 20.30: Goetheest. 22.30: Frankfurt.
BUKAREST. 9.15: Gy ó. 10: Dimitrescu zkar.
11. Gramofon. 11.45. Gramofon. 15: Falusiak
ó. 16: .Iázz. 18. Gramofon. 19: Operett.
DAVENTRY. 16.15: Zenekari hgv. 17.30: Gordonkaverseny. 20: Istentisztelet. 21.05: Zenekari és énekhangverseny.
FRANKFURT. 16: Stuttgart. 19: Hcilsberg. 20
óra 15: Goethe: Iphígrnía Taurisban c színmüve. 20.30: Szór. zene.
LEIPZIG. 16: Szór. zene. 17—17.15: Helyszk.
közv. az Európa körrepülés gyorsasági versenyéről. 18: Gramofon. 19: Némst n-.'pdaljáték c. müve. 20: Goethe: Egmont c. müve
Beethoven zenéjével. 24 ig Tánczene.
MILANO. 16.30: Táncz. 19.0D: Gr- 19.35: Trieste.: ötös. 20.30: Kőnnvü szívvel c. opera.
PARIS 18: Gr. 20: Rzkar. hgv. Messager: Veronika Brahms: Magyar táncok. 20.40: Hgv.
PRAGA. 6.15: Zenés ébresztő. 7: Karlsbadi reggeli hgv. 9.15: Wagner dalok. 9.35: Gr. 11:
Sétahgv. 18: Német ó. A vidám Goethe. 19.50:
Katona z. 20.50: Vándordalok. 22.25: Gr.
ROMA. 17: Zenekari és énekhangverseny. 20:
Gr. 20.45: Lehár: Víg özvegy.
LOULOUSE. 18.45: Szönf. zkar. 19: Fílmdalok.
20: Vadászkürt szólam. 20.45: Verdi: Rigoletto. 21: Táncz. 21.15: Katona z. 22: Brahms:
Magyar táncok. 22.15: Operettrészl. 22.45:
Jazz. 23.15: Zenei furcsaságok.
lekvárját, ugorkáját, papBefőttjét.
rikáját, paradicsomát
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HC tfö, augusztus 29
BARCELONA. 20: Trio. 20.30: Gr. 22.05: Rádiózonekar. 23: Szavalat. 24.30: Táncz.
BÉCS. 1130: Adler-négyes. 11.40: Gr. 13.10:
Gr. 16.55: Hgv. 19.30: Baulanger György és
szólistái. 20.30: Seemar.: A válóebed c. rádióoperettje. 22.15: Tánczene. Gramofon.
BELGRÁD. 11: Gr. 12.05: Rzkar. 17: Gr. 18:
Népdalok. 20: Énekhgv. 20.40: Mokranjac és
Butskov zongoraművészek. 21.20: Dráma.
óra 15: Rzkar. Japán zene. 22.45: Gr.
BERLIN. 15.40: Nagy zeneművészek életéből.
16.05: FeJolv. 16.30: Chopin-müvek. 16.55:
Schumann-dalok. 17.15: Strauss Rr.-müvek.
18.15: Mindolinhgv. 2Í.20: Kamara r. 22.15:
tánczene.
BRESLAU 15.30: Színházi csev. 16.15: Szór. r.
19: Gr. 2): Rübezahl kalandjai, vidám hangképsor. 21.10: Dalok.
BITCAREST. 11: Gr. 12: Gr. 16: Rzkar. 17.10:
Rzkar. 18.40: Gr. 19: Kamara z. 20.15: Kőnvnvü z.
FRANKFURT. 17: Rzkar. 19.30: Dalok. 20: Katonaz. 21: Versek. 21.30: Zongorajáték. 22.45:
Szórakoztató zene Münchenből.
LEIPZIG. 16: Ifjú művészek hngv. 19.30: Gr.
20: Nyári est. 20.05—24-ig rész. Békeffy István és Komjáthy Károly Éjféli tangó e.
operettjéből.
MILANO. 17.10: Trieste: Ötös. 19: Kőnnvü i .
19.30: Üzenetek. Gr. 20: Gr. 20.30 Zenekari
PA^iS. 19: Gr. 20: Színmű. 20.45: Szinmft. 21
óra SO: Zkari hgv. majd Gr.
PRAGA. 6.15: Zenés ébr*szt5. 10: Mor. Ostrara.
ÍJ: Gr. 12.10: Gr.. 13.40: Gr. 14,30: Brünn. 15
óra .55: Prága. 18.15: Gr. 19: Hárfajáték. 19
óra 25: íjiekhgv. 20: Brünn. 21: A cseh filharmonikusok. 22.20: Gr.
ROMA. 17.30: Zenekari és énekhangverseny.
20: Gr. 20.30: Kőnnyü zene.

WIESNER
BÚTOR
F E K E T E ^ A S U C C A 1*4.

6S;OLCSO

Kedd, augusztus 30
BARCELONA. 20: Trio. 20.30: Gr. 22.10. Ridiózenekar. 22.30: Énekszámok. 23.15: Karének. 24: Kávéházi zene.
3ÉCS. 11.30: Weidenhofer zkar. 1240: Kipnia
Sándor gr.-lemezek. 13.10: Gr. 15.20: Gitár,
kamaraz. 18.55: Haupt zkar 19:40: Hofer
Sigi vidám adomái. 20J.0: A szimfónikusok
hgv. 21.46: Tánczene.
BELGRÁD. 11. Rzkar. 1205: Gr. 17: Gr. 17.45
Francia z. 20: Adamovics Bozsena énekesnő
operaáriákat énekel. 20.30: Zágráb. 22.30: Cigánvzene.
BERLIN. 16.05: Északi dalok. 16.55: Szór. z.
18: Mesék. 19.10: Német dalok. 19.40: Felolvasás. 20: Zkari verseny. 20.45: Hangképsor.
BRESLAU. I7r Szór. x. Gr. 18.40: Spanyol hegedümüvek. 19.15: Gr. 20: Goethe és a tudomány. 20.30: Népszerű hgv. 22.30: Vidám
hangszerkabaré.
BUKAREST. 11. Gr. 12: Gr. 16: Motcoi zkar.
18.40: Gr. 19: Rzkar. 19.45: Székelv István
énekes hgv. 20.15: Rzkar.
FRANKFURT. 17: Szór. z. 19.30: Stuttgart. 22
óra 45: Stuttgart.
LEIPZIG. 16 30: Szór. z. 18.20: Ismeretlen költök müvei. 19: Női ó. 20: A fuvolától az üstdobig.
MILANO. 17: Firenze: Tánczene. 19: Könnyű
zene. 19.30: Gr. 20: Gr. 20.30: Delli Ponti és
de Gregori: Hasis operett, utána hirek.
MÜNCHEN. 16.05: Szólisták hgv. 16.20: Gyermek barkácsolás. 18.15: Csev. 19.25: Mandolin-négyes. 20.25: Rzkar.
PARIS. 19: Gramofon. 20: Verdi: Aida. Milanói Scala együttese. Gr. Szünetben Hirek.
PRAGA. 6.15: Zenés ébresztő. 10: Mor. Ostrava.
11: Gr. 12.15: Gr. 12.30: Brünn. 14.30: Mor.
Ostrava. 17.45: Filmügvi e. 18.25: Klttszikut
operettrészl. 19 30: Verdi: Aida <\
Közben 22.20: Gr.

ROMA. 17.30: Ének és zenekari, hgv. 1*20: Gr.
2045: Kamarazene. Utána szinmü.. u?ajd japán z ne. 24-ig tánczene.
' ' ,;
STUTTGART. 17: Állástalan zenészek tagve.
19..10: Leli ár-operettek. 19.50: Szimf. hgv.
21 20; Tarka ó. 22.45: Tánczene.
TOl'fXíl'SE. 18.45: Zkari hgv. 19: Operaáriák.
19.45: Katona/.. 20.15: Operettrészl. 20.45:
Bncsi z. 21: Filmdalok. 22. Táncz. 23.15: Szavalat. 23.30: Schubert-ötös.
)
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Szerda, augusztus 31
BARCELONA. 20: Trió. 2030: Gr. 22.10: Rzkar.
22.30: Ének hgv-. 22.15: Kávéházi z.
BÉCS. 11.30: Cerda zkar. 12.40: Gr. 15.20: Gy.
A. 16.50: Geiger zkar. 19: Beethoven: Fidelio
r. operája. Salzburgból. 22.10: Holzer-zkar.
BELGRÁD. 11: Gr. 12.05: Rzkar. 17: Gr. 18:
Tamhurazenekar. 19: Salzburg. 22: Séta Európán át.
BERLIN. 16.30: Szórakoztató zó 17.30: Egy darab természet az üvegszekrényben. 17.50: Zenei magazin. 20: Szór. és tánc z. 22.20: Szórakoztató z. Wienból.
BRESLAU. 16.30: Dalok. 17: A német ifjúság
a külföldi németség egyesületében. 17.40:
Hgv. 19.30: Szórakoztató z. 20.30: Vidám
e«l. 23: Tánczene.
BI KAREST. 11: Gr. 12: Gr. 15: Rzkar. 17: Ráfi iő/cnekar. 18.40: Verdi: Trubadur c. operája.
FRANKFURT.. 17: Wiesbadeni fürdőzenekar.
182'»: Est a Moseni tavon. 20: Salzburg. 22:
A Werrata!, ha.ígkép. 22.45: Bécs.
LEIPZIG. 16: K«'-t gyermek jelenet. 17: Szórakoztató zene. 18.10: Amit mindenkinek tudni
kell. 20: Katona z. 21: A tá~tc z. dicsérete hgv.
22.05: Szór. z. Wienból.
MILANO. 17: Gr. Trieste: Ötös. 19: Könnvű z.
10.20: Trieste: ötös. 20.30: Szinmü. Utána
tánczene;.
MÜNCHEN. 16: Gy. ó. 19.30: Népdaléneklés a
bajor erdőben. 21.15: Kamara z. 22.45: Esti z.
PARIS. 19: Gr. 20.45: Rzkar hgv. Mozart: Strauss M., Tartini és Schubert műviből.
PRAGA. 6.15: Zenés ébresztő. 11: Gr. 12.10: Gr.
12.30: Mor. Ostrava. 13.40: Gr. 17.40: Caruso
Enrico és Burián Krroly. 18.15: Munkás ó. 19
Ara 30: Népdalok. 19.50: Zongorajáték. 21:
20.20: Brünn. 21: Rzkar.
ROMA- 17.30: Hires szólisták. 20.15: Verdi: Szicíliai vecsernye gr.
TOULOUSE. 19.45: Körenvfi z. 20.45: Szimf.
zkar. 21: Operettrészletek'. 21.15: Vadászkürtszólam. 22: Zkari hgv. 22.45: Orgonaszóló.
23: Kedvelt gramofon lemezek.

legjobb helyén
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BERLIN. 16.30: Kamaraz. 17.30: Gyermeknaptár. 18.15: Toritzky saját müveiből olvas. 18
óra 30: Zenekari hgv. 20: Közv. a stettini
színházból. Mit hoz az uj évad. 24-ig Szór. z.
BRESLAU. 16.30: Szórakoztató zene. Gr. 20:
Szólisták. 21: Langenberg. 22.40: Mandolinzcncksr*
BUKAREST. 11: Gr. 12: Gr. 16: Dinien «kar.
18.40: Gr. 19: Stefanovici énekes hgve. 19.20:
Rzkar szimf. hgve. 20.15: Rzkar.
FRANKFURT. 17: Rzkar. 19.30: Stuttgart. 19
óra 50: Koblenzi est. 22: StuttgarL
LEIPZIG. 16: Opera ábr. 18.50: Humperdinék
hgv. 19.30: Koldenzi esL 21: A német Miatyánk, közv. Langenbergből.
MILANO. 17: ötös. 19: Könnyű zene. 19.20:
Trieste: ötös. 19.25: Üzenetek. Gr. 20.30:
Előadás, utána Rito Selvaggi: Velencei májusi dal, opera.
MÜNCHEN. 16.05: Szólisták. 16.40: Felolvasás. 19.05: Felolv. 18.30: Gr. 20: Hur.zonnégy
óráig rendőrbiztosként, hangképsorozat.
PARIS. 19: Gr. 20: A klasszikus nevetés. 20.40:
Krónika. 20.45: Régi francia dalok. gr. 21.30:
Könnyű zene. Gr.
PRAGÁ. 6 15: Zenés ébresztő. 10: Mor. Ostrava.
11: Gr. 1205: Gr. 12.30: Rzkar. 13.40: Gr 14
óra 30: Pozsony. 19: Brünn. 19.50: Énekhangverseny. 20.15: Hgv. Karlsbadból. 20—
30: Zong- és orgonavers. a Beranek moziból.
1IOMA. 17.30: Zenekari és énekhangversenv.
19.20: Gr. 20.45: Szimf. hgv.
STUTTGART. 19.30: A filharmonikusok operett estje. 21: Közvetiti's Essenből: A német
Miatyánk, vegveskar, 22: Georgi zong. művész vidám hgve.
TOULOUSE. 18,45: Tánc z. 19: Faust és Sámson és Delili. 19.15: Gordonkaszóló. 19.45:
n y e r t , ezAlllt éi f a v l t mélyen lMtfllltntt 4rt>»a felel/W*
Katona z. 20: Bizet: Carmen. 20.30: Szimf.
s;1- F E J Ő S f ü z h e l u f l z e m e
zkar. 23.15: Bécsi z.
FJtörendU

7«: „Wulkán" tűzhelyeket
Csütörtök, szeptemberi

BARCELONA. 20: Trio. 22.05: Rzkar. 2230:
Jazz. 23.15: Kávéházi zene.
BÉCS. 11.30: Brunner-zkar. 12.40: Huberanrm
Broniszláv-lemezek. 13.10: Gr. 15.20: Híerl
tenorista dal- és árinestje. 16.55: Északi z.
. Gr. 17.35: Godwin Pál zenekara gr. 19.10:
Brandt Ottó, tárca. 19.40: Munkásdalegylet
hgv. 20.45: Jazz-változatok. 21.45: Pauspertlzkar.
BELGRÁD. 11: Gr. 12.05: Pikar. 13.30: Hirek.
17: .Gr. 18: Horváth Edit zongoraművésznő.
20: Rzkar Stajio operaénekesnóvel. Délszláv
z. 21: Gr. 21.30: Ljubljana. 22.30: Cigány z.
A k;irpáti színpompás, enyhe, napos nyárutó
legideálisabb idő ({yógytartózkodá«ra
21 napos telj** pausálkuritk éra
R e u m a . L ö i z v é n v , Ischlosz,
ncuralgtók ellen
3»

Trcncslntepllcz

gyógyfürdőn mindössze Kc 12S0
fai árban lakás, ftljes ellátás thermálisgyó^y tényezők, orvosi kezelés, kurtaxa, kiszolgálás
foglaltatik,)

50 százalék utazésl kedvezmény

Felvilágosítások: FiirdőigazgatosáT, Trenoianske-
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szobafestő és mázoló
munkát meglepő olcsó áron készít

Szilágyi Géza
Dugonics-tér 11.

30

szobafestő és
mázoló mester

Teleion 11-07.

Péntek, szeptember 2
BARCELONA. 20: Trio. 22.10: Rzkar. 22.30:
Dalok. 24: Kávéházi z.
BÉCS. 11.30: Dalok és táncok a Duna mentén
a Silving-zkar előadásában. 12.40: Gr. 13.10:
Gr. 16.20: Nemes Aurél zkara. 20: Miről ítészéinek Amerikában. 20.15: A szimfón ikusok
Bruckner VIII. szimfóniáját játssza. 22.10:
Sevillai borbélv. 22.30: Táncz. Londonból.
BELGRÁD. 11: Rzkar. 12.05: Gr. 17: Gr. 17.45:
Rzkar. 20: Népdalok. 20.30: Hgv. 21: Havaji
trió (ének és tánc. z. 22: Divatos dalok. 22
óra 30: Cigány z.
B1JILIN. 16.30: Népdalok. 17.15: Szórakoztató
zene. 18.30: Schwarz iró versel 19.10: Karének. 19.30: Postdam, a poroszság és a porosz stílus. 21: Amiről Amerikában beszélnek. 21.25: Szimfonikus hgv. 22.25: Tánc z.
BUKAREST. 11: Gr. 12: Gr. 16: Sibiceanu zkar
19.30: Szkeccs. 1945: Fuvolaszóló. 20.15: Fotino zongoraművésznő.

FRANKFURT. 16.10: Stuttgart lü.25: A Ruhrvidéki ember. 18.50: Stuttgart. 2245: Népdalok. 23.15: Strauss József mftvek.
MILANO. 17.10: ötös. Firenze: Kamarazene.
19: Könnyű zene 19.20: Trieste: ötöst 19.30:
Gr. 20.45: Sziinf. zenekar.
PARIS. 19: Gr. 20: E. Berliozról. 20.40: Kiöoika. 20.45: Rzkar hgv.
PRAGA: 15: Zerés ébresztő. 10: Mor. Ostrava.
11: Gr. 12.15: Gr. 12.30: Mor: Ostrava. lSÄh
Munkapiac. 13.40: Gr. 18.15: Gr. 20: Szlnmfl.
ROMA. 17.30: Zenekari és énekhgv. 19.10: Gr.
20.45: Római négyes hgve. Majd 24-ig táncz.
TOULOUSE. 18.45: Könnyű J*ne. 19 45: Harmonika. 20: Kstona z. 20.15: Massanefc Manón. 20.30: Sziinf. zkar. 20.45: Bér« z. 21.30:
Könnyű zene. 22.45: Argentin zkar. 0.05—
0.30: Jazz.

Dr. Reifer Oszkárné
kozmetikai InfézeVe
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Résztvesz a Délmagyarország takarékossági akciójában
Szombat, szeptember 3
BARCELONA. 20: Trio. 22.15: Rzkar. 23: Katalán szinmü.
BÉCS. 11.30: Macho zkar. 13.45: Gr. 16.50: Gaagelbergr zkar. 18 20: Alk. óra. 18.50: Szimfónikusok. 20.20: Hoerschelmann: Az őserdő
e. hangjátéka. 22.30: Schieder-zJcar szórakoztató zenéje.
BELGRÁD. 11: Gr. 12.05: Rzkar. 17: Kívánság
gr. 17.30: Népdalok. 2010: Jenko: Djido e.
müve. 22: H. Majd Gr. 22-50: Tánc z.
BERLIN. 15.40: G<rhardt Hauptmann mese •
drámái. 16.05: Szór. z. 1815: Gordonkavers.
19.30: A hét elbeszélése. 0.30-ig táncz.
BITÍAREST. 11: Gr. 16: Rzkar. 18.40; Gr. 19.45:
Szakszofonzene. 20.15: Luca-zkar.
LEIPZIG. 17: Szór. zene. 20: Egy vidám rajnai
utazás. 20.10: Moeart hgv. 22.55: tánc z.
MILANO. 17.10: Tánczene. 19: Könnyű zene.
19.20: Trieste: ötös. 1930: Üzenetek. Gr. 20:
Gr. 20.45: Tarka est. 22—23: Tánczene.
PARIS. 19.10: Gr. 20.40: Krónika. 20.45: Vidám
est. 21.30: Zkari hgv. 22.30: Gramofon.
PRAGA. 6.15: Zenés ébresztő. 10. Mor. Ostrava.
11: Gr. 12.10: Gr. 12.30: Pozsony. 13.40: Gr.
19: Piskacsek operettjeiből. 19.40: Benes fúvós z. 20.40: Brünn. 21: Pozsony.
ROMA. 17.30: Zenekari és énekhangverseny.
19.20: Gr. 20.45: Szinmüelöadás gramofonon.
TOULOUSE. 18.45: Könnyű z. 19.45: Könnyű
zene. 20: Massanet: Thais. Bizet: Gyöngyhalászok, részi. 20.15: Szólisták. 20.30: Bécsi z.
22: Szimf. zkar. 23. Gr. 0.05: Gr.

A l k a t r é s z e k
Citron és emcrf'ai autókkor
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Landesbeirg

19

VIII. zs

Apróhirdetések

A U n t t t K napra «Mk oetuléa 9 aráig logad «
•prélklrdeMM a blarióhlvataL

Kaiónbejáratu batoro.
sott szoba v|», vil'any.
nyai kiadó Káb i-ia kápolnánál 131. villa.
Bútorozott és ür«s szobák kiadók. F««tett botor olcsón eladó. U k *
la ucca 29'
'
Kűlénb«;áratu
szépen
bútorozott uccai szoba,
esetleg ellátással is. egy
vagy két szem Ívnek kiadó. Feketesa» u
I. em 2
Különbé áratu hu'oro.
80tt szoba zongorával
olcsón klad<V
Sztn,
György u. 15. Krizmanits.

Két malomellenőrnek

Csinosan berendezett kft.
lónbe'éra'.a bu'o o'stl »/o.
ba. esetleg telje* aUáUsial
.kiadó. Kossuth Lsjos «a
gárut 1. földszint
Bútorozott szoba kiadó, —
olcsón. Margit u. ÍR. m
ajtó S
Lépcsőházi
tatarozott
szoba ktklfto előszobával
kiadó. Stvn. Z 1 >yi ueca
10, emelet jobbra.
Külön lépcsőházi bejiratu
butoroiott szoba
kiadó Szilágyi n. S. eme-

let bal
C*| -osao bútorozott, téfi.
mentes
földszinti
uccai saobi kiadó. Znnyt
ucca 5.
Belvárosban kö önbeán'u
szé-en butoro'Ott

SZob*,

fürdő í0ba has'né aj'al két
személy réuér« is kta-ló
LóW Lipót • 13. I- bal

klllikalárata hutaraistt
szsfea kapukulecaal kiadó.
Polgár ucca 3.
us
Bútorozott szoba tisztviselőnőnek. vagy egyetemi
hailgatónőnek kiadó. Tábor
ucca 7b. fsat. jobb.
Kilónbejáretu két butoro.
zott szoba állandó lakónak
olcsón kiadó. Londoni kór.
ut 13. szám.
Csfros kftlftnbeláratn bmto.
roaott szoba kettőnek k
kiadó. Dugonics tér
8,
üvegezett folyosón. _ ..'
Kúióiibejáratu
bútorozott
szoba kisdó. Kölcsey u.
4, II. em.
-

Szépen bútorozott uoeai
szoba telefonnal kettőnek
is azortnalra vsgy elsejére kiadó. Marrit accu 21.
Diszkrét bútorozott szobát
keresek kapuaHtU bejáratai. Ajánlatok«!
»VWéki«
jeligére kérek.

Ujfaszén üzlet
Margit ucca 1. szám alatt.
Hazai és külföldi szenek, elsőrendű kétéves hasábos,
tuskós és aprított tűzifa
a legméltányosabb árban, pontosan kimérve.
Gyuitósfa és faszén.
I r « t e
S

z

e

z

o

n

v

KejeFneiMDcc^

é

B é l a .

g

i

l.épesőházMl teljesei) kftlünbcjáratu féregmentes,
csinosan buto'oZctt szoba
kiadó. Mérey n. 18. U em.
jobb.
I>*zie«<ie erie^Hcn I. I. vendégeimet
>őz5nség«L. (IÍVT

és

a

n.

é.

„MAKK-HETES"
áttiefrezlem Gróf apponyi Albert ucca 11. s z . alá,
Hol !8»őb»n Is Ugyelmes kiszolgálásban 'e*z részük.
Araim lováhbra I* a legolcsóbbak.
Mpnfl .
IflsMík, feltét. kenvCr
® 0 flIWr
1Í^IIU „ „
., mm, krnrér, té«t»v. fekete » O

Sbéd és vacsora
Zóna

o 1.30
P —.30

''«lénként F a r k a s J a n c a l leMes zenekaréval létszik.
Dréher sflr állandóan csapon, pusz'.amérgesl borok. —
Szíves pérlf^jísl >*r
rss
S C H M I D T A N T A L vendéglős.

e l á r u § i i á $

k

Bl3U Iflí^ŐtS

e

z

d

ő

d

ö

l

i

női-, férfi- és gyermekruhaáruházában

mtieteflen olcsó á r a k k a l »

m k e l e i i e n olcsó á r o h h a l f

Burettöltöny

.

.

P

9 * 5 0 1 Strandkabát

Vászonnadrág

.

.

P

4* —

Divatos női-kabátok

| Divatöltönyök
.

.

.

P

5«—

.

.

p

25*—

P 20* —

Elegánsan hu orozott különbejirahi u«xai
tágas
szoba 2 s^emiSiynek. etet.
lég teljes ellátással kiadó.
Tjsza Lsjos kftrut 77 iz
fut. jobb.

Uocai külónbej&ratu bútorozott szoba egy vagy
két férfi rés:tére kiadó,
esetleg ellátással Erzsébet rakpart 5.
Bútorozott ssoba azonnalra is kiadó. Bécsi
körút 30.
Diszkrét bejáratú bútorozott szoba olcsón
kiadó Vitéz u. 26.
Különbejáratu, elegáns
uccai szoba fürdőszobával kettőnek is kiadó.
Tömörkény p. 8.
L'ccai

'butoroiott
szoba
külön előszobival
központi egyetem mellet' kiadó. Somogyi ucca 22. —
Megtekinthető d. a.

Boda.

Egy
maíssrö'd.zlntes
szoba, konyha disznótartással 1-ér« kiadó^,
Hajnal ucca 41 sz.
Nagy emeleti helyisé®,
esetleg irodai berenderéssel saeptembém kiadó. Somogyi a. 22.

5 szobás
parkettás modern lakás .
egyesületnek vagy Irodának is alkalmas Ol-

csA

béréri

Somogyi u

kiadó.
12

Bejárónő ajánlkozik
utánra vagy egész
Fodor a 1«.

na
déb

Á fogadalmi templom téren
kát háraasnfcás lakás te
i i t U111 IzittkslrlsH
azonnalra, vagy novemberre olcsón kiadd. Tudakozódhatni Somogyi ueca 11.
a házfelügyelőnél.
»
Kétszobás uccai lakát no.
vember l-re kiadó. Londoni kórul 13.
Újonnan festve 1 és 2 tágas szoha villannyal azonn»ira Teréz ueca 15.
Emeleti kétszobás azonnsb
W, hánomszobí* nt>>-enw
bérre kiadó, vlz. rOrflósmbe, klorel bent Vitér u. 10.
•Ihdltösés miatt
3 szobás emeleti, komfor.
tos lakás kiadá Petőfi S.

sugárut 14. Bútorok, be-

rendezési tftrfryak és egy
nagy mázsa eladók, a *

Szép kétszobás lakás előszobával kiadó. Róka u. 84
II. omeletl modern
két.
szobás fürdőszobás, bfljf*
kényeim« lakás novemberre bérházban kiadó V|ira
ucea 3 Ligeti-ház.
Kerensk

kisebb

házban

í vtgr S »«obU Uktot tlj, vll
l.mnyU «. mtltiolynak m«gf»telő untArta u.-tTts*gg»l. —
K«*-4ry, Maros now »8.
«T
Kiadó szoba, Wo-tylva 12
P-ért Stéll u. 3L

- v i i i .
mAhsitjrel. fcfr
rendezéssel. la^ás^al.
ckón kiadó. Somo « ep
IV. ucca 131
Belvárosban I, 2. 3, 4
M« lakások és «zklhelyi•épA
rendlclvOi
oTc»ón
kiadók, térdeklődni lehet *
Párisi Nasy Aruhásban,
Sse.ed.
436

A

Bejáré tak'arftitaQt fiMNk
a délelőtti órákra «sep- K e n y é r fehér M- Y Legofabb erfiehangfn
temher rfojéra. Szeyl, TI. .lója 30 t
sia l ajoa kónil 4f. «rám, dm P&aster nooa 83L Alaó- mofea 7 havi réexl<
826
téara 99 pórt 17
l'-em. 5, ajtó.
'város.
előleggel
' Mktasaok, Mltebfi'8 faj4M
ták. magánkéiból yeaó.

Jó kereset.

Magán vevők látogatására a
váMsban és vidékén» régi,
. r Jél bevártéit cég.

Ogyes elárusítót

tér 14,

i e

is

dinnyénél
60 fillér |

olcsóbb

reklám

a Köxpaníi

jTnünSs

aafí

kilóit

Tefcsarnolc

nékftfcMiBSkelkea

NOZOALirr-lM

Viszonteladóknak egész karika
vételnél megfeleld engedmény m

Gedó mellett

r«ut «W. HrrUártte «WM
Tstkmtoktat«*• • ( ft.Mr«a
Ure«, részletfizetésre könytlraksMBsf. I
" '"labrttell
L E V E L E Z E S | | KÜLÖNFÉLÉK
nyen eladható háztartási
•
•
• "¿^ a
cikkhez. Jó bett&fiképéasé- . Tndakogal Gedó vigadóba.
t lóra való btiltó. Ih. ]
Jé
esalMbél
va?é
fitt megbírható ank küldSzfinxe?: magyar temtras
Szén k|s száraz. n<|var| jék meg ajánlatalkat eddigi
csiszin és tehersntóoak
kffogásfilan megjderé-á.
Sk4. kifogástalan minfcé^
alkalmas csukható sgia
megjelölése
t?o' a. kanyba disrnó'arMa- tevékenység
32 és-et bol sár diplomás
kerestetik, kóvesot npt.
sal saoimal kl.idó Katona mellett »Részvénytársaság« ! ben. EbédlószAsh diófából sáfegcédnUt, lejártat h ve. kereskedfi. akinek némi vs«
Jeligére e lap kiadóhivata- ? . ruganyos «léssel, valódi
lett. Beregi Lajos. Dóik
aeea 55b.
, ,,.,
gyooa £ van, egy valóban
s«ek. Pacsirta a. % Mss.
Iába.
288
bfirlmzattal aUdó Ká|vá
Ferenc
ncca 20.
J. j
J.
ssép, nrtvett éa Igea vaEgy s*»be, konyhás lakAj
ria a. 30.
s . Eladó SzjTléri sagámt 24.
gyone«
kerssstény
24—33
szeptember elsején- kiadó
éves bfllity laneretségét ke.
m. aceafronlos fé|hár bav)
BaasatM 4
8
0
Szent László a. 20.
Szedresl fotelágy
res|, fló-óleg levelezés írt30 pangó metésn As áU
ti "
A
pr«irt)kn» és
vételbe* 500 pangó szák. ján. Kólcsönóa vianaalom
biogiMnk,
Kétszer egyazoba. konyha Ü T Ö D
1 kárpitom
(Mc, olwoá kaphatók Stclner
esetén
bdaassáf
nincs
kV
séges.
erdeklfidsd
a
dpc«s.
spejzból álló uecal lakás
4a olciía
hsn(m*4uaél, Kelemsa o. T.
n
kárpttoo,
zárva. Kémet aytht leOlesWb arial k«a alatt
üzletben.
aaeptember l-re k|aóó Hó- Spéciét'« vlx ós ves
MiMly aeea 1., ~ "
velek
fényképpel
(Esek
Márt IIM m. *.
(fold Ida, t a n e m i é »
becsületszóra vfcszaktfdeU
tartó»
oadoMMs.
IVJofUBo fwtett parkettá«
rt barna
neki) as alál^l drnra ké- tábla Ova« r a k t á r a |
dpftt állaadóaa veszek |aelsfieraeletí, szép ueea* la. Kállay llbcrt n. 1.= Kapható Kosauth Lajos
wtflíl
• L I. Msloeff. Boe K t f r O f t I
káa aaoimalra m ¿¡laóó.
augárut 11 sxám, Boldog- vttott éa borHoa cipók kap- Bégnenska 52. Sofia 4- — \flvegezé.'vállalat I ,
EJ
ó:
szakrínyek,
hálóst
hatók.
Hars
tér
2.
.
m
asszony augárat 47 as. ao
Olcsón. Széchenyi Mr 8.
Bnlga'fen.
324
be, asztal, sezlon. köayv.
Dandntult
*
KrdeUSdnl lehet a hásmea.
Telefon I M f .
nekréay.
hintaszék,
2
ajtós
Két
fehérágy
matracokkal
•érnél, ngyanott szép ebédSOO
tolda»'
Jó
állapotbaa
levó
jegszekrény
garantáltan
eladó. Vadáss a. 2, emelet,
Köles ón asák kapható Sár.
Ifi balar olcsón elad«.
Mrtokom nlisw*l>i«»»
fiáit kávépórkóló gépet ve.
tiszta állapotban. Jókat no
(•dl
JóksrtMB
M
v
B
b«rhSa4rtkány neea 18. «ám Áf
saak. Cseléde«
Mazara«« Masbiiattem DmrfVwy PebrAr
Adómentes családi ház eL
ca 10. szám, I. em, bal.
PallMcM a. 3 alatt S
»óváros.
|
ora
18.
4«
Széli
acca
3L
kfiltóaés
miatt
eladó
és
aaobés, Mrdőssebás laki«
Motorjavitó «BemttokMc te.
1000 P.v4 átvehető UJsze.
él Mbb ózietbelyiség noNyugdíjas arlaö közö«
Aranyat
HAZASSAG
«emberre kjadó. firdekWJd naló felvétetik Aaslánder é« ' ged( Szfiregi országút 17. estist koronát, silogeédnháztartásra lépaa ugyaa
Joó. Polgár a. 3.
ttd*a»»dgoMat
ne
M Páspók a. ÍZ
nyugdíjas, idősebb art*
lát magas áron- veszek,
Effts
szolid alapon, afkenrel
emberrel ,.4Ó" fdigira.
Bokor
l
a
*
éksserész,
4
>
éves
igazoiváas«'
nfciés teljes könyvtárakat
Teljesentomterto*3 «tokörvetit „MEROUW iro
Kelemen
neea
7.
M
denes f«zSnő aján|kee|k _ vessek. Engem érdeklő
da, Párisi kSrut f>7. az.
bás lakáé november We
iskolákból kiesett ' tan»Megbüható« feMgére.
VilaasMIyvg* DtaerétbeJ4r»t 1
kiadó. Érdeklődni PftsnSk
Keveset
hasznilt
S
M
»
>
könyveket is vásárlók.
ha déle\>tt| megrandelL as.
m. IX hásfeíSsyetBnfl,
dera hálószoba botor
Mindene« bejárónfi jó b|- Hangárja Antlqiiáritun
nap megkapja BAWTOS bé>
eladó
Kölesei
a.
4,
IL
aoayttváayvkkal felvétetik. Szeged, Batthyányi ucca
lyagzőgyárából Kárász aeeá
UJ 1 siebás lakás KáWáemelet 8.
Báró Jóaika m. 14, n. 7. 2. Telefon 22—51. " "
várts térre, vfe, villannyal
Korrepelálna
Egy fehér gyermek vaságy
Útlevelekre '
kiadd. Renxny «. 1,
Mindenes bejárónfi, kt Eladó k|* ház. cfcnbalom,
tiszta
bútorozott szoba eL
eladó. Bárka aeea 15 ero.
narb vlfWBtrt I OW»
árnMtó sátor, gystu pad,
JÓI
f»z.
lenében jogahBgató. »Per- remin, trsnei» stb. »tousiM 4 M
ü á r m snbls komfortos
Terét •• ».
azonnalra fel34 éra %l»tt l«(fbU«M»Wi»a
é> két saobd, konybós
Sötét kabát, mellény, esi- fekt német« jeligére a ki- P-ért
magnsnem, vld«klt U vAIlsfek.
Saépen határozott, kálón,
ttkkajnü ucoNtokás•»• vétetik. Wlgner, KáIcos nadrág, fisai kabát, adóba.
Usár
m » , Attll» aeea a 4
aeea IT^ 6a.
bejárata bútorozott szoba
vemherre, vagytfseodki- rász.
nynlszfirkalap eladó. BőJobb, f6z5 adaásaaa leány
Állandó
kiadó, fardgsaeba hasznáNagyon szép
adó, Oroxjtán ncca 8. m.
vebbet Polgár a- 4 saabó
elmenne nrf esaSádhoa —
solfftr
(anlolQom acanallan
fajbakkal fedes*
lattal.
Attila
a.
1<
üzlet
>Megb|zhet6
5«
jeligére.
tandij 10 pengó B u g y i tetni lehet Pnlo noca 16,
l eszállított írért
három
gépgyir vasasszentpéter ahol szalmáért aoktráj^a
»^vsaehás, kortyba spcjrrf
Jobb ealádbéi való né. Vőfélybelíban
424 Is kapható.
acca 3. sx.
villannyal, jésxágtartáss.l
perfekt wakáesa«
éves Klauzál lér 9. alatt
kisebb
megvételre
kerestekiadó MakkwdS ur 28.
blaonyftvánm-al áüáet ke. eiesón vásárelhat: sifonotik. Cim- Perasaazfinyeg
Irodai munkában elsfrani
re« eehsUny aseHé. vagy kat, váazsakat, harisnyáJelig«
e lap kiadójába.,
dft munkaerő — nagy kei
kat, saebkendfit, aaztalnekisebb
eaaládboc
m#ndenr«
Uri embereknek kihoirFőbérleii
reskedelmi érzékkel - áh
ffizfinónek. Önállóan válla, mfleket nfii- éa férfi fehérdásra kspható
Rongora rövid és , egy
kaoy*
nemtteket
211
álst
vállalna, esetleg késai
lom. »Nem kijáró' jel^e
Standard féle tangó harPróbálta meg t
fcái l A M kntsek oki.
pénztőkéjével társulna. -J
a
kiadóba.
monika
eladó
Ssenthárom
minden igényt kielégítve.
<-re. » Belvárosban« )eL
»Pénztáros« jeligére.
\
Kókad templomhoz kazel
ság ucca 38Pkkaé. Cim: Dugonics
Bejárón« a dé|ei6«tt érák
tér 1L szám.
«7
hás eladó, nagy gyáméiBflMtaH 8
Zongora bérbeadó. Kölese^
»• • kerestetik ItlMfteml
Egy nagyon er|s asztalágy
««szobás lakás, nellékcsóssei. Feltámadás a. 12
ucea 4, I. em. 4.
9 óraker. Setnaayl a. 7, n,
Középiskolás
gyermekek
helyiségekkel november
eladó. Gombos paprikaftz
l-re kiadó, Petéfi 8. a. n.
en. jobb.
kitanfi gondos ellátást kap.
let, T|«a Lajos-kfirnt 58,
Idegen, eainos barná lei
E l a d ó
ÍS. sz. Érdeklődni a sarok
hatnak. Deák Ferenc acZeneiskolával
ány
ismeretség bUnyábaé
Jobb leányt keresek aria- lakab Lajos acca 6. ma
flaletben. '
*M
ca 18.
séta-mozi partnert kers4
deaesBek egy «xamélyheca aastOldazlalaa, 3 szobát
Olcsó h&z.
Választ »LncréUa. ]e'| :é e
Két oecai szoba mellékJeten tkesés 12-3 kftrótt kertes kéz. többévi rés*
Uj kertes aj magánház, vil- 2 vagy 3 középiskolás taKiadóba.
|
helyiségekkel együtt noleire la.
1
7
« lany, virvesetékkel olesón,
Jóslka 32, ffflClítCQ.
nulót uri csaUtd teljes elvemberre kiadó Margit
részletfizetésre is megvetfi,
Jókarban levfi kerékpár Megtekmthetfi: Kersehnél*
Kerékpár keveset használt
látásban elfoial jobb házKindenlebendes deotsches
actt 18.
olcsón eladó. Tápéi acca a Kálvária nti eeapatkórolcsón eladó. Horthy M
ból. Cim: Zrínyi ncca 10,
FránWn Jm Hanshahe be.
20. szám.
házzal ssembea.
u. g, L jobb..
Négyszobás nccai füremelet jobbra.
hini-h *neht SMle aater
dőszobával,
' kétszobás
»Vertásllch«.
4
ndvari lakás, üzlet36 i s i k finom f « | ¡ | f ¿ | | A f elŐnyárben.
Ho'szu ^i'onytfányu, saohelyiség berendezéssel
nemes nlanlage l C l | l % C l v Q 8 l szept. 25-lji
lid mindenes leányt felkiadó Tisza Lajos kör
cca 1 0 % árengedménnyel kicsinyben kimérve leadok
vesxflnk. Jelentkeeal vasárat 45. sz
Finom Oyöngy
1 kg fi'60 szeptember 25-ig 7*80
nap dé'elött, üj Csongrádipalota
I.
&
Quatemala,
finom
zamatos
.
•
,
•
.
1
kg. 7*60 szeptember 25-ig 0*80
Foglalkozás
Extra Oyöngy
1 kg. 9 00 szeptember 25-ig 8*30
Kinderliebe ades deutCaba Portorlco Jouco
1 kg. 8'00 szeptember 25*ig 7*40
A D i í . 5 - V*
sches Fräulein lm HausNemes
Coslarica
A.
1 kg. 0 20 szeptember 25-ig 7*40
Vadász ucca 2b 1parte,
halte hilflich' wird \
Malagalpa
Nicaragua
.
•
•
«
•
•
•
1 kg. 7'00 szeptember 25*lg 0*30
lep szabadkéziül eladó.
nach Békéscsaba geSantos
Parana
.
.
•
•
•
«
•
•
•
1 kg. 6*40 szeptember 25-lg 5*80
rächt. I.am|>el A- Hegyi, Tud. ugyanott
Kék ]4va, igen
finom
1 kg. 9'00 szeptember 25»ig 8*20
Szeged, Püspfklwzár.
Sanlos Fancy
1 kg. 6*00 szeptember 25-ig 0*00
Paradicsomos Bveneh
Jó bizonvlivánnyal tanyás
minden mennviség'ben
Malagalpa Lavado . . . . . . . .
1 kg 7'00szeptember 25-ig 0*40
bére? fiával együtt felvé- ksshslók. S T É R N É S
Nelgerl A. bohnen. erős zamatos . . 1 kg. 8*00 szeptember 25-lg 7*20
telik. Jelentkezni lehet dr. R O T I I ócskavaskeresNemes Coslarica B, igen finom . . . 1 kg 8*80 szeptember 25-ig 8*00
Woll Juzsef ügyvédnél. So- kedfik, Mars tér 1. MázsaMaragogype. órlósszemO, tüzes . . . 1 kg. 1100 szeptember 25 la 10 4 0
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házzal azemboa. «ts
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50 líieres rézúsl jutányoEgy mi'K'enes bejárónfine^
sán ela !5. 1». tWi sngárut
jakást fizetést adok. Érd.
MiksMth n 18, I. *
33. földszint 2.
Kiadó I saobá« maga«,
földűlnie* *i emelet«* lakás Sziliért oigánil 18. (
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Szeged, lisza Lajos körút 55.

