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BgyetenwomboSás
Magyarország igazságügyminiszterét ennek
a városnak népe akkor ismerte meg, amikor
a felelős magyar kormány képviselőjeként
odaállott Klebelsberg Kuno ravatala mellé s
amikor az emberi vigasztalás legméltóbb és
leginkább felemelő szavait megtalálta. Az alkotóval együtt nem szállhatnak sirba az alkotások, — ezzel vigasztalta Magyarország
igazságügyminisztere a magyar kormány nevében ennek a városnak porbasujtott népét,
a kormány mindig el fogja ismerni azt a kötelességét, hogy támogassa, oltalmazza s ha
lehet, gazdagítsa ezt a várost magyarságáért,
áldozataiért és Klebelsberg Kuno emlékéért.
Ritkán hangoztak el szavak ebben a városban, amelyeket ennek a városnak népe ugy
őrzött meg, mint a kormány képviselőjének
szavait. Szinte azt mondhatjuk, hogy az egész
, temetési szertartásból ez maradt meg számára, a zsolozsmáknak, harangzugósoknak,
ünnepi köntösű szavaknak áradatából ez nz
Ígéret emelkedett ki eleven realitásként E z
az ígéret keltette fel azt az illúziót, hogy az
alkotó után nem kell az alkotások temetését
is megrendeznie azon a téren, amelyet a
zseni s az áldozatkészség hősi erőfeszítése
alkotott meg a fogadalmi templom körüL
S amikor az igazságügymíniszter újra e
város falai között tartózkodik, lehet-e nekünk meggyőzőbb argumentumunk a szegedi
egyetem teljességének védelmében, szólaltathatunk-e meg beszédesebb bizonyságot,
rámutathatunk-e kétségbevonhatatlanabb jogcimre, mint a kormánynak arra az ígéretére,
a kormánynak arra a kötelezettségvállalására,
amit a nagy halott ravatala mellett első és
egyetlen vigasztalásképen ő adott át Szeged
népének? Pártfogókban és patrónusokban
nem mérkőzhetünk sem Péccsel, sem Debrecennel, de mérkőzhetünk jogban, igazságban és mérkőzhetünk áldozatokban. Nem lehetünk annak bírái, hogy az egyetemek egyes
fakultásait oda kell-e dobni áldozatul annak
a koldussorsnak, ami reánk vár, annak a szegénységnek, amibe be kell öltözködnünk.
De kín, vagy kiken segítene a szegedi egyetem jogi fakultásának megszüntetése ? Könynyithetne az egyetem költségvetésén, amit
jóformán a jogi fakultás tart el ? A szegedi
egyetem költségvetése az államkincstárra
nem hárítana kevesebb terhet a jogi fakultás megszüntetésével, mert ez a fakultás nemcsak maga tartja el magát, de jövedelméből
még át is ad más ágazatoknak. Vagy segítene
azokon a hallgatókon, akiknek egyetemi oktatását a jogi fakultás megszüntetése lehetetlenné tenné? Ha a gyakorlati pályák többet igémének a mai fiatalságnak, mint az
egyetemi végzettség, akkor igazat adnánk
ennek az egyetemeket romboló törekvésnek,
fia az ipari, a kereskedelmi, a gazdasági pálya, a mezőgazdasági hivatás tudna munkát
és kenyeret adni azoknak, akik ma cí egyetemen tanulnak, akkor lenne normális jogcím
a diplomások
elproletarizálódásának megakadályozása végett még az egyetemrombolósra is. De így ? Hs az egyetem nem ad állást és nem ad kenyeret, ad négy-öt tanulmányokban eltöltött évet minden hallgatójának s adja azt a Jótéteményt, hogy az elhelyezkedés nehézsége, a kenyérkereset hsrca
negy-öt évre eltolódik mindenkinél s ezt a
négy-öt évet tanulva s tudásban gazdagodva
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tölthetik el a holnap férfiai. Ha a szegedi
egyetem jogi fakultásának ezer hallgatója
van, akkor évenkint ezer ifjúval szemben
gyakorolja az egyetem ezt a jótékonyságot,
ezer család problémáját tolja kí évekre, ezer
családnak adja meg a várakozás örömét s a
jelen gondját ezer családban váltja fel a jövő
reménységével. A remény ösztöndiját nyújtja
az egyetem minden hallgatójának négy-öt
éven keresztül.
S mit áldozott a város ? Amikor elfáradtunk az áldozatokban s amikor összeroskadunk az áldozatok súlya alatt, akkor ne vár'ák tőlünk azt, hogy — mint Coriolanus se>eit, — áldozatainkat mutogassuk érvek helyett és jogcím gyanánt. Nincs állami intézmény, amiért ez a város súlyos áldozatot nem
hozott. Mi mindenért fizettünk s minden állami
intézmény idehelyezését a do ut des jegyében lefolytatott tárgyalások előzték meg az
állam és a város között. Helyezkedhetik-e
most az állam arra az álláspontra, hogy miután a város gazdag szolgáltatásait elfogadta.

{

elvegye tőlünk azokat az intézményeket, amiért mi szolgáltattunk ? Causa data, causa non
secuta, — mondotta a római jogász s a mai
élet s a mai morális felfogás erkölcsi szabályként is felállítja a rómiaiak jogi szabályát. A
város és az áilam között becsületes megállapodás előzte meg a szegedi egyetem felépítését is s amikor a város becsülettel s az unokák nyugodt álmát is elzálogosítva, vállalta
és teljesítette kötelezettségét, akkor az állam
sem veheti el Szegedtől azt, amit súlyos
szolgáltatások ellenében adott
Amerre csak nézünk, mindenütt élő és égő
tiltakozás fogadja azt a szörnyű gondolatot,
amelyik a szegeidi egyetem épségét és teljességét veszélyezteti. Jogi, morális, kulturális,
financiális, gazdasági és várospolitikai szempontok egyértelműen s egymást erősítve
tiltakoznak e „szörnyű merénylet" ellen. Aki
a kulturát az élet javai közé sorozza s aki a
kultura eszközeivel a nemzet életküzdelmét
támogatni s könnyíteni akarja, az nem akarhatja ezt a rombolást.

Alhirek Bécsben
Ottó Ausztriába érkezéséről

Nagy Izgalom az osztrák fővárosban — A híreket hivatalosan megcáfolták
Budapesti
tudósítónk
tehfonidenU'se.)
Bécsből je'entik: Az osztrák fővárosban szombaton
az a hir terjedt el, hojy Ottó Ausztriába
érkezett és két napja osztrák területen
tartózkodik.
A hir amely határtalan izgalmat keltett, arról
szólt, hogy Ottó csütörtökön Almíssrj gróf társaságában Bregen/nél átlépte a határt. Az esti
órákban már valóságos Ottó-láz volt Bécsben
és minden hivatalos cá'olat erenére arról beszé'tek. hogy Ottó rövidesen bevonul
Bécsbe.
Az egyik hir szerint Ottó egv tiroli kastély-

ban szállt meg, mások szerint egy voralbergi
faluban pihen a harmadik verzió szerint egy
határmenti kolostorban tartózkodik^
Az esti órákban a kancellári hivatal erélyes
hangú cáfolatot
adott ki és közölte, hogy a
kérdéses időben két autó valóban átjött Bregenz mellett a határon, de Ottó nem volt a
francia és német állampolgár
utasok
között.
Három estilapot, amelyek közölíék az Ottó
állítólagos megérkezését, elkoboztak.

lováf*fo tart a
rohamcsapatok
Beißlen

berlini

cikke

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Berlinből jelentik: A rohamosztagok ostroma lankadatlanul folyik tovább. Berlinben egy rohamcsapat a birodalmi kormány sajtóirodájának épületére feltűzte a horogkeresztes
zászlót. Hitler személyesen intézkedett, hogy
az épületről távolítsák el a zászlót
A rohamosztagok szombaton
megszállották a kerületi elöljáróságokat
és hét elöljárót, valamint több képviselőt elhurcoltak.
Braunschweigben törvénytelennek deklarálták a szociáldemokrata párt alakulatait.
Magdeburgban megszállták a szocialista épületeket
Bajorországban egy szocialista lap
sem jelenik meg,
a rohamcsapatok mindenütt birtokba vettek a

horogkeresztes
terrorja
a

Hltler-koimúnyról

szerkesztőségeket és nyomdaépülcíeket. Az
ellenzéki polgári lapokat egyelőre betiltással,
némították el.
Badenben a birodalmi biztos «ette ét az államhatalmat. A szocialista lap kípriselő-főszerkesztőjét letartóztatták és a lap épületét
e'foglalták.

Beíhüen a Hifler-kormányréí
Berlinből jelentik: A Börsen Zeitung szóra«
bati száma cikket közöl Bethlen István tortád A
ból.
— Szövetségest Iátok a német kormányban
— írja Bethlen — a békeszerződések ellen fo-i
I3Ó harcban. Azt a népet látom, amelynek hi-i
valása, hogy döntő szerepet játszón. Bemélem,
hogy e két öntudatos, büszke nép együttmÜH
ködéséből megszületik végre Európa pacifikálása, amit a békeszerződések nem tudtak
megteremteni.
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nemcsak a legjobb természetes hashajtó,
de kiöblitési szerepénél fogva gyorsan
e l t á v o l í t j a a káros b a k t é r i u m o k a t
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Az i d ő
a szervezetből.

Borzalmas földrengés Kaliforniában
150 halott, 4700 sebesfllt

Newyork,
március 11. Kaliforniában pénteken szömvü földrengés pusztított Los Angelesben a Pine Street házai megrongálódtak. A
járókelőket a lezuhanó faltörmelékek sebesítették meg. Hogy a fosztogatásoknak elejét vegyék, tengerészcsapatok
szállták meg Los Angeles uccáit.

Brnch
ki.

fürdőhelyen, ahol sok helyen taz ütött

500-ra becsülik

a halottak

szárnál.

Mérlepelve a aerdasáqt he'yret él'andó rom- »
lásíi e t d n y H s n n y a o b e s z e r z é s •

Az anyagi kárt egyelőre nem lehet felbecsülni; ugy számítják, hogy az eat/milliárd
dollárt
Is
meghaladja.
A földlökések Hollywoodban
és a mexikói
Tla Juanában
szintén nagy károkat okoztak.
Az esti órákban kiadott hivatalos jelentés
150 halottról és 4700 sebesültről számol be.
—rp.
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Este az ujabb földrengés következtében a petrolmmforrások
kigyulladtak.
Hill városa lángokban áll« A legnagyobb a pusztulás Long
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Káríérilésre köíelezfék a városi
az inségmunkás elvesziieíl félszemééri
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Érdekes kártérítési perben hozott Ítéletet a szegedi
járásbíróság. A kártérítési keresetet Bán János napszámos inditoitta dr. Szemző Imre ut-

MODELLKALAP

újdonságok, valamint nagyon szép sapkák
érkeztek.

P. Reich Erzsi

Sréchenvf íér 17.

A hajnal ellen

totta a város felelősségét. Kimondta a htróság,
hogy Bán neon végzett ugyan életveszélyes
munkát, de a munkahoz
szakértelem
lett volna
szükséges. Már pedig Bán Mihálynak nem volt
meg a kellő szakértelme, a munkára pedig nem
oktatta ki őt a város. A hiróság 25 százalékos
rokkantságot
állapított meg és ennek megfelelően havi 12.50 fillér fizetesére kötelezte a várost.

ján a város ellen. A kereset szerint Bán János,
aki a mult év októberében mint inségmunkás
dolgozott a város részére az újszegedi csatornajavítási munkálatoknál, munkaközben
elvesztette egyik szeme világit.
A munka során
ugyanis kőszilánkok csapódlak
szemébe és
mindkét szeme súlyoson megsérült. Egyik szeme megmaradt, a másik azonban elveszett
Keresetében kérte megállapítani a város felelősségét és ennek megfelelően havi
járadékot
kért.
A biróság most hozott ítéletében
megállapí-

rátod, mert akkor magától is sötét van.
Ebből tudta meg Vakország királya, hogy az
Irta Móra Ferenc.
ő legnagyobb ellensége a hajnal és mingyárt öszsze is trombitáltatta vak trombitásaival a vak kőHol volt, hol nem volt, volt egyszer egy orműveseit.
szág, amelyet ugy hivtak, hogy Vakország.
— Húzzatok olyan magas falat Vakország haNem azért hívták ugy, mintha az emberek ott
mind vakok lettek volna, hanem azért, mert Vak- tárán, hogy a hajnal ide többet be ne tolakodhasson.
országban az volt a törvény, hogy mindenkinek
A vak kőművesek szót fogadtak és hétszer hét
be kell hunyni a szemét, csak a király tarthatja
nyitva a magáét. Beszélték, hogy egyszer réges- bét alatt olyan magas kőfalat raktak, hogy azt a
régen akadt egy vakmerő üstfoltozó, aki ki merte madár se bírta keresztül repülni. A hajnal azonnvitni a szemét, de meg is lakolt érte, mert rög- ban meghágta a kőfalat és ugy nevetett, hogy
egész piros lett bele az égalja. A Vakországbeli
tön megvakult Némely régi krónikák szerint ez
embereik valami különöst éreztek, ahogy a napsuaz Isten büntetése voít, mások ugy tudták, hogy
az akkori király égettette ki a szemét mint láza- garak seprűje csiklandozta a szemhéjukat
— Hajnalodik, hajnalodik — szállt a hir szájdónak és országveszejtőnek. Biztosat nem lehetett
ről-szájra.
tudni, hiszen ez elképzelhetetlenül régen történt
Azelőtt a vakországi emberek előtt Ismeretlen
s az is lehet hogy meg se törtért, csak okos emberek okulására találták ki még okosabb embe- fogalom volt a hajnal, nem ts tudták, hogy olyan
rek. Akárhogy volt s mint volt, a vakországi em- Is van a világon. De most, mióta megtudták, miért rakatta a király az oktalan falat, mindenki
berek nagyon féltek az igazi megvakulástól, azért
mindenki szorosan összehunyta a szemét. A ha- csak arról beszélt.
Vakország királya összeráncolta a homlokát,
lászok vakon halásztak, a kőművesek vakon épímikor meghallotta, miről folyik a beszéd, a piatették a házakat, a szántóvetők vakon szórták el
con, a boltokban, a palotája ablakai alatt Kia magot és vakon aratták le a búzát
Egyszer azonban az történt, hogy Vakország trombitáltatta vak trombitásaival vak alattvalóinak, hogy lábujjhegven járjanak, se zokogni, se
királyának megjelent álmában egy ősz öreg ember, bizonyosan valamelyik ősapja és azt mondta, kacagni ne merjenek, suttogva beszéljenek s a
neki, hogy őrizkedjék a legnagyobb ellenségétől. hajnal nevét ki ne ejtsék. A kakasok nyakát pe— Ki az én legnagyobb ellenségem? — kér- dig kitekertette, nehogy a kukorékol ásuk megtaláltassa a hajnallal az utat Vakországba.
dezte Vakország királya.
— Azt a legjobb barátodtól tudod meg — feVolt is hét hétig Vakországban olyan csönd,
lelt az ősz öreg ember.
mint a temetőben, de azért a hajnal mindig megVakország királya összehivatta a bölcseit és találta az utat és ugy sütött, hogy belepirosodott
az ég közepe is. A vakországi emberek már alig
megkérdezte tőlük, ki az ő legjobb barátja.
Természetesen a bölcsek is vak bölcsek vol- tudták annyira összeszorítani a szemüket, hogy
tak és igy nem támadt köztük véleménykülönb- a napsugarak be ne fúródjanak a pilláik közé.
Egyik-másik el is tüsszentette magát, amiből nagy
ség. Egyértelemben feleltek a királynak:
— Felséges urunk az éjszaka a te legjobb ba- csodálkozás lett, mert ez sohase történt Vakor-

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 7.4 C,
a legalacsonyabb —0.4 C. A barometer adata
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 769.5
mm, este 768.2 mm. A levegő páratartalma reggel
85. délben 56 százalék. A szél iránya északkeleti,
erőssége 4—2.
Időjóslat
a Délvidék
számára:
Továbbra is
változóan felhős idő, a hősülyedés némi emelkedésével.
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megérkeztem. Alakítások modell ulán P 2*50.
V i n c i é M á r i a kalapszalon
Tisza Latot k»ru< 32., L. 2.

Óra, ékszer^S"1
fordu'jon bizalommal
T ó t h óráshoz, " S r i
Tört arany, rítta», régi pém beviltAa. — Ór»-,
ékszerjavlt&aok gyorsan, olonftn, pontosan.
ElSnySs A. b. C. réaaleteladia elfileg nAlkfll.

Leggyorsabban, legolcsóbban,
legszebben
férfi
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Keleti pályaudvarnál.

Szolid családi siálló. — Olcsó árak.

Szobák már 3 pengőtől.
Központi fűtés.

B«

Hideg, meleg víz.

szágban addig, mig a hajnal ellen való küzdelem
meg nem Indult
— Halálos betegségnek a tünete ez — mondták
Vakország vak orvosa! • kldoboltatták minden
ucca sarkon, hogy a járványt csak az nem fcapja
meg, aki a lehunyt szeméré még a kezét Is rá
szorítja.
Vakország királya pedig utoljára a vak katonáit trombitáltatta össze a vak trombitásaival és
ezt a parancsolatot adta ki nekik:
— Csináljatok dárdahegyekből olyan kárpitot
Vakország fölé amelyiken halálra vérzi magát
a hajnal, ha keresztül akar rajta törni
Hétszer hét hétig dolgoztak a vak katonák a dárdahegy-kárpiton s mikor készen lettek vele, a hajnal belobogta az egész eget s a dárdakárplton
keresztül annyi aranynyilat suhogtatott Vakországra, hogy arra mindenkinek kl kellett nyitni a
szemét.
Most már úgyis mindegy — mondták a vakországi emberek és elszántan néztek bele a hainalba.
A hajnal pedig barátságosan, frissen tündökölt
le az égről és bíborba öltöztette az egész világot. Mindenki ujjongott, tapsolt, kacagott, csak
Vakország királyának a szeme világtalanodott el.
Mert tudta, hogy Vakországot ezután Napországnak fogják hívni és a napországi emberek eltörlik a törvényt, amely azt parancsolja nekik, hogv
tartsák lehunyva a szemüket
A folkloristák dolga kikutatni, melyik rabnemzet hajította a világ meseóceánjába ezt a
gyöngyöt, amelyiknek a neve A hajnal ellen.
Talán Libia sivatagjában született, talán afölött a rabszolga fölött dúdolták rabtársai, aki feljajdul Madách negyedik színében: Mért é! a pór.
A gúlához követ hord az erősnek s állítván utódot jármába, meghal. Milljók egy miatt! Talán
Dareiosz valamelyik jobbágya vigasztalta maiját

J933. március 12.
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Hóman kultuszminiszter
és Lázár taazságügyminlszter
Szegeden
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szombaton délután érkezett Szegedre Hóman Bálint
kultuszminiszter és Lázár Andor igazságügyminiszter. A két minisztert ünnepélyesen fogadta a város. A Boldogasszony-sugáruton lovas és gyalogos cserkészeek álltak sorfalat, az
állomáson felsorakoztak a bajtársi egyesületek
csapatai és egy nagyobb cserkészkülönitmény,
amelv a miniszterekkel együtt érkező gróf Teleki Pált várta.
Az állomáson a város kéoviseletében meg-'elent dr. Somogyi
Szilveszter polgármester és
dr. Pálfy József polgármesterhelyettes, az egyetem képviseletében dr. Schmidt Henrik rektor
és számos professzor, az Ítélőtáblát dr. LángMiticzky táblaelnök képviselte dr. Rácz Andor
táblai titkárral, az ügyvédi kamarát dr. Széli
Gyula elnök, a köz'egyzői kamarát dr. Jedlicska
Béla. Ott volt dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes és a tantestület küldöttsége élén Kiss Károly
tanfelügyelő.
A budanestl gyors menetrendszerű pontosjággal futott be a pályaudvarra. A két miniszter az utolsó elsőosztálvu kocsiból szállt
le dr. Szlly Kálmán kultuszminiszteri államtitkárral, dr. Gaál László igazságügyminiszteri
tanácsossal és gróf Teleki PállaL
A

k u l t u s z m i n i s z t e r

A vendégeket néhánv szóval a polgármester
üdvözölte.
— A város közönsége nevébenfld-ö lóm nagy
méltóságodat — mondotta a polgármester —
és kívánom, hogy itteni tanácskozásaik az ország és szerencsétlen sorsba iutott városunk
javára szolgáljon.
A polgármester üdvözlésére Lázár Andor aki gróf Klebelsberg Kunó temetése alkalmával
volt legutóbb Szegeden — válaszolt.
— Legutóbb egy nagyon szomorú alkalom
DINAMIUUShozott Szegedre — mondotta —, amikor gvász- jí
báborultan láttem ezt a várost Most vagyok HJWGSZŐfíÓML
itt másodszor és szeretném, ha mostani láto- EGYBEÉPÍTETT
gatásunk a függőben lévő kérdések közmege'é-edésre való megoldását e-edményezné.
Ezután a bajtársi egyesületek vezetői jelentkeztek a kultuszminiszternél majd a fogadtatás résztvevői lekisé-ték a vendégeket az állomás e'é. Az első autón a főisoán és a polgármester, a másodikon Hóman kultuszminisz- megállapítottuk, h >gy ez a kérdés csak a Sokitelepítésével
volna megoldter és az egvetem rektora, a harmadikon Lázár momv-könyvtár
ható. A könyvtár és a múzeum helyzetiét jól
IgaTságügvminisrter és a táblpe'nök. a negye- ismerem: valószínűnek tartom, hogy a tábla
diken gróf Teleki Pál
dr. Buócz Béla fő- és a központi egijelem elhelyezésével
kapcsokapitány indult a város fe'é A vendégek a püs- latban erre is találunk
valami
megoldást.
pöki palotába mentek, ahonnan a kultuszmiA beszélgetésbe itt belekapcsolódott
niszter az egyetemi taná-ok társaságában átLázár Andor IqnzságOgymlnlszment a központi egyetemre.
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az igazságügyminiszter az Ítélőtábláról
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A kultuszminszter és az igazságügyminiszter megérkezésük után fogadta a
Délmagyarország
munkatársát.

A kultuszminiszterhez
első kérdésünk az volt hogy mi az alapja a
szegedi egyetem jogi fakultásának
megszüntetéséről elterjedt híreknek.
— Azért jöttem Szegedre — mondotta a kultuszminiszter —, hogy végiglátogassam az egve<emi és a kulturális intézeteket és pótoljam
hosszas bete?eskedés.om miMt elmiradf ré'wVM
a mesével, mikor ar. égető napcm a nagvur dicsőségét faragta kl acélvésfljével a behisztáni sziklabércen, mig hátán csattogott az ihlető korbács.
Talán Siráz mezőin kapta szárnyra a szél, talán
ezael a himnusszal búcsúzott az áldozó naptól az
a negwenezer vértanú, akiknek koponyájából
építette fel dicsősége piramisát Timur, a sánta
majdnem akkora kegyetlenséggel, amekkorával
millióknak veszi vérét a ma gazdasági háborúja.
Vagv tán a szarmaták szomorú pusztáin, tőzegfüstós visikó szalmavaekám altatta veleriadozó
gvermekét ctv muzsik felesége, mig odakint a
Rettenetes Cár csilingelő szánja siklott a havas
éjszakában előzve véres hóhéroktól és követve
vértelen árnyaktól. Akárki volt az első mesemondó. bizonvos, hogy a szolgaságnak valami
klasszikus földje volt annak a hazája és évszázadok, tán évezredek hömpölvgő árja ringatta, gömbölygette, formálgatta az ösmesét, mig Iskolai olvasmány lett belőle — Angliában, az emberi szabadság klasszikus földjén.
Mert az angol gyereknek meg kell tanulnia,
hogy hiábavaló minden küzdelem a hajnal ellen.
Sok mindent megtanul még az angol gyerek a kis
zöldvászonfedeles könyvből, amely a Blnckieféle Comprehensive School-series negyedik kötete
s amely Isten dicsőségét is hirdet? s az okos elefántról éppen olyan szép mesét tud, mint Stephenson emeletes mozdonyáról — de népmese csak
ez az egy van a londoni kisdiákok könyvében. A
Kipling nemzetéhez tartozó gyermeknek illik
tudni azt, hogy mire való a világító torony és
hogy mikor van a rizsaratás Kínában és hogy
mit játszanak a kis mandingo gyereknek a csokoládéfa árnyékában. De a sok gyakorlati ismeret mellett meg kell tanulni azt is, hogy a hajnalt se kőfalakkal, se szuronvokkal nem lehet
megállítani az utiában, nem még a kakasok nyakának kitekerésével sem.
Milyen jó volna, ha Genfben minden ország
emlékkönyvébe bele írnák ezt a mesét.

látogatásomat. De eljöttem azért is, hogv elegeit tegyek a püspök ur meghívásának. Jövetelem legfontosabb cél ja mégis az, hogy a tábla
és a központi egyetem elhelyezése ügvében itt
a helyszínen tanulmányozzam a lehetőségeket.
— Ami a jogi
fakultás* megszüntetéséről
szóló híreket illeti, hált nagyon sokféle kir kering mostanában.
A költségvetéssel kapcsoltban számos redukciós
terv került
forgalomba.
n
am ly egvrészt egész egyetemek
megszüntetésére, másrészt
valamennyi
egvelem
leévitésére és az egyetemek égire* fakultásainak
megszüntetésére vqnatkozott.
Ezekkel n kérdésekkel
eddig minisztertanács
nem foglalkozott
és jiry
állásfoglalát
sem történhetett
minden hír tehát puszta
kombináció.
— A szegedieknek csupán annvit
Irv'áhok
Tr~udani, hogv ensem a kulturális intézetek
tekintetében és kulturpolitikámbíim
sohasem
vezelfnek pusztán financiális szemnontok. ellenkezőleg a takarékosságot a !pf»s7Í<ToriTbb kulturális szempoinitok firrvr^Umbevételével _ kívánom gyakorolni és ha bárhol az országban va'amilyén téren bizomvos költsif'*<',s?lkkentésrp
kerül a sor, annak mindig n«v ViV-w-vm szeret ejteni, hogv a iövő kulturális ffilőf^sét n»
bénítsam meg. Fhbcn bcnfoslal'r>n< nz !«. h'ofrv
az ország második vámsának
érdek"tre
jnlnJep.
Iror fimi etemmel le'n^nk
Ir-nnt
ív«
és nagv elődöm, sróf TClehelsbeT" Kunó emlék»
is kötelez. Szesedrifk fahát. ha történne is esetlen valamilyen
redukció valnmehvk
Inlérménvnél. lövőben! kulturális
fejlődését
minden körülmények
kőzött óvni és biztosítani
kívánom.
Az iránt érdeklődtünk ezután, hogv a kulfnrpalota kibővítéséhez számithait-e a város állami támogatásra, tekintettel arra, hogy Móra
Ferenc világhírű ásatásainak eredménye ládákban hever.
— Egy félórával ezelőtt éppen erről a kérdésről beszélgettünk Lázár igazsáErügyminiszfccr
ur--1 — mondotta a kultuszminiszter — és

Az Iffazságflgymlnisztertől art kérdezte a Délmagyarország
munkaíársa, hogy a szegedi tábla területének
kibővítése
üffyében történt-e
ujabb lépés?
— Eredeti favaslatomat
változatlanul
fenntartom — válaszolta a miniszter — és változatlanul fenntartom ezt az elhatározásomat is,
amelv szerint a táblai területek rendezésére
vonatkozó törvényjavaslatomat, ha erre rövl->
desen sor kerül, a közigazgatási reformjavaslattal egyidőben terjesztem a képviselőház elé,
ha azonban rövidesen nem kerül rá sor, akkor
attól függetlenül terjesTitem be.
Este vacsora volt a két miniszter tiszteletére.
Vasárnap délelőtt a ministrerek megíekintilc
azokat az épületeket amelyek
Kombinációba
kerültek a tábla és a központi egvetem elhelyetAp/voI kancsnlathan.

M! Q Z 1
üetyáros!
Vasárnap, hétfőn
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A VITA'SO K JÓI OLCSÓN
Í Y ' Ö R I - n é l Klauzál tér 2.
MáZÜ5ÍBEVÁ

letrszobb bútordarab egy K a s z í a - f é l e
foíeláqy.
(Törr. vódre.) Elegáns, egyszerű. kSnnyfl kezelísB. OlerAn, résilelrB Is K A S Z T A T E S T V É R E K , kárpitosokba dlszitóknél
KUlcsey n . 8 . MlndennemO kárpltosmnnkák pontosa« és olcsón.

Legújabb modellek
legfutéroyesabb árban!
Dr. W e i n m a n n é
kalapszalonja

ím

D u g o n i c s n . 3. Városi bérház.
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MARUSA

MA

orosz éneik
l á n c és benzsósnő
Farkas Jóska cigAnyzenekarának kíséretével

4 LIoyd~Társulat
elnökválasztása

Március 15.
Az ipartestület március 15-én este 8 órai kezdettol társasvacsora keretében ünnepséget rendez.
Az ünnepély műsora: 1. Petőfi: Nemzeti dal, szavalja Molnár Árpád; 2. Irredenta dalok, énekli
Bittó János, zongorán kisért Knöpfler Ilonka; 3.
Magyarok Imája, irta és szavalja Temesvári István; 4. Liszt: II. magyar rapszódia, zongorán
előadja Knöpfler Ilonka; 5. dr. Dettre János ipartestületi ügyész ünnepi beszéde. A vacsora után
dr. Dettre János tart előadást a 48-as átalakulás
társadalmi és gazdasági föltételei cimen. Vendégeket is szívesen lát az ipartestület vezetősége.
A vacsorára jelentkezni lehet az ipartestületi irodában.

Vasárnap elnököt választ a Szegedi Lloyd
Társulat. Szerencsés véletlen folytán a választás előtt az enyém az utolsó szó ebben az ügyben, amellyel felelnem kell Wimmer Fülöp kamarai elnök ur szombati cikkére. A kamara
érdemes elnöke az alapszabályok 15. paragrafusára hivatkozva azt mondja, hogy oívan
mindegy, hogy nyolc nappal előbb vagy később vála,szítainak, tehát válasszanak
inkább
előbb. Mert hogy választanak — persze két elnököt — az szerinte egészen bizonyos. Amikor
azonban a kamara érdemes elnöke a 15. paragrafusra hivatkozik, elfelejti idézni a 27. §.-t,
amely emennél sokkal lényegesebb és amely
egyszerűen megsemmisíti Wimmer Fülöp okfcühüaa« ellen kltQnS.
fejtésének .mivoltát". Ez a §. ugyanis azt
mondja, hogy a közgyűlés állal netán
módosícsak a kereskedelemüqyi
miA kejtyesrendl jrimnázium március 15-én dél- tott alapszabály
niszter
jóváhagyása
után
hajtható
végre.
Ez
után 5 órai kezdettel rendezi meg ünnepségét.
AB állami és törvényhatósági altisztek orszá- annyit jelent, hogy — feltéve, de meg nem engedve — a közgyűlés csakugyan megszavazmá
gos nyugdijpótló egyletének szegedi csoportja
az
afapszabálymódositást, elnökválasztásra
március idusát 19-én ünnepli.
vasárnap, sem
A Somogyi-telepi Önkéntes Tűzoltótestület va- mégsem kerülhet a sor, sein
későhb,
amíg
az
alapszabálymódositást
a misárnap este 7 órai kezdettel rendezi a Szabó-féle
niszter jóvá nem hagyta. Ez pedig évekig is
vendéglőben március 15-i ünnepélyét.
eltarthat.
A vitézek márciusi ünnepségére gyülekezés
15-én háromnegyed tiz órakor a fogadalmi temKözvetlenül a választás előtt, az utolsó óráplom előtt a nyolcszegletü toronynál.
hain, szükségesnek látjuk megkérni a kereskedelmi kamara elnökét, ne akadályozza meg.

lokmé

^ m p v w i i ü H i ^ i

T o f á s

és minden este reggel 4-ig

Horváth ( E m k e ) kávéházban
hogy a Lloyd-Társulait alapszabályszerűen válassza meg elnökét.
Mert nem az a fontos,
hogy Hoffer, Vértes, vagy egy harmadik lesz-e
az elnök, hanem az, hogy a Lloyd tisztes múltjához hiven töltse be hivatását a kereskedők
egyeteme« érdekében.
*

Vértes Miksa a Lloyd-Társulatról és a kereskedők egységfrontjáról ma a következőket
mondotlla:
— A Lloyd-Társulat kebelében, a szegedi kereskedelem egységfrontjának megvalósítására
megvan a technikai elgondolásom. A társulat
alapszabályainak keretében ugy képzelem ezt
el, hogv a t
társulat szervezete három részre tagozódjek:
1. Á klub maradna
a jelenlegi keretekben. 2.
Az Áru- és Értékcsarnok
egyesíti azokat az értékes intézményeket, amelyek alapszabályszerűen fennállanak. És létesítendő lenne a Llovd
kebelében egy Kereskedelmi
Csarnok,
amely
átvenné a meglévő aktiv érdekképviseleti szerveket, azoknak otthont nyitva módot és lehetőséget nyújtana a kereskedőknek gyakori találkozásra és a kereskedelem egyetemes és szakmai ügyeit érintő kérdések megbeszélésére.
— Elgondolásom a vázolt megoldás keretében nem jeleníti azt, hogy a Lloydnak
kétféle
tagjai legyenek, vagy hogy a tagok egymás között megkülönböztessenek,
ellenbein módot kíván nyújtani minden kereskedőnek, hogy részese legyen a kereskedők egységfrontjának
anélkül, hogy klubtagságra akaitiám szorítani.

SOS

Március 25-én és 26-án

lámpázott, friss áru, darabja 5 fillér, a
Központi Tejcsarnok fióktejcsarnokaiban.

TAVASZI KABAT

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján és a rá következő vasárnap

és egyéb ruhanemű szükségletét a

Belvárosi Női Ruhaáruházban

(ezelőtt Láncz Jenő) Széchenyi tér 13 szerezheti
be, ahol egy legdivatosabb
it*
tavaszt k a b á t o t m á rIS pengftért
vásárolhat Modellkabátok is hihetetlen olcsó árban.
Hitelképes egyéneknek kedvező részletfizetés.

SORSJEGYET
KEMEWESI1.
Húzás: április 7 és 10.
Sor»(cgyArnk :

Egész 24, fé! 12, negyed 6, nyolcai 3 P.

K á r á s z

u c c a 16.

A Dreherrel

szemben.

141

Kedvező feltételek mellett eladó

F I A T haszn. teherautó,
I T A L A komb. személyautó,
F O R D

p

éa az
lebo-

Kézlmnnkafonalak: azönyejj-, horgoló- éa kötflfonalak igenoloa^n.
nairy v&laaztékban. — F-iy Maráit.
Ktqyó ucca 5 . s z . 20S

Prima
száraz

padozatdeszka

minden méretben a legolcsóbb B A C H
fatelepen,
Párisi körút 35 (volt Somló-telep).
ts

r

H0ttl Tivadar
nagykereskedő,

Budapest, V. Dorottya ucca 14. sz.
Óbudai

nyitott személyautó,

beépitett csónakmotor.

R ó n a , \ma\ Gépkeresh. Váll.
Szeged, Fekeleta» u c c a 22.

ra elfifizetént »lfoifadok
TGMDÉMIJJM
aj&ndók-akciót azonnal
nyolítom.

porcellángyáros

haszn. teherautó,

D O O G E

Részletek legközelebb.

217

porcé lángyárának

készítményei

fétkezi-, teás. <tb. kéSJtBlekt a legjobb külföldi gyárakkal ugy árban mint minőségbon
felveszik a versonyt.

]

A l e g j o b b U v e g g y á r a k raktára.
Kívánatra mintákkal és árajánlattal
szolgálok.

készséggel
8S

I

rendkívül mérsékelt utazási
és ellátási díjért
társaskirándulást rendez a
Délmagyarország W i e n b e .

orászati

szerek

RUH VILMOS c é g n é l

»

M l k » z ó < h K . u c c a O . íPaprlkaptao aarok(

Közismert

Nor-Coc Pullmann
és

svájci sapkák
p r7o

GlScksflial t% Társa E S I " 1 "
Ismét veket aranyat,
bMltlins éa gyémánt én8?ert, svájci zsebórát, evőeszközt

„Exceisior" tiansnvahaz ^vászon

151

Ha

"

S Lw

9

A r u k a t . Raktáron tart minden női és -érfl fehérnemű- és ágy no miiekhez szükséges vászon, scbíffon. köper
és inlot árukat a legjobb, legtartósabb minőségben. V á s z o n á r u
l e r a k a t n abszolút
versenyképes bevozotő árakkal mutatkozik be a t. közönségnek. Már fillérekért l í magos éltéket nyújt

az „Excelsior" harisnvehöz.

Tisza Lajos kürul 4 2 / b .

Propaganda á r a k I

Hiilkoffernél

Széchenyi tér 9,
legszolidabb alka mi árakon részletfizetésre Is.
Tört arany beváltás 1 Elsőrendű javító műhely I

KJ|ve|elíe^AUFFER-TRAPPISrAT. mert miilsfebei ez vezet!

március T2.
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A szegedi egyetem íogl karának
Kői divatcipők 6*50
megszüntetése
nem tzoigálná a takarékoitág céllát,
d e visszafejlesztené a z egyetemei é s u j a b b s ú l y o s veszteség
a z i n t é z m é n y e i t ő l megfosztott várost
Perdöntő adatok az egyelem megcsonkítása ellen
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi tudományegyetem jogi fakultásának sorfa olyan mértékben nyugtalanítja a város közönségét. amilyenre még nem igen volt példa.
Mindenki érzi a jogtudományi kar és általában a szegedi egyetem megcsonkításáról keringő hirek fantasztikus képtelenségét. A védekezésre való alapos felkészülés
mégis jogosult.
Hómain Bálint kultuszminiszter számára, aki
jelenleg Szegeden tartózkodik, összegyűjtöttek
nóhánv olyan adatat, amely kétségbevonhatatlanul bizonyítja a szegedi egyetem megcsonkítására irányuló törekvés jogosulatlanságát és
indokolatlanságát Ezek közül a

perdöntő adatok
közül mi is közlünk néhányat
Nagymagyarországnak a háború előtt 12 jogtudományi főiskolája volt. Jelenleg a megcsonkított ország területén 7 jogi főiskola működik.
4 egyetemi kar ós 3 akadémia.
A természetes
redukció tehát megtörtént. Az egész ország területén a joghallgatók
száma az 1905—'906.
tianév második felében 6478 volt, közvetlenül a
háború előtt, az 1913—1914. tanév második felében csak 5759. az 1930—1931. tanév második
felében pedig 4487. A joghallgatók száma tehát
természetes uton csökkent. A jogi képzés színvonala szempont jából is aggályos volna a szegedi egyetem jogi fakultásának szüneteltetése,
mert a kisehb tanári létszán.inal rendelkező és
kevésbé fölszerelt
jogakadémiák továbbra is
megmaradnának és így azok a
fiatalemberek, akik a jogtudományi pályára kívánkoznak, kénytelenek lennének a jogakadémiákra
beiratkozni.
A szegedi egyetem jogikarának beszüntetését,
vagy szüneteltetését az államháztartás szempontjai sem indokolják. A Szegeden tanuló joghallgatók az 1931—1932. tanévben tandíj cimén befizettek évi 161.791.50 pengőt,
mellékdíjak címén pedig 85.840 pengőt. A tandijak fele,
teháit több, mimt nyolcvanezer pengő visszafolyik az állampénztárba. A törvényes rendelkezések szerint a mellékdijakat általános egyetemi célokra kell fordítani. Az összes mellékdijaknak mindössze egynegyed részét fordítják
a jogi kar céljaira, felét, mintegy 42.000 pengőt
a tervér karok szükségleteire költik el. Ha tehát
a jogtudományi kar
beszüntetné a szegedi
egyetemen a működését, az államháztartás elveszítené a tandii-jövedelmet,
ezzel szemben
gondoskodnia kellene a testvérkaroknak azokról a szükségleteiről is, amelyeken eddig a joghallgatók által befizetett
mellekdi jakból az
egyetem fedezett. így pedig a jogi fakultás szüneteltetése évente
k ö z e l 123.000 p e n g ő u j tercet
hárii'.ana az államháztartásra.
A hivatalos adatok szerint a jogi kar tanárai, tisztviselői,
alkalmazottjai és altisztjei
évente összesem 10.ri0.88 pengő fizetést kapnak,
egészen minimálisak a dologi kiadások is ezen
a címen az 1931—1932. tanévben
mindössze
ÖUyj.57 pengői: költött az egyetem. Nyilvánvaló
tehát, hogv
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a jogi kar szüneteltetése
a takarékoskodás

érné

sem szolgálni
célját,

sőt a terheket növelné. A dologi kiadások elmaradnának ugyan, de a tanárok illetménye
még nvugd íjazás esetén sem jelentene lényegesen kisebb terhet az államra.

A várost Is rendkivOl súlyosan
érintené az egyelem megcsonkítása,
hiszen a jogi karnak közel ezer hallgatója
és
szigorlója van, ezeknek nagyrésze1, vidéki, aki
tekintélyes összeget hagy Szegeden,
abban a
városban,
amelynek soha nagyobb szüksége
nem volt az idegenforgalomra, raint a mai idők
ben
Hiteles számadatokkal mutatják meg a kultuszminiszternek a város és az egyetem képviselői,
bogy

Szeged közönsége nem egy csonka egyetemért hozta meg a maqa példátlanul súlyos
áldozatát.
Amikar felajánlotta és kifizette a város az építkezési hozzájárulás és a telekkisajátitás cimén
azt a 7.800.000 pengőt amelvnek kamatterhe
hosszú időre lehetetlenné teszi a városfejlesztést a Kolozsvárról kiüldözött
teljes egyetem
érdekében tertte ezt.
Közlik a kultuszminiszterrel az utóbbi esztendők alatt

meas7fln?e1etf. v^ov elhelyezett
szegedi In'ézménve?« hosszú névsorát
is, amelyben szerepel többek között a csendőrkerületi iskola, a rokusi vasúti műhely, — amely
700 munkásnak
adott kenyeret —, a vasúti leszámoló-hivatal,
amely 5—600
tisztviselőcsaládot tartott el, a dohánygyár,
amely a leépités
előtt 1000 munkást
foglalkoztatott,
az uiszeaedi Árpád-Otthon
fiúnevelő
intézete, a kerületi
rendőrfőkapitányság,
a méhészeti
felüqyelőség,
az erdőigazgatóság,
az összezsugorított
államépitészeti hivatal.
Ennyi intézményt
egyetlen
más város sem veszített el, sőt a többi városok
osztozkodtak a Szegedről elvett intézményekben.
A Ferenc József-Tudományegyetem jogi karát fenyegető veszedelemmel kapcsolatban

egy ismert nevtl szened! fonész,
akinek az egyetemmel régi és szoros kapcsolata van, a következőket mondotta a
Délmagyarország
munkatársának:
— A Ferenc József-Tudománvegyetem alapírásóról az 1872. évi XIX. törvénycikk rendelkezik. Ez a törvény kimondja. ho?v az eqvetem négy fakultásból
áll. rné? pedig a jogtumányi. az orvosi, a bölcsészeti és a matemntikai és természettudományi fakultásból. A Kolozsvárott alapítóit egyetem tehát már csonka
e«yet**m volt. mert fakultásainak szárra tulajdonkénen nem nécy, hanem három. A negyedik, a teológiai fakultás hiánvzik. Hogy mégis
teljes legyen az egvetem, a bölcsészeti fakultást
választották ketté, külön fakultást alakitottak a
bölcsészeti tudományágak számára és külön fakultás lett a természettudományokból és a matematikai tudományokból. Miután az egyetemet
törvény alkotfca és törvény helyezte Szegedre a
négy fakultással, csakis ujabb törvénnyel lehetne
megcsonkítani.
— A kormány a hitelélet rendezésére különleges felhatalmazást kapott ugyan a kormánytól, ennek a felhatalmazásnak a keretei azonban olyan értelmű intézkedésekre, mint amilyen a szegedi egyetem
egyik fakultásának
megszüntetése lenne, semmi esetre sem terjed
ki. A jogi fakultás megszüntetése
ugyanis nem
szolgálná a takarékoskodás
célját és igy erre a
kormány felhatalmazása nem vonatkozhatik.
A törvényhozás pedig ké'.szer is meggondolná,
hogy hozzányúl jom-e ehhez az egyetemhez,
amely az országra zuhant katasztrófa következtében egyszer már áldozata volt egy idegen
hatalomnak.
Ezt az egyetemet a magyar tör-
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vényhozás
nem ítélheti
elsorvadásra.
— Egyetlen jogtudományi főiskola megszűnt
tetése sem vezetne a joghallgatók számának
lényeges csökkenésére. Nem
azért van sok
joghallgató Magyarországon, mert sok a jogtudományi iskola, hanem azért, mert nálunk az
elhelyezkedés lehetőségét fokozza a jogi képesítés. A joghallgatók száma nem a jogtudományi iskolák számával, hanem az életpályákon való elhelyezkedések lehetőségével áll
arám ban.
— Ha az államhatalom redukciót kíván elérni. azt a fakultások számának csökkentésével semmi esetre sem érheti el, de más intézkedésiekkel inkább. Nagy hatása lenne például
annak, ha jogi képesítést senki sem nyerhetne egyetemrejárás
nélkül. De egy ország életében sohasem jelenthet bajt az, ha sok a képzett emberek száma. Nem szabad szem elől téveszteni azt hogy
az egyetemi diploma nem
biztos
kenyeret, hanem csak tudományos
ke'nesitésí jelent. Sohasem származik baj abból
sem, ha kisebb tisztségeket az előírtnál magasabb képesitésü emberekkel töltenek be. És arra is gondolnunk kell, hogy az elszakított országrészek egyszer visszakerülnek
és akkor
igen nagy szűkség lesz a megfelelően képesíteti!
erőkre, mert különben ugy járunk, mint a>hogyan az utódállamok jártak: vasúti bakterok-«
hói csináltak vasutigiazgatókat, segédjegyziőkből és néptanítókból egyetemi tanárokat..
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Miiller palota föfrortján, (jelenleg Asztalosmesterek Ru'ore^rnoknl elvben vnsry parcellázva,
Igen Jutányosán augusztus l-re k i a d ó .
A l a p í t v a 1889.
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Lakásberendező Ipar.
Művészi tervek kivitelezése.
Budapest, Semmelweis u. 7. sz.
Kényelmes heverők és ülőbútorok.
Modern és kombinált bútorok. — Stílbútorok.
Külön javító és bőrfestő műhely.
rt
A 16 minőségért szavatol a „ K E N D I 1 1 név.
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Központi fekvés.
Hideg-meleg víz a szobákban.
Központi Hites.
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jai hét milliárdot valamivel meghaladó bankjegyforgalom mellett négy milliárd dollárnál
nagyobb aranykészlettel rendelkeznek, azt határozza, hogy átmenetileg a fedezetül szolgáló
érckészíetnek negyven százalék alá történő
csökkentését engedélyezi, ezrei nem követ el
még inflációt, hanem csak a forgalom igényeizönség rendelkezésére. A nyugtalanság legfőbb
oka ugyanis ma az, hogy a bezárt bankpénztárak előtt hiába várják a betevők és folyószámlatulajdonosok, hogy saját pénzükhöz hozzájussanak.

gondját,

árainkat.
megmondanak.
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AZ AMERIKAI VÁLSÁG
Irta TONELLI SÁNDOR.
Roosevelt elnök ur, aki az amerikai alkotmány intézkedése szerint március 4-én vette át
föaetalát elődétől, Hoover elnök úrtól, kissé
nehéz örökséggel terhelten kezdi meg működését Az egy hét óta, mióta 6 lett a washingtoni Fehér Ház lakója, egyebet se lehet hallani, mint nagyon szomorú jelentéseket az amerikai bankok frontjáról. Majdnem azt lehet mondani, hogy az Amerikából érkező hirek az ottani
pénzintézetek Höfer-féle veszteségű«! ái. És miként a háború idején nálunk és ellenfeleinknél
történt, nagy veszteségek után az amerikai pénzügyi fronton ls átcsoportosítanak. A tartalékok
tüzvonatba vetésével igyekeznek megszilárdítani
az Ingadozó harcvonalat. Közben pedig legfelső
helyről, elnöki üzenet formájában biztosítják a
közönséget, hogy aggodalomra nincsen ok, a
dollár nagyon jó s a bankzálat és d:vizazárlat
csak szükség-intézkedések, amelyek nyomban
megszűnnek, mihelyt lehiggadtak a kedélyek.
Azt hiszem, nem csalódom annak feltételezésében, hogy nem vélefen, hogy a bankzárlat
elrendelése óta nagyon szűkszavúak az Amerikából érkező pénzügyi jelentések. Ilyen válságok Idején okos pénzügyminiszterek és pénzemberek nem kürtölhetik öss es terveiket a
nyilvánosságra. Amennyire azonban ezekből a
szűkszavú jelentésekből meg lehet állapítani,
a közönség, amely megrohant! a bankokat, nem
a dollár jóságában kételkedik.
A közönség
tudja, vagy legalább is erősen hiszi, hogy a
dollár j ó s éppen ezt a. jó dollárt akarja
visszakapni a bankoktól, amelyekben elvesztette bizalmát. Precíz kifejezéssel élve, nem
a dollár válsága, hanem a bankok válsága az,
ami most megrázza Amerika pénzügyi életinek
alapjait

teljesen eltérő intézményeket takarnak. Állami
bankok alatt az olyan intézetek értendők, amelyek csak az egyes államok pénzügyi, közigazgatási és büntetőjogi intézkedései alá tartoznak, nemzeti bankok pedig azok, amelyek
a szövetségi törvény hatálya alatt az egész
köztársaság területére kitérj eszthe'ik működésüket Elméletileg az utóbbiak vannak feljogosítva bankjegy kibocsátására, ha megfelelő biztosítékot tudnak aranyban, vagy állami kötvényekben letenni. Tényleg a jegykibocsájtással
foglalkozó bankok száma az utolsó évek folyamán tízenkét nagy intézetre redukálódott,
melyek a Federal Reserve Board égisze alatt
működnek.
Ezeknél nem is Igen voltak bajok. A nagy
newvorki bankok, melyeknek hálózata kiterjed egész Amerikára s amelyek az év elején
3230 fiókkal dolgoztak, igyekeztek megőrizni
mobilitásukat. A bajok, akárcsak nálunk, a vidéki intézeteknél kezdődtek s az úgynevezett
állami bankok körében végeztek igen tekinté-
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lyes pusztítást, amelyek csak egyes államokra
terjeszthették ki működésüket
Ilyen állami
bank a mult esztendő elején 15.078 működött s
ezek közül hozzávet5leges becslés szerint egy
esztendő alatt legalább öt-hatezer bukott meg.
Hogy ez a válság miként következett be. Ez az egyetlen adat legjobban mutatja a bankahhoz tudni kell, hogy Amerikának a bankszer- válság méreteit s egyúttal azt is. hogy a válság
vezete. akármennyire hihetetlenül hangozzék is, nem mai ke'.etü, hanem már régóta lappangó
nagyon primitív azokhoz a feladatokhoz ké- dolog, amely csak véletlenül jutott éppen az
pest, amelyeket az amerikai pénzintézeteknek uj elnök székfoglalásával egyidejűleg kitörésre.
le kell bonyolítani. Amerikában még az 1863.
Nem véletlen viszont, hogv a válság hulesztendei banktörvény óta a bankok két cso- láma a Missisippi medence nagy gabonaterportba oszlanak, vannak állami és nemzeti ban- melő államaiból indult ki és söpört végig az
kok. Ezek a kifejezések azonban a miénktől Egyesült Államokon. Nagy méretekre áttéve,
hez szükséges eszközt bonsájtja vele a kő- erekben az államokban ugyanaz történt, mint
a gabona látszatkonjunkturája Idején kicsinyben minálunk. A bankok tulmagas értékelés
alapján óriási összegű jelzálogkölcsönöket adtak a farmereknek és ezzel immobiüzállák magukat. A gazdákon viszont a mai alacsony gabonaárak mellett a kölcsönök összegét, de még
a kamatokat se lehet megvenni. Pénzügyi szakértek körülbelül egy milliárd dollárra becsülik
azt a tőkeösszeget, amely a bankok számára
menthetetlenül elveszett. Más bankrendszer
mellett talán még lehetett volna segíteni ezeken a bajokon, de egy olyan bankrendszer,
a Bristol Szálloda
melynél az egyes államok bankjai nem támaszkodjak nagy és erős központi intésetekre, haBudapest részére
nem magukra vannak hagyatva, egymásután be
van fenntartva.
kellett következni az összeomlások sorozatának.
F i g y e l j ü k az ift
Ki kelVett derülni, hogy a kis vidéki bankok természetesen
amerikai méretekben érivé ezt a
megjelenő további
kifejezést - akkora hitel-felépitménynek a terhirdetéseket! t
heit hordozzák, hogy annak súlya agyonnyomja
őket

Ezen hely

Érdekes, de érthető, hogy ezen a válságon
Roosevelt elnök kormánya bank jegykibocsájtással akar segiteni. Emiitettük már, hogy a közönség bizalma nem a dollárban, hanem a
bankokban ingott meg. Ha ilyen viszonyok mellett egy állam, amelynek jegykibocsájtó bank-

Felesleges természetesen külön is hangsúlyozni, hogy a bankválság csak egyik és talán nem
is legfontosabb, hanem leginkább szembeszökő
része az általános válságnak, amely megnyilatkozik a mezőgazdasági termények katasztrófálisan alacsony árában és a rettenetes mérvű
munkané'küliségben egyaránt És mikor Roosevelt elr.ök diktátori hatalmat kap a válság
leküzdésére, akkor ez nemosak a bankválságra,
hanem a gazdasági élet többi területeire is
vonatkozik. És Itt Európa szempontjából sajnosan kell megállapítani az elnöknek a kongresszushoz Intézett üzenetéből, hogy a legközelebbi intézkedéseket nem
a szabadforgalom
helyreállításának, hanem a további elzárkózás
politikájában keresi: >Bármilyen fontosak is
a nemzetközi kereskedelmi összeköttetések, saját
közgazdaságunk gyógyításának szükségessége
mellett ezek háttérbe szorulnak-c Aki tud olvasni a hivatalos államfői nyilatkozatok óvatos
nyelvén, ebből a mondatból megállapíthatja,
hogy a belső piac megerősítését és talpraállitását látja az u] elnök első feladatának.
Ez pedig csakis a vámvédelem és elzárkózás
mellett képzelhető eL
Annak idején Hoover a prosperttg
jelszavának szinte már a multak kődében elvesző Ígéretével foglalta el az elnöki széket A nagy
Ígéretek és felcsigázott reménykedések szerteporlottak s a kiábrándulás szinte példátlan győzelemhez juttatta Rooseveltet és a demokrata
pártot, az elégedetlenek pártját Azt ugyanis
tudni kell, hogy az amerikai politikai pártok
között mélyreható elvi ellentétek nincsenek. A
demokraták legalább annyira köztársaságiak,
mint a republikánusok és az utóbbiak demokrata voltában sem lehet kéUílkedni. A néhai
különbségek, hogv a demokraták a központi
hatalom megerősítésével szemben az egyes államok szuverénitásának kiépítésére törekedtek
és az arany kizárólagosságával szemben a biroetall izmus jelszavát hangoztatták, ma már a
műit emlékei közé tartoznak. Ma már a védvámos politika tekintetében sincsen különbség
közöttük. Elvi ellentétnek legfeljebb az maradt meg, hogy a republikánusok a tizenhárom
ős-állam jenki hagyományai letéteményeseinek
tekintik magukat és velük szemben a demokraták inkább egyesitik pártjukban a délieket,
akik még nem felejtették a polgárháborút, a
bevándorlottakat, a katolikusokat, zsidókat és
négereket, szóval, akiknek elhelyezkedése bizonytalan s akik egy vagy más vonatkozásban
másodosztályú polgároknak érzik
magukat
Ezeknek táborát növelte meg a válságból fakadó elkeseredés s ez az elkeresedés buktatta
meg Hoovert és a republikánus pártot Ma
tehát a demokrata uralom meggyökeresedése
attól függ, hogy sikerül-e gátat vetni a válság
árhullámának és sikerül-e visszatérni a normális állapotokhoz. És mert a válság legfőként
bizalmi válság, ebben a j ó szerencse lehet
Roosevelt legfőbb szövetségese.
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Modern fazon, modern huzat,
szolid kárpitos munka

Rubin kárpitosnál
Szeged, Kossuth Lajos sugftrut 8.
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Hölgyeim
és U r a i m , megindultaik
a
szinigazgatói seregek és egyelőre Sziklai főrendező ur jár a hadak élén. Ilyenkor márciusban
évek óta rendre megindul a színházi trón birnámi erdeje és hiába a zengő zivatar, a tépdeső
szélvész — minden évben elkészül a színházi front
és a régi seregek uj kedvvel indulnak ostromra
a szegedi színházért. Milyen elérhetetlen álom
lehet ez a direktori trón, hogy annyi hős és anynyi áldozat után újra támadnak a régi seregek...
A sereg teljes, csak egy-egy személy változik
az évek múlásával, — aki már elesett a szegedi
szinház marne-i mezején. Az első jelentkező az
idén S z i k l a i Jenő volt, aki nem tudja feledni
a legszebb szegedi időket és aki nagy kanyarodót
tett meg a házikezelés főrendezői lakosztálya
óta. Rendezői babérjait Debrecenben ápolgatta,
majd tavaly megkapta a direktori rangot és azóta a régi szegedi társulat egy különítményével
járja Sopront, Vásárhelyt, Fehérvárt. A becsületes sikerek és a kifizetett gázsik után most
visszafordítja szekerét Szeged felé, a trón felé.
Már hétfőn itt volt, ahogy elérkeztek a szegedi hírek fehérvári birodalmába. Hadsegédjével
ünnepélyesen bevonult az asztalok közé és amikor réjí hivei, ellenfelei és heroldjai nagy lendülettel és kitörő örömmel fogadták és egymásután
köszöntötték széles mosollyal az asztalok mellől,
Sziklai Pipi a boldogság sugarában, de már edizett direktori filozófiával igv szólt hadsegédéhez:
— M o s t l á t h a t o d f i a m : én v g y o k a
l e g n é p s z e r ű b b ember Szegeden,
de
bizonyosra
veheted — m e g i n t
meg
f o g o k b u k n i ..
Mert nem tudta elfelejteni a tavalyi Rialtót,
ahonnan szárnyaló start után bánatosan indult
el Vásárhely felé. Egyelőre azonban ő lovagol a
direktori hadak élén és nagy tervékkel, pattanó
lelkesedéssel várja fehérvári rezidenciájában a
végső szegedi döntést. És őszre talán már egy
ifjú direktorjelölttcl vonul be majd Szegedre. .
T o l n a v Andorról is direktori hírek érkeztek Szegedre, — a beavatottak szerint II a 11 a y
Adriennenel startolt volna a trónért. A hír nem
is volt hihetetlen, mert két év előtt is megjelent
a seregben Mégis most azért érkezett Szegedre,
hogy — megcáfolja a pályázati duett hírét
— Kérlek szépen, — igv mesélte — gyönyörű
szalonkalesen érkezett hozzám a hir, hogy Szegeden Hattay Adriennenel köttettek velem színházi házasságot; h á t
én m o s t i d e j ö t t e m
— házasságot törni!...
A pályázati házasságtörést bejelentette Pálfy
József polgármesterhelyettesnek is és elmondotta, osak arról volt szó, hogy elvállalja a
művészeti igazgatást, ha Hattay 'Adrienne — a
szinház legöozetlenebb Mecenása — kapná meg
a direktori gyönyöröket
— És te egyedül nem is pályázol az idén? —
kérdezte ezután a polgármesterhelyettes. Tolnay
Andorunk igy felelt:
— Méltóságos uram, m é g m i n d i g j o b b
szerződésnélküi
szinésanek
lenni
P e s t e n , m i n t — s z í n i g a z g a t ó n a k Szegeden...
Erdélyből is vártak hireket: Vágó Artúr kassai üzenetét Is lestók, — de mire a magas Szinügvi Bizottság parlamentje összeült, a kombinációk elhalkultak. Beszéltek arról is, hogy színházunk egyik tehetséges és kitűnő tagja is színházat szeretne varázsolni a szegedi színházba, de a
társulat titkos jelöltje körültekintő és óvatos ember, aki először gondosan áttanulmányozza a
színházi könyveket, raportokat és lehetőségeket,
— mert csak reális költségvetéssel nyitná meg valóságos takarékpénztári kincseit. Arra pedig nem
vállalkozik, hogy folytassa a szinház sápadozó
gyönyörűségeit és beálljon a távozó direktorok
szomorú sorába. A front élén e percben Sziklai Jenő lovagol: dönt a nemes város nemes konventje. ..
És ami? kifejlődik az egész hadműveleti terület, addig a konzorcium lelkes lendülettel viszi és állja tovább a harcot. Az el.sö győzelmeket ez a hét hozza meg. Csütörtökön másodszor
invitálják a színházba a Színházbarátok Társaságát; sorra kerül a spanyol költő: Calderon, (és
mert Hitler, csak azértis) „Az é l e t á l o m " . ,
A társaság rendezője H o n t Ferenc, az irodalmi
eseményen kivül még külön színházi meglepetést
is akart prezentálni. Először arról volt szó. hogy
Calderon szavaival ismét megjelenik a színpadon
az a kitűnő tehetségű hölgy, aki tavalyi fellépésével kivételes sikert aratott, de aki az idén még
nem vállalt szerepet Amikor ezt a vendégszereplést nem lehetett megoldani, meghívták az előadásra T á r a y Ferencet, aki nagy filmsikerei

miatt eltávozott Szegedről — és Táray Ferenc
szombaton este már meg is érkezett Szegedre.
Calderon királyi jelmezében csütörtökön ismét
megjelenik a szegedi színpadon . . .
És a meglepetések szombaton tovább folytatódnak. Költői versenyre már sok példa volt a
Íjra kék ege alatt, — most m ű v é s z i v e r s e n y
következik az Ember tragédiája nagyszerű költészetében. A verseny szereplői: K i s Ferenc és
T á r a y Ferenc, akik Madách verseit mondják —
váltott köntösben, váltott szerepléssel. A verseny szombaton kezdődik: A d á m Kiss Ferenc,
L u c i f e r Táray és vasárnap folytatódik: A d á m
Táray, L u c i f e r Kiss Ferenc... Kivételes színházi attrakció azok számára, akik még mindig
hisznek a színpadban, a rímekben és a művészetben. És egyben úttörő esemény is: két kimagasló
színész versengése Madách győzelmesen egyedüli
magasságos kincseivel...
A Színházbarátok Társasága legközelebbi terve: Ferdinánd Bruckner szimultán színpada az
Angliai Erzsébettel. Erzsébet: Könyves Tóth Er«si...
Végre sorra keröl a Zsákbamacska is, bár 150
előadáson is tul dul a pesti siker. A sorozatos
táblák miatt egyelőre el kellett ejteni Rökk Marika és Rátkai Márton vendégszereplését, — a
Konzorcium M a j o r Mimit szerződtette le Rökk
Marika szerepé,re. A darab megszerzése körül
külön marathoni versenyt futott, de Herceg Vilmos
igazgató ur szivhezszólóan elénekelte a lecsóslágert: ...„bár én Nurmi nem vagyok..." és a
darab engedélyével a kezében győzelmesen szaki*"
át a célszalagot...
Jövő hétfőn a szezon legünnepibb előadása következik: a Szegedi Fészek K' b operaelőadása
különleges oTver^hári külnnltm^ivel, H a l m o s ,
S v é d Sándor. B á t h v Anna, E l e k Szidi és a
zenekar élén F l e i s c h e r Antal. Ráthv Anna
párist szabadságáról érkezik haza, hoffv részt vehessen az finnem előadáson; az Oneraház legelső
drámai szopránénekesnője a Trnbadour előadása
után mAcc egyszer megjelenik Szegeden a Harmónia jubiláris kétszázadik hangversenyén ..
Március végén pedig F e d á k Sári következik
a Vígszínház Strauss-operettjével...
Egy édes-bájos
történet még Hölgyeim és
Uraim. A szomorú szegedi éjszakának van egv
vakmerően kedves szerenlője a iazz-ritmusok
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hangjaival. Nemrégiben busán, szomorúan vándorolgatott az éjszaka vidám lovagjai között és a
lovagok nem tudták elképzelni, mi bánthatja ezt
a mindig kedves és mindig tréfálkozó muzsikus
férfiút. IIosszu keresztkérdések után, nagy un-i
szólásra végre elmondotta hősünk, hogy édes*
ar.yjának ő a legjobb fia és minden hónapban elküldi neki a maga kis
küldeményét.
Most
is megtörtént, de az uton baj érte a
jófiui
küldeményt.
Egy
tóltőtollember vállalkozott a postás szerepére,
de a
pénz
— elveszett Az alkalmi postás t ö l t ő t o l l a k k a 1 kárpótolta a nagy veszteségért, de hiába
minden, a pénz most már nem juthat el édes jó
anyjához. így mondta el a szomorú történetet az
éjszakai világ tréfás kedvű hőse és a nagy szomorúságban nem akadt éjszakai lovag, akinetí
szive meg ne esett volna a legjobb fiún, — hősünk pedig egymásután adta el a kárpótlásul kapott töltőtollakat... Az amerikai ötlet egy éjszaka allatt t ö m ö t t t á r c á v a l
ajándékozta
meg vakmerően V"dves muzsikus hősünket...
Hölgyeim és Uraim, csak azért is: l a vída es s u e n o . . . ahogy Calderon mondja...

Külföldi tanulmánvutamról eredeti exklusiv
Üzletemben narrvon
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K L E B E L S B E R G ÉLETE, M U N K Á J A , E M L É K E
A M Ű C S A R N O K KIÁLLÍTÁSÁN
(A Délmagyarország munkatársátóL) A
pesti Műcsarnokban kiállítás van. Gyengéd és
kegyeletes kezekkel elrendezve felsorakozik
Klebelsberg kultuszminiszteri
alkotásainak
java, egy zseniális épitő egészséges elgondolásaiés remek megvalósításai.
Mindjárt
az első teremben
hatalmas vásznak. Rudnyai sötétszinü empire-vonalu Toborzói, Thorma hatalmas és
szomorú aradi vértanúi, egy Jászai Mari-kép,
Mnnkácsy-vásznak, Benczúr egy kevéssé pathétikus, őszinte képe, a Nárcisz, Pásztorszobrok, amelyeknél boldogan villant fel szegedi patriotizmusban szemlélődő tekintetünk.
Egyik legszebb mü, a Hullámok játéka Szeged tulajdona, mig a mesterművek nagyrésze
a Nemzeti muzeum kincseit szaporítja.
A második teremben
falfestmény-vázlatok. Az elkallódó művészi
műfajt Klebelsberg nagy szeretettel karolta
fel. Freskók díszítik az Országos Levéltár, a
Testnevelési Főiskola, az újonnan épített
egyetemek termeit, lépcsőházait, a Collégiumokat a messze idegenben. Sose voltunk tul
nagyok ebben a műfa'han s igv Dudits Andor,
aki kevés ferskófestónk közé tartozik, nyakig
úszott a megrendelésekben, munkában, annak
ellenére, hogy nem mindig lehetett belsőleg is

kiegyensúlyozva témájával és stilusávaL
Bennünket ebben a teremben is elsősorban
a szegedi vonatkozások kaptak meg. Kontuly
Béla a szegedi tudományegyetem lépcsőházában nagyon dekoratív és érdekes, ha nem is
mindég értelmes freskókat festett, amelyeknek festmény-vázlatai a kiállítási teremben
előkelő helyet kaptak. Nem kis mértékben
büszkélkedhetünk ebben a nagy kollekcióban
is merészen kitűnő Aba Novák-freskónkkal,
a keresztelő kápolna remek díszével, amelyben
a szellem és ihlet, a barbarizmus és gótika
monumentális művészettel egyesül. Yaszswy
Jánosnak, Baranghynak, Rakssányinak i tihanyi Élettani intézetben és a műegyetem
aulájában vannak kitűnő vásznai.
Az építészeti alkotások termébe
lépőt megfogja az áhitat csendje. Mennyi minden történt Klebelsberg érája alatt, ami igy
összegezve mutatja valóban, hogy az ő ideje
a szellemtörténeti-, művészi- és kulturfellendülés korszaka volt. Muzeumok, Debrecen,

fffóimiHofoitalak
nálunk a legolcsóbbak.
Tessék meggyőződni.
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Szeged, a Balaton, Collégium Hungaricumok,
egyetemek, főiskolák. A kövek beszélnek... Ami
a modern szellemet képviselte: Pogány Móricnak legtöbb terve, sajnos, csak papiron maradt meg kiállítási anyagnak. Az elmúlt dolgok sajnálatával és fájdalmasságával oldalogtunk el a falon ékeskedő Palotakapu mellett.
A fedett uszodával, a tihanyi biologiai intézettel, a svábhegyi csillagvizsgálóval, számos
emlékmű és épület restaurálásával, — a dokumentumok fényképekben függnek a falakon —* Klebelsberg alkotó szelleme a legmagasabb igazolást érte el. És igazán munkát
adna összeszámlálni Wälder Gyula Quittner
Ervin és még néhány jeles építőművész tervei
mellett hány kitűnő stilusu elemi és középiskola épült szétszórva • legkisebb községektől. nagy vidéki városokig, hogy valóra váltsák az álmot a „szellemi fölényről".
Nincs terem .amelyben nem Szeged elsőbbsége
világlik k i
Szoborművek ?
Az emlékcsarnokbői kifejtve, gipsz- és
bronzmodellekben találkozunk Petőfivel, Bessenyeivel, Hunfalvival. Nem a legjobb műveinket vitték a kiállításra, de igy is impozáns arányban győztünk valamennyi magyar
város — beleszámítva Budapestet is — mutatnivaló értékei fölött
A római, párizsi, berlini, wieni collégiumok
lakóinak munkái is érdemelnek néhány szót
Sajnos szegedi művész nem juthatott ki és
akik kint voltak többnyire kiforrott tehetségekként kerültek külföldre és az olasz rennaissance, meg a modern olasz piktúra nem sok
hatással volt művészetük alakulására. Aba
Nóvák, Szőnyi, Patkó, Molnár CL, Istokovits,
Mészáros, Szőnyi, Kontuly, Kákay ismertek és
a Hberis partján is magyarok maradtak. A
párizsi coUegiumban, hogy szintén csak a legjobbakat említsük Klie, Rozgonyi, Biai, Föglein, Cserepes hoztak valamit a franciák pikturájából. Nem kielégítő az eredmény. Ellenben kint tartózkodott Glatz és Iványi Grün»
wald i s . . .
Az iparművészek
Is kitettek magukért Serlegek, sportnyeremények .porcellának, mozaikok »kézimunkák ragyognak a vitrinekben. És a Korvin-láíncok,
jelvények, vándordijak, amikkel Klebelsberg
elismerést osztott és haladásra serkentett De
a kézimunkáról sem feledkezett meg és az
Izabella-háziipari szövetség remek diszteritői,
avatási teritői — legszebbek közé tartoznak a
szegedi egyetem teritői és a fogadalmi templom miseruhái — állítják meg a kiállítás látogatóit
X vitrinek
előtt aránylag kevesen szemlélődnek, pedig
érdekes megfigyelni, mivel foglalkozik a wieni collégium történeti intézetének ifjúsága,
akiknek müvét Klebelsberg adatta ki. Címek
ötlenek szemünkbe: Széchenyi István döblingi
irodalmi hagyatéka, Batthyányi Lajos pöre,
József nádor iratai, Szerb fölkelés, Horváth
kérdés, Kossuth Lajos emigrációja Törökországban...
Klebelsberg mozgékony és sokrétű tevékenysége
a zenéről és színházról
sem feledkezett meg. A Műcsarnok ©Malter meinek csendes zugában, ahova már nem jut
el a termeket végigfutó iskolásgyerekek hangos rivalgása. Goldmarknak, a magyar zeneművészet büszkeségének néhány emléke partitúrákban, fényképekben, műsorokban, amelyeket állandóan a Zeneművészeti Főiskola
Goldmark-terme őriz. Ugyancsak a Főiskola
Liszt-tereméből kevés Liszt-emlék. Ebben a
teremben is szerepel Szeged. A fogadalmi templom orgonájának tervrajza, fényképei, a
genfi zenei és világkiállítás kitüntető oklevelével. Azután színházi díszletek, az Operaházból, szobrok Lisztről, Ujházy E d é r ő l . . .
Már
a XIII-ik termet
bajjuk. — Ismét felbukkannak apró házmodellek papirmaséból. A megszámlálhatatlan
községi és városi elemi iskola virágdísszel. Itt
ii találkozunk Szegeddel: a róku&i aleni is-

kolával, az ujszegedi zárdával, a somogyitelepi óvódával... Klebelsberg és Szeged, örök,
elválaszthatatlan kapcsolatban...
Még egy terem. Síremlékek. Emlékoszlopok,
templomok, muzeumtervek, halk és halott műremekek és köztük mint az élet ellentmondása vig tarkaságban Nyulasy hatalmas képe —
a tánc.

•

A déli harangszó finoman átcseng a Műcsarnok ablakain, falain. Az a néhány látogató, aki
még bent lézeng a termekben, lassan kisétál.
Egyedül maradok az emlékek utolsó termében:
Klebelsberg magánéletéhez, személyéhez, örömeihez tartozó beszédes relikviák között Ezeket
őrizte otthonában, nézegethette a nyugalom hangulatainak meghitt óráiban. A falakon díszoklevelek: a római egyetem disztagja, a szegedi egyetemen doktora honoris causa, a würzburgi egyetemen, a debreceni egyetemen, a
Wiener Mánnergesangvereln disztagja, Szentes díszpolgára, Jásznagykunszolnok-megye közgyűlésének disztagja, rengeteg ifjúsági-, sportegyesület és dalárda disztagja, a német archeológiai intézet disztagja. Tanitóstestületek, vármegyék, egyesületek remeknél remekebb diszkötésü oklevelei. Az alkotások után a hódolat és
a hála jelképei. A falon a japán festészet tulfinomult költőiségének egyik remeke, magyar
ponty, a hires Jasiro Mizukami müve. A japán
császári kormány ajándéka. A svéd kormány
ajándéka: csodálatosan finom üve^erleg. Az
egyik vitrinben bársonytokban valami furcsa
kis bronzkarika, - gólyalábról. A magyarázatot a Kaffer-muzeumnak Délafrikából küldött levele szolgáltatja. A karikán jelzés: Klebelsberg, Madárvartaja, Székesfehérvár. A gólyát Transkeften fogták benns' ü öttek és a lábát
a Kaffer-muzeum beküldte a magyar madártan,
Intézetnek. Más vitrinekben felvételek a szegedi szabadtéri előadásról .másutt Dohnányt fogodalmi templomi miséjének partitúrája...
Szegedi emlékek legintimebb óráit Is körül-

rajzották.
Üvegszekrények őrzik a pápa, Mussolini, IV,
Károly, Izabella főhercegasszony dedikált fény,
képeit, családi képeket... A kis Kunó gyermek*
kori íróasztala, egyetemi indexe elárvultan áll.
rvak a nyilvánosság kirakatában
* Ss üv^g
alatt van Klebelsberg mint iró, aki a Küzdelmek könyvében szerényen és szemérmesen ad
hitvallást egy soha el nem lankadó fanatikus
küzdelmeiről . . . Még egy utolsó forduló... az
utolsó nagy üvegszekrény.. . az utolsó napok
emlékeivel. A fekete, csontkeretes pápaszem,
egy kis festékdoboz tégelyek, frissen kevert színekkel... sárga, kék, z ö l d . . . Az álmodó férfi
víziói, aki felhőkben és szinek között járt..,
Megegyezett ceruzák . . . ujabb tervekre és
jegyzésekre készen... azután mindennek vége . . . Mint egy nagy kegyetlen pont a középen a halotti maszk . . . Aranyból kivert és
gyönggyel ékesített babérkoszorúban... Az alkotó megtért... Halálával egy darab magyar;
kultura szakadt meg.
*

*

Vasárnap, 12-én zárja be a Műcsarnok a kegyelettel és műgonddal megrendezett Klebelsbergwemlékldállitást, amelynek megszületését
Kertész K. Róbertnek és Glattfelder Gyulának
köszönheti az ország. Azoknak, akiknek Szegeden kötelességük lett volna, nem jutott eszükbe, hogy a kiállítás anyagát lehozzák ide és
megrendezzék, nemcsak Szeged számára, ahol
örökké hervadhatatlan hálával kell övezni a
XX-ik század legnagyobb magyar kulturpolitikusának emlékét, hanem az egész környék részére
is, ahonnan bizonyára sokan vándoroltak volna
be a Klebelsberg-emlékek és alkotások meglelésére. Azért történt, hogy az ujságbetük kulturpolitikusa fellátogatott a pesti kiállításra,
végigböngészte a gazdag termeket és a kapuzárás napján ujabb reíerádát adott a Klebelsberg-emlékeket kegyelettel ánoló - közönségnek.
Lengyel Vilma.

A Délmagyarország takarékossági akciófa
Asztalos; Üveges András, Deák Ferenc u 25a
Sohwarta Adolf, Csongridi-sugárut 10. Ábrahám
asztalosmester, Puskás-u. 20.
Autók, felszerelések, giimmf, ola}: Markovlcs
Szilárd, Tisza Lajos körút 44. (Benzinből 2%).
— ..Aranka« hölgyfodrisíflzlet Apponyi Albertucca 33.
Bádogos: Wottreng János, Feketesas u.
Borkereskedők: Fischer Jenő, Béke u. 8 Wol!
Miksa, Horthy Miklós n. 16.
Börönd: Lacher József, Kárász ucca. Szegszárdy, Kárisz ucca 14.
Bntor: Róth Hajlított Fabutorgyár, Mars tér 13.
Cipők: Alföldi Cipőipari rt, Kelemen u. 11.
Belvárosi Clpőözlet, Széchenyi tér 11. Colnmbia
Cipőraktár, Aradi u. 8. Közuonti Cipőüzlet, Tisza
Lajos körút 36. „Elit" Cipőáruház, Széchenyi tér.
Ruw Péter cipész. Iskola ucca 23. Polgár Henrik,
Valéria tér 12.
Divatára és kötöttáru: Fischer és Pártos, Kárász
u. t. Lampel és Hegyi, Püspökbazár. Lusztig Imre
Széchenyi tér 2a Pollák Testvérek, Széchenyi tér
17 és Csekorües u * (GFB harisnyák kivéve.)
Boros Miksa, Széchenyi tér 15.
Drogéria: Vajda Imre és Társa, Kárász ucca.
Fehérnemű és kelengye: Csonka Oyőrgv Jenő,
Klauzál-tér 9.
Festék: Tamássy Gyula, Valéria tér. Szabó István, Kálvin tér 2.Galitzer Ignátz utóda, Tisza Lajos körút 36.
Férfiruha: Rlau Tgnácz, Kelemen n. 5. Földes
Izsó. Klauzál tér.
Gépiavitómfihely: Frisehmann Gábor, Kálvária
ucca 4.
Fansrszer: Steiner Tibor, Kelemen u 7.
Hölgyfodrász: Hoffmanné utóda,
Hid-u. T.
Aranka bölgvfodrász, Apponyi Albert-u.
Tllatanfár: Gáspár Gyula, Széchenyi tér 7.
Irodaberendezés: Wirih és Reugey, Széchenyi
tér 5. n
fél %.)
Jégszekrény, rizvewték^erelés: Fekete Nándor,
Kossuth Lajos sucrárut 18.
Kárpitos: Ráoz FeTenc, Hunvadi tér 21.
88vec-h Dezső, Batthyányi n. 2. Szedres! Lafos, Szt.
Mibálv u. 1.
Kerékpár, varóeréo. rí dió: Dérv Fde rt.. Kiss
u 3. Kelemen Márton. Kelemen u. 11.
Kézimunka, himzőanvaitok és előrair.olás: Fiseher-kézimunkahár, Kölcsey u. 10. Máskátli kézómunkafpar, Kölcsey u 5.
Kénkeretez«: Freimann Miksa. Ká?3sz u 10
Könyv, papir és Írószer: Nemzeti Saitóvállalat.
Kárisz u. Traub B. és Társa, Klauzál tér. Városi
Mayvkereskedés, Kárisz n. ¿Tankönyv kivéve.)

Mészáros és hentes: Keresztes Péter, Petőfi S.
sugárut 27. (3%),
Női kalap: Knittel Konrád, Kárász u. 15. GSrtner Forencné, Gróf Apponyi u. 23. Vilma kalansza.lon, Feketesas u 16.
Női ruha: Möller Sámuel, Klauzál tér. Blau Andor, Tisza Lajos körút 47.
Mosóintézet: Hattyn-mosoda, Takaréktár U. 6.
Optika és fotócikkek: Liebmann Béla, Kelemen
ucca. Sandberg Henrik, Széchenyi tér.
Óra, ékszer: Fischer, Klauzál tér 3. MfllTioffer
V„ Széchenyi tér 8. Reich Mór és Fia r t . Kelemen
u 11. Rosenberg Béla, Károlyi u. 1. Bértláz. Tóth
József, Kölcsay u. (Ezüst étkezfteszikőzök és disztárftyak kivéva)
Paprikás Csonka Gergely, Tisza Lajos klrut 51.
Rőfösára: Bihari Ernő. Széchenyi tér. Blan
László, Széchenyi tér. Holtzer 8. és Fial, Kelemen iv 11. Kurucsev Sándor. Széchenyi tér. Lévai
Henrik, Tisza Lajos körút 39. Dr. Saleó és Társa
rt., Károlvi u. Szabó L. és Társa, Kárisz ucca.
Tabár Péter. Kárász ucca 3.
Rövidáru: Fodor Nemzeti Áruház, Kárisz u.
GMeksthal és Tár«». Csekontes n. S. Hoffmann
Dezső, Csekoics u. 4. Kertész Áruház, Mikszáth
Kálmán u. 12. Szász Vilmos, Kelemen u. 7. Tisza
Áruház. Püspökbazár. Vadász Gézáné U., Tisza
Lajos körút. Nitsovlts István, Gr. Apponyi Albert
ucca 27.
Szappan: Vigh Ferenc, Tisza Eajos körút 53.
Szesz és szörnök r Patzauer, Kölcsey u. 9. Seborr
Ottó, Kossuth L su.aárut 1
Szfics: Méhes és Privinszky, Széchenyi
'
Szőnyeg: Dömén Mihály és Fia, Kárász u. LinoIcnmipar, Kárász u.
Tarhonya, csőtészta, levestészta: Kardos J a k a b ,
Mikszáth Kálmán u. 4.
Tüzelőanyag és épfllotfa: BaeS Testvérek rt. Sít.
István tér. Brikett: Szenes! FeTenc, Damjanich
Uridivat: Szász Lajos, Kárász u. 2. Szarvas JJózsef, Hid u.
Üvs: és edénv: Adler Mów, Tisza Lajos körű1
38. (3%. a reklámcélra összeállított á r u c s o p o r t o k
kivéve.)
Vesvtfsztitó: Glöekner J. és Fia, Iskola u.
Glöekner J. és Fia, Károlyi u. 4.
Villany és rádió: Fonvó Soma. Kfllrw-r new
Rosner József, Tisza Lajos körút 39. Schönbrnnn
L, Báró Jósika u. 2.
-Zománcedény: Kohn Jen«, Tisza Lajos körű* »•
Í2%J.
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Férfi

FEHERNEMU
készen, és mérték szerint,
garantált jé minőségű anyagból,
olcsón, jó szabás szerint

LHMPEL és HEGYI

cégnél.

Országrendezé: városrendezés
!A Mérnök és Épiitészsgyletben értékes, komoly munka folyik. Az "alkotó elme nem ismeri a tétlenséget, kutat — keres és egyengeti
a szebb jövő útját, aminek a bullámelmélet
örök törvényszerűsége szerint előbb-utóbb be
kell következtetni, örömmel láttam a „Hogyan
építsünk" kiállítás okos, szemléltető anyagát,
csupán azt fájlaltam, hogy ebből az alföldi városoknak semmi sem jut, pedig itt sokai több
szükség volna ezen eszmék propagandájára,
mimt Budapesten, ahol nem egy síikerülit munka
ékesebb szószóló ja a modern eszméknek, mimt
bármi más.

itótben álL Nálunk a városterület
visszafejlesztésének és nem a „Stadterweiterung"-nak van
létjogosultsága. Ha akkor tudtam volna bemutatni egy-egy külső település szomorú képét,
ha igazamat akkor támasztotta volna alá Veres Gábor előadása, amivel egyletünk városrendezési előadássorozatát bevezette Stübben felfogásának ismertetése, ha a demográfia megdöbentő statisztikai adatai akkor tárják elénk
tárgyilagosan azt, hogy mi a lakosság tényleges szükséglete, ma nem szívnák el a város
egészséges törzsétől az életerőt a fattyuhajtások
módjára elszaporodott telepek.
A szerencsétlen építési szabályzat 33. §-a, —
amely a háztelkek felosztását és nagyságát állapította meg — tenyésztette M ezekdt a fattynhajtásokat Ütött e 12-ik óra, ma az Snség napjaiban nem kisérletezáietünk, csak a racionális
városfejlesztő politika vezeti ki városunkat abból a helyzetből, amelybe nem is annyira ez
általános gazdasági depresszió, hanem inkább
azoknak az eszméknek az ötvenéves elhanyagolása juttatta, amelyekről nem elég csak beszélői, hanem cselekedni kell.
Mentsük ami menthető! Már ebben az épitflszezonban dobjuk
sutba azt a szabályzatot,
amely 50 évvel ezelőttt helytálló volt, de ma azt
a kis szikrát is kioltja, amit épitési szándéknak
nevezünk. Küldjünk fel az egyesület előadássorozatára egy városi mérnököt, aki számoljon
be arról az értékes munkáról, ami ott folyik s
hívja fel az egylet figyelmét a mi törekvésünkre. Remélem, hogy gondolatom
ugyanolyan
megértéssel találkozik illetékes helyen, miint
amelyet a városi mérnökök berlini tanulmányútja érdekében irtam. A legközelebbi jövő iga
zolni fogja azt a feltevésemet, hogy bűnt követünk el, ha ld nem használjuk a kínálkozó a l kalmakat és nem követűnk el minden emberileg tehetőt az 50 éves mulasztás pótlása érde
kében.
Sebestyén Ericfre épitészmérnök.

Week-End Coat védjegyű

garantált színtartó, női, férfi és gyermek

tréning-ruhák
nagy választékban

LRMPEL és HEGYI

eégnél.

ban, a bécsi Burg mellett hirdetik, hogy a» uralkodóknak a haláluk után nincsen szivük...
A kapucimos barátok bécsi sírboltjában nem
probléma már a Habsburg kérdés.

Ami a Habsiburgok birodalmából
tozatlanul megmaradt

vál-

Keskeny lépcsőkön kell lemenni a sírboltba,
széles kőkockákon tompán visszhangzik a léptünk. Ma villanykörték világítják meg a sírboltokat, amelyekben egykoron csak gyertyák világa
pislogott Justinianuis atya, mindössze negyvenhárom esztendős, de hossza szakálla már fehéren
csillog, kalauzol abban a csöndes sirboJtban,
amely a Habsburgok birodalmából változatlanul
megmaradt
Az egylet fekete tábláján egy sbó ötlött szeNégy, vagy öt boltozatos sírbolt egymás melmembe „ o r s z á g r e n d e z é s J ó l e s ő érzéssel állalett. És a falak. mellett, a helyiségek közepén
Tniirodenütt koporsó... Aranyos betűk elhalványulpítottam meg, hogy mi szegediek, ennek az esztak az idők során, a bronzból öntött és dinire famekörnek az ismertetésében megelőztük Budaragott felírásokat elhomályosították az évszázapestéit. Közvetlenül a háború után a szegedi
dok. Csupa történelmi név. És valamennyi Habsmérnökegyletben hangzottak el azok a gondolaburg Idegien csak egy van itt: Fuch Karolina,
tok, melyek később a Városok Kulturális KongMária Terézia dajkája, aki helyet kapott a csáresszusán határozattá vállaik. Szegeden szüle-*
szárok temetőjében. Aztán még kettő: áe ezek
tett meg a háború után az a gondolat, hogy az
vér szerint Habsburgok: Mária T.njwu Ferenc
alföldi városok problémáinak helyes megoldása
császár leánya, a franciák iimiperátorának hitvese,
a külföld nagy városainak fejlődésével ellenaki férjhez ment Neiperg grófhoz... De la Neue
Marckton atyja jobbján pihen. És a császár másik oldalán várja a feltámadást a reichstadti hoi^
eeg, névszerin* Ferenc József KároJy. A római
Padi I0b riportsorozata:
A HABSBURGOK T R 0 N NÉLSÍÜL király... A sasfiók. Friss virágok a koparsóján. Mimóza, sárga akácvirág és sok-sok koszom
kék-fehér-piros szalaggal. Hálás franciák, akik
megnézik a sírboltot mindig virággal diszáíik fel
II Napoleon sirját De Mária Lujzának soha nem
jut a franciák virágjából...
A mayeriingi tragédia évfordulóján a kapucinusok
bécsi sirbol/fában —
Páter Jusitinián magyaráz:
A császárok közölt Ferenc József a tizenharmadik — Friss virágok a reich— Itt nyugszanak Ferenc József ke<lvd* Rzfifei:
Károly főherceg és Zsófia. Emitt pihen Ferdinánd!
siadti herceg sir/'án
császár, a Jóságos, aki lemondott trónról Ferenc
Jóska javára, Prágában halt meg. Ez itt a feleBécs, március. ...Szurokfáklyák sárga imboly— Ezt a nevet nem ismerem.
gó fénye jelzi az utat a Stefanskirchetől a Neue
És újra hallatszik a kopogtatás, a ceremónia- sé »e, Anna császárnő. Emitt mieg láthatja azt az
emléket amit magyar hölgyek emeltek Erzsébet,
Marcktig Utolsó útjára indul a halott császár... mester most még büszkébb hangon mondja:
Gyászba öltözött apródok piros vánikosokon vi— ö császári és apostoli királyi felsége, Első királynő emlékének. Rajta vannak a nevek is. "K
szik a rendjeleket a császárváros minden temp- Ferenc József kívánja, hogy engedjétek őt meg- szobrot Zala György mintázta, valamikor itt állt
Erzsébet királyné sirja, de aztán Ferenc Jóska uj
lomában harangok zugnak.... Lassan fordul be térni őseihez.
9irboltot emelt és oda került a királyi család.
a tömeg a kapucinus barátok temploma felé,
Emeltebb hangon feleli a barát:
ahonnan már napokkal ezelőtt kihordták a paJustinianus barát, aki magyar ember, már ve— Mondtam már, hogy nem ismerem őt!
dokat A falakat fekete lepel borítja. Kávébarna
Alázatos és csöndes lesz a hangja a kopogta- zet is a „Ferenc Jóskához". Hatalmas, világos
cstíiában, fehér övvel a derekukon hat barát válterem, márvánnyal borítva, széles nagy ablakoklára emeli a koporsót és megindulnak a lépcső- tónak, amikor harmadszorra megszólal:
— A Te testvéred, Ferenc József kiván meg- kal. A középen három érckoporsó, kettő diszes,
kön lefelé, a kriptához.
az egyik feltűnően egyszerű. Mondja a barát r
nyugodni . , .
De a sírbolt ajtaja zárva . . .
—' Tetszik tudni, amikor Ferenc 'Jóska megMost megnyílnak a sirbott kapui és a szakállas
A ceremónia mester, fekete fátyollal elefántcsont
halt, már háború volt és kevés volt a pénz. Ezért
barátok
letehetik
az
egyszerű
fakoporsót
előre
díszítésű hosszú pálcáján, háromszor megkopognem csináltak díszesebb koporsót. Baloldalon
tatja a kripta kapuját Lent a sirboltban, egymás megállapított helyére A gvardián lakattal bezár- pihen Erzsébet királyné és jobbra Rudolf. Hiszen
ja
a
császár
„utolsó
palotáját",
magához
veszi
a
mellé rakott koporsók között csak egyetlen élő
tetszett már hallani az esetről... MayerHna;...
emiber várja a halottat: lobogó gyertyával a ke- kulcsot, hogy a sekrestyében odaakassza a többi Épen ma van az évfordulója... Azért vatömk1 a
zében, a gvardián... Csöndesen kérdezi a kopog- mellé... És néhány nap múlva csöndben elhelye- koszorúk rajta.
zik a császár deszkakoporsóját a diszes érckotatótól:
Megnézem: két koszorn van a RwioTf sírján. Az
— Dicsértessék az TJr Jézus Krisztust KI vagy porsóba . . .
egyik
fenyögaüvakból összeróva, a másfk affcsó,
.
.
.
így
temették
el
a
császárokat
a
barátok
béte odafent és mit kívánsz.
bolti portéka. Szalag az egyiken sincs««. Justinicsi kriptájában .
Emelt hangon feleli a szertartások mestere:
anus atya meséli:
— őfelsége a császár!
— Az egyiket egy soffőr hozta, azt hiszem, nemi
4 kapucinusok sirbollia
Csöndesen feleli a barát:

Ahol nem probléma a
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különlegességek
világhírű HELLAS gyártmányok
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Habsburg-kérdés...

Ott, ahol Bécs szive legjobban lüktet az előkelő Belváros kellős közepén áll egyszerű barna
falaival a kapucinus barátok rendháza és temploma: a Neue Marckton. A tér közepén bronzból öntött szökőkút, yRafael munkája. Az idén
kereken háromszáz esztendős a templom és sirbolt. 1633-ban temették ide az első halottat: Annát, II. Mátyás feleségét. Három hónappal később
a hitves oldalára odakerült a férj is. fis azóta a
Habsburgok temetkezési helye lett a sötét pince
a Tegetthofstrasse sarkán. Háromszáz esztendő
alatt majdnem másfélszáz Habsburg porhüvelye
jutott el ide.
De csak a testük pihen itt a sziveik arany és
ezüst urnákba zárva a Augustinusok templomá-
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Specialista csuha, félkemény ét kemény pallérokban. — «
Feketesas ucca 21. szám.
tudom, hogy igy van-«, de ugy gondolom, hogy
ezt Lónyay grófné, a királyfi egykori felesége,
tetszik tudni a belga Stefánia küldte, ö maga
soha nem jön el ide. A másikat Windischgratz
Stefánia hercegnő hozta, a királyfi unokája, a
Windischgratz Erzsébet leánya. Szép, elegáns
lány. Talpig gyászban jött el ide korán reggel,
leborult a koporsó aljába és hangosan zokogott.
És folyton azt mondta: „Oh Du armer, guter, guter Grossvater..."

Ferenc József sorban a száznegyvenedik a
kriptában, de minit császár a tizenharmadik...
És a császárnők sorában Mária Lujza viseli ezt
a szerencsétlen sorszámot...
Idegenek tömege tölti meg a sírboltot, a vezetők
hangosan magyaráznak:
— Itt nyugszik Mária Terézia férje, Lotharingíai Ferenc.
Majd egy méteres vörös márvány talapzaton
fiatalinas, kettős érckoporsó, gazdagon aranyozva.
Négy sarkában négy korona: a cseh, a magyar, a
jeruzsálemi és a német-római császári koronák.
A koporsót bronzfedél takarja, rajta a síri álmáiból
feltámadó
ösászárnővel
és urával, a Lotharingiaival... A császárnőn brilliánsókkal és igazgyöngyökkel ékesített gálaruha, kezében jogar és kard, a férje a római imperátorok öltözékében. És a felhők közül kiröppenő angyal csillagokból font koszorút tart a fejük felett . . . A sáremléket Mária Terézia még életében
elkészítette...
. . . É s a díszes szarkofág előtt feltűnően egyszerű koporsó. Ebben nyugszik a tizennyolcadik
század felvilágosult elméje: II. József.

halottat

Szátenegyvenhárom Habsburg. De az utolsó
császár még hiányzik.
IV. Károly a funchaii „Nossa Senhora do Monté" templomában pihen.
Pedig itt várja őt őseinek kriptája. Ferenc
'József sirboltja mellett szobra jelöli meg azt a
helyet, ahol pihenni fog. És állandóan friss virágokkal, koszorúkkal tele a szobor talapzata. Jobbra oltár ,ahol imádságot mondanak a madeiral
halott lelke üdvösségéért. A szobron felirat:
KAROLT
'AUSZTRIA CSASZARA
HAGYARORSZAG APOSTOLI KIRALYA
született 1887.
Meghált a számkivetésben 1922-ben.
Ha a teste távol is van a hazájától
Srtünk való imájával* mindig közöttünk van.
"A bécsi kapucinusok csöndes sirboltja: a Habsburgok históriás könyve. A koporsók benne: oldalak, fejezetek és illusztrációk ehhez a históriához Hatodik Károly, aki ura volt fél Európának, életében elkészítette a koporsóját. Az utolsó
Habsburg — utódai már a Habsburg-Lotharinffiai
kettős nevet viselik — olyan síremléket készittetett a világhírű Moll, Ferdinánddal, aminek nincsen párja az egész világon. A szarkofág négy
oldalán: négy halálfej, mindegyik koronával...
Tragikusan megrázó ötlet.
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KAKUKFÜ
CUKORKÁT
izopogaMon.
Ize KUUnöI Halátn biztosi
A készítőnél: GERGELY gyógyszerésznél kapható.
Koaautg Catos-sarfdrul és Nagykőről sarok. 12
Prima tűzifa, száraz fenyőfa-hulladék és különbözö fürészelt áruk, deszkák, lécek Winkler
Testvérek cég
119

likvidálása folytán
a cég alsótiszaparti fürésztelepén

A Deimagijarország Kis Címtára szegedi Kereskedőkről és iparosokról
ANTIQUARIUM:
Hungária könyveket vesz, dad ét cserél.

A tizenhormadik császár ..

A krtpta várta a funchaii

?

nol vásároljunk S nol dolgoztassam

nagyon olcsón eladatnak.
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WWW f 9 Vasárnap. Rám. kath. Reminisc.
'
Prot. Aladár. A nap kel 6 óra 23
perckor, nyugszik 6 órakor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt m-től
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum mindenlap. vasár- és ünnepnap Is, délelőtt 10-től fél l-ig
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L eme/et) nyitva vasárnapok kivételével mindennap,
van nyitva. Folyőiratcsere kedden, csütörtökön,
«zombaton délután fél 5-től fél 6-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak. Granwald I. örökösök Kálvária-ut 17
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41 (telefon 1777), Temesváry József Keletnenueca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged,
Vedres-ucca 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somogyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425), Tőrök Márton Csongrádi sugárut 14 (telefon 1364).
r

— Az árviz évfordulója. Ma van ötvennegyedik évfordulója annak, hogy a Tisza hajnali három órakor áttörte Percsoránál a gátat
é-> vad iramban megindult a viz Szeged
amely azután néhány óra alatt romhalmazként süppedt a hullámsírba. A katasztrófa évfordulóján most ís megemlékezik a város a
pusztulásról. Hajnalban három órakor megszólaltak a harangok és zúgtak egész négy
óráig. Délelőtt fogadalmi misét celebrál Raskó
Sándor főesperes a fogadalmi templomban.
— Kitüntetés. A belügyminiszter dr. Veress
Gábor államvasút! üzletigazgatónak a nemzeti
munkavédelmi Intézmények fejlesztése terén kifejtett érdemeiért a munkavédelmi jelvény egyidejű
adományozása mellett elismerését fejezte k i Az
elismerő okiratot Zakariás József ny. ezredes ünnepélyes keretek között nyújtotta át Veress Gábornak.
— Evangélikus egyházi hirek. Március 12-én
délelőtt 10 órakor az istentiszteleten megemlékezik az evangélikus gyülekezet az árviz évfordulójáról. Délután 5 órakor a templomban a Leányegyesület böjti vallásos estet rendez. Március
15-én délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet. Az
ünnepélyek sorrendje: délelőtt 11 órakor az elemi
iskolai tanulók iskolájukban, délután 3 órakor a
prot középiskolai ifjusátg az evangélikus templomban, délután 5 órakor az OLSz szegedi fiókja
a templomban. Az Egyetemi Luther Szövetség ünnepélyét 14-én délután 5 órakor tartja az egyház
belmissziós termében.
— Március 25-én és 26-án, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján és a rákövetkező vasárnap
rendkívül mérsékelt utazási és ellátási dijért társas kirándulást rendez a Délnwgyarország Wienbe. Részletek legközelebb.
— Halálozás. Bálé István városi adópénztárnok pénteken 49 éves korában néhány napi betegség után elhunyt Temetése vasárnap délután
3 órakor lesz a belvárosi temető kupolacsarnokából.
210
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— 81 centimétert áradt a Tisza. A Tisza
áradása szombaton tovább tartott. A pénteki
vízállás 407 centiméter volt, szombaton 488
centiméteres magasságot mértek. Valószínű,
hogy az áradás most átmeneti időre szünetelni
fog, mert a Tisza felső szakaszáról, a Marosról és a Kőrösökről apadást jelentenek, csupán a felső szakasz kisebb mellékfolyóm mutatkozik áradás.

— VÁROSI SZÍNHÁZ.
Március 20-án este
8 órakor Troubadour.
Szerepelnek
Halmos János, Svéd Sándor, Bátky Anna, Élek Szidi,
a
budapesti Operaház
tagjai.
Dirigál
Fleischer
Antal. Kiegeszitett zenekar
és kórus.
Jegyek
Délmagyarországnál
és a
szinházban.
— Tiszteletbeli kinevezés. Bárányi Tibor főispán dr. Katona István városi aljegyzőt, az előljáróságl hivatal vezetőjét tiszteletbeli tanácsnokká nevezte kL
—• A Piarista Diákszövetség kalturestje. Vasárnap délután fél 6 órakor a gimnázium dísztermében P. Müller Lajos tart előadást a misztika
köréből. Első szám Csefkó Zoltán tanuló szavalókórusra irt darabja lesz, amely a mult vasárnap
nagy tetszést aratott. Dr. Belle Feirenc hegedül
K. Kain Kató kíséretével.
— Előadáa az ügyvédi kamarában. Az Országos Ügyvédszövetség szegedi osztályülésén hétfőn este fél 7 órakor az ügyvédi kamara dísztermében dr. Vészi Mátyás budapesti ügyvéd „A létfenntartás joga" elmen előadást tart
— ügyvédi hir. Dr. Rottenberg Pál ügyvédi
müködisét Lőw Lipót-ucca 9. szám alatt folytatja.
128
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tart a

25 éves jubileumi vásár §
Fischer „Kézimunfcaliáz" Kölcsey u. 10.
— Március 15-én teljes hivatalszünet lesz a
városházán. A polgármester a nemzeti ünnep
napján, március 15-én teljes hivatal szünetet rendelt el a városi hivatalokban.
— Holland-India volt kereskedelmi főbiztosa
Szegeden. Érdekes vendége lesz Szegednek hétfőn
és kedden William de Cock Buning, Holland-India
volt kereskedelmi főbiztosának személyében, William de Cock Buninget fia révén, aki Magyarországról nősült, családi kapcsolatok fűzik Magyarországhoz és nagy érdeklődéssel viseltetik a magyar ügyek iránt Hétfőn este William de Cock
Eming a szegedi Rotary Clubnak lesz a vendége, kedden délelőtt a várost tekinti meg és látogatást tesz a város vezetőméi.
x A Dolgozó Nők Klubjában Radnóti Dezsőié
gyakorló-polgári Iskolai szakvezető tanár „A
dolgozó nő hivatása és keresete" cimen f. hő 12én (vasárnap) d. u. 5 órakor előadást tart. (Kelemen u. 11.)
191
— Szeged brldgebajnoksága. Szeged bridgebajnoksága öthetes küzdelem után befejeződött. A bajnokságot a Szegedi Bridge Szalon
csapata hódította el. A győztes csapat minden
tagja olyan játékot produkált, amely biztató
előjelnek látszik a húsvéti országos bajnokságra. A csapat tagjai: Weisz Imre, dr. Szemző Imre, Sós László, Vas Pál, Müller Imre és
dr. Schwarcz István továbbra is erős tréningben maradnak A második helyezett csapat tagjai: Szirmayné Lily, dr. Holló Pál, Setét Andor,
Pető György, Szántó János és Róth Ernő. A
harmadik nelyezett: Grüner, Pártos, dr. Lusztig, Singer, dr. Koch-csapat, mint a verseny
favoritja indult a küzdelembe, csak balszerencséjüknek tudható be, hogy nem végezte jobb
helyen. Negyedik a Regatta csapata, amely az
utolsó fordulóban Máténé. Máté, Fellegi, dr.
Bedő és dr. Raracs összeállításban a bajnokcsapatot verte meg. ötödik a Hölgyek team ja,
hatodik a DAC csapata. A verseny végleges
eredménye: I. Weisz-team 4 győzelem
133
pont, II. Szirmayné-team 8 és fél győzelem
22 pont, III. Grüner-team 3 győzelem 23 pont,
IV. Máté-team 2 győzelem 4 pont, V. Hölgyek
teamja minus 82 pont és VI. DAC 1 győzelem minus 100 pont.
x Gyermekeknek csak enyhe ártalmatlan hashajtót szabad adni, hogy a rossz emésztés gyakori következményét, megelőzzük. Ezért rendelnek az orvosok gyermekeknek Darmolt.

AZ EMBER &ETE.
HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE

— Frontharcosok műsoros estje. Az Országos
Frontharcos Szövetség szegedi főcsoportja 18-án
este 9 órai kezdettel az ipartestület nagytermében műsoros estélyt rendez sziegénysorsn bajtársaik felruházására. A műsoron szerepelnek Hont
Erzsébet, dr. Tonelll Sándor, dr. Ocskay Kornél,
dr. Belle Ferenc, Orbán Sándor, konferál Endrényi Imre.

Előzd meg a nagyobb
BAYER PÜRGO enyhén h a j t .
Egészségnek mit sem á r t ,
Utánzattól szenvedsz kárt*
x Követelje a Stanffer-trapplstét, mert minőségbein ez vezet.
111
— Tokaji és szegedi édes borok olcsó eladását
megkezdte Danner Mihály, Szédhenyi-tér.
215

fürdőkályhák, mosdók, angolklozet, bidék
és piperecikkek elsőrendű kivitelben Fekete
Nándornál, Kossuth L. sugárut 18. Tel. 22-72.
— Gyermekszerencsétlenség. Szombaton délelőtt súlyos égési sebekkel beszállították a közkórházba Dénes Mihály másfélesztendős, Aignertelepi kisfiút. Hozzátartozói előadása szerint a
gyermek játszadozás közben arccal ráesett a forró tűzhelyre. A kisfiú első és másodfokú égési
sebeket szenvedett, állapota súlyos. A szülök ellen megindult az eljárás.
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ideálisan test, tisztit
női és férfi ruhákat.

Batthyány ucca 2.

— Előadás. A szegedi zsidó ifjúsági könyvtár
vasárnap délután fél 6 órakor a zsidó hitközség
dísztermében purLmi ünnepségei rendez.
x Felhívjuk olvasóink figyelmét lapunk ma!
számában megjelent X X X osztálysorsjátékra. A
húzást már április 7 és 10-én megtartják. Igen
ajánlatos volna, ha a nagy keresletre való tekintettel az eddigi résztvevők sorsjegyszámaikat
megtartanák s az tq vevők pedig minél előbb rendeljenek.
— A legifjabb Írói nemzedék két nagytehetségű
tagjának, Tőrök Sándornak és Székely Tibornak,
egy-egy reprezentatív elbeszélését közli az UJ
Idők mai száma.
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Fontos Bndopcstre
utazók rfózéreü!
Szállton meg 0
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Berlini tér 7 (NQUgattnát)
Budapest l e g j o b b

helyén fekvő

modern szállója.

Lift. Központi fűtés. Hideg és meleg
folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák.
Kávéház-étterem.
7

Szobák

4-50, Pensió 7-től.

Egyágyasnál 10%, kétágyasnál 20%
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e lap előfizetői és olvasói részére.

DÉLMAGYARORSZÁG

13

T933 március 12.

• ^.MmJuimi'mijmm'tjamm^mmmmamm^maaKmmi

Cianozást
legtökéir'esebben.

legolcsóbban

j L/tfíA§fEPTGTI EN1I4I
I cianozó

poloska és
moly ellen
végez a

VALLAIAT

Irodája. Dugonics tér 12. (udvar) T. 31—77

— Március 25-én és 2G-án, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján és a rákövetkező vasárnap
rendkiviil mérsékelt utazási és ellátási dijért társas kirándulást rendez a Délmagyarország Wienbe. Részletek legközelebb.
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levert,
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o

újdonságok legolcsóbb árban kaphatók

Központi cipőüzlet
Tisza Lajos körút 36 szám.

Bágyadt,

egyéneknél a fprmészefes »Ferenc József
kesertíviz szabaddá fezsi a vérkeringést é«
emr»li a gondolkodó- és munképe«séget. Beható kórházi kfs-érlelek folyamán bebizonyul!,
hogy a Ferenc József viz szellemi munkásoknál, neuraszléntá^ pmbereknél és betegeskedő
asszonyoknál rendkívül Jótékony hafósu gyomor* és bélHsztiió szer. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
íüszerflzlefekhen kapható.
rí
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Ez ma a lesrolcsóbb és leeriobb tészta I
Naponta friss késxen kapható P 1*40 kq.-ként.
Olcsóbb mintha ollhon b a j o s k o d n a készítésével I HUller d l ó t ö r ő d e , M é r d ucca 21.
Telefon 26—69. — Rendelést házhoz szállítok.
<n

Klauzál tér és Kiss ucca sarkán

felosztva
bérbeadandó

az ezidőszerinti p a p í r k e r e s k e d é s
helyisége. Érdeklődni lehet Kállai
ügyvédnél.
IW

íraHÉTlTár Mrsa
könyv- és papirnagykereskedés közli, hogy
régi helyiségét ujjal cseréli fel, amiről a tisztelt vevő közönséget annak időjén értesíteni
fogja.
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„Filléres Flozgalom
szaküzletei:
Szántó József

Trauh B és Társa

Kohn lenft
konvhafelszerelés
Hay Miksa

Nemzői SajtóYáüalat

konyhafelszereléa

könyv és papir

könyv ós papir

tivesr, poroellán

Schi !in.;er Ká!mán
iiveg. porccllán

Rosner József

Földes Izsó

Ruha-Divat Áruház

Sc warz Tesfyérek

villany, rádió

tiri és női divatáruháza

Vásőrolionk szaküzlefehben!
Zomincedínye<nk
viláqhlrU m*rkák,
nem vásári áruk.

flv*3. norcelán. favenc:

2 drb mély v. tapos
hussütő lábas
—.67 tányér
—.78
palacsinta sütő —.67 3 drb szines mocka
öntöttvas gyorsfőző —.67 csésze aljjal
—.78
püspftkkcnyér sütő —.77 3 drb szines bögre —.78
nyeles lcvesszürő —.77 3 drb üveg virágváza —.78
szénlapát tüzvassal —.77 1 drb öveg kompót v.
—.77 lapos tál
—.78
nikkelezett tálca
kuglófsütő csövei —.87 3 drb esem o«e tányér —.78
.87 4 drb sztnes csészealj —.78
nagv sütőtepsi
—.87 3 drb színes kis fözenagv tortasütö
—.87 lékestál
—.78
hiteles űrmérték
«Alpacka« mokka
1 drb üveg cukorkanál
—.87 dobor
—.78
2 >AIparkai kávés
| 1 drb nagy üvepkorsó —.94
kanál
—.07 6 drb borospohár —.!)4
t »Alparka« evőkanál
1 drb színes levestál -.9-!
v. villa
• —.97 2 drb favenc szines tea.
1 mosdótál
—.97 csésze aljjal
—.94

1
I
I
1
1
1
1
1
1
1
t
2

fllftghiril Sl-n BYőrlmánri :i1
t
1
1
t

alum.
alum.
alum.
alum.

drb

fc zöbö re s z l
s 1 1

-.94
tojás sütő
-.87 . "f : 1 1 ...
fazék
_ 87 1 <1rb p o r c e l l f n s r , n e s
—.94
lábas
—.87 teacsésze aljjal
vajtartó
—.94
teaszamovár 3.98
8

t alum" csöportMbas « ^ l í d r b * «
1 rézmozsár
3.90 ?
^
3.90
t
1
1
1

réz kávéőrlő
csiszolt vasaló
dióörlő
burgony.itörö

likör

"s

, ~ 918
M

11

0 személves vlzcskészlct 1 98
3.60
6 személyes boros4.80
készlet
1.98
4.40
1.70 1 kompótkészlet, üvegből, 6 személyes
1.98

1 rézkarnis felszerelve 3.20
r»en cffrltele azaXItxKaphatók:
lerelnlíhen rtllantlóar
UnoOaió « . — C s e p e l z o
Hay Miksánál
mdncedénveh vliaptjlrUnh, c*f(Unkm-I »pSzéchenyi téren és
»McrrxQetö k.
Szál^lálózsB^é,|^ollnlen8né!|Sch,,,,,,9e^K4,má,",4,
Snőchmjritfrii TiiraL.kflr. 5.,
Csekonica ucoában

Uras kirakatainkat b. figyelmébe ajánljuk.
¡Szánté cég Játékai árban,szépségben vezetnek.

— Ax iparosifjusáe műkedvelő gárdája március 19-én, vasárnap délután a városi színházban
előadja a „Süt a nap" cdrnü darabot
— VÁROSI
SZÍNHÁZ.
Március 20-án este
8 óralcor Troubadour.
Szerepelnek
Halmos János, Svéd Sándor
Bátky Anna, Elek Szidi, a
budapesti
Operaház
tagjai.
Dirigál
Fleischer
Antal. Kiegészített zenekar
és kórus.
Jegyek
Délmagyarországnál
és a
színházban.
x Köhögés és rekedt«ég ellen használja a tápláló és Ízletes Blokmaltot.
— Tizcnhnt nj sapka. A szegedi iparosok állandóan panaszkodnak, hogy a zsibpiacon, az érvényben levő rende'kezések ellenére is árulnak az ócskások ui holmit is. A napokban is érkezett az
iparb-ité^áaihoz följelentés, amelvnpk alapján az
ellenőrző közegek razziát tartottak a legutóbbi
zsibpiacon és az egvlk árusnál tizenhat uj sapkát találtak. A sapkákat elkobozták és az árus
ellen megindult a kihágás! eljárás.
— Az ötödik szearedi ipari vásár. A szegedi
ipartestület május 27. és junius 5 kőzött rendezi
meg az ötödik szegedi ipari vásárt. Már az előző
felhívásokra nagv számban ie^tkertek az iparosok és nacv érdeklődés nyilvánul meg vidékről
is Erre való tekintettel n rendezőbizottság folhivia az idei vásáron résztvenni szándékozó szegedi Iparosokat, hogy lehetőleer az április 15-1 jelentkezési határidő előtt közöljék szándékukat az
ipartestület hivatalával, mert a helykiosztásnál
a jelentkezési sorrendet is fi"-"flembe veszik.
— A szegedi városi gőzfürdő njonnan modernül
berendezett viz- és iszapgyó.*v-infézetet létesített. Hidrgvizgvógvintézet, villanv. kénes, sós.
szénsavas és kádfürdők. Nedves gőz és forró légkamrák. Hideg, meleg uszodák Gyógymassnse.
Tvóknrák Inhalatorium Iszappnkolások a szegedi
thermál forrás és koloni világhírű rádiumos
gvógviszappal. Orvosi főügyelet Igen mérsékelt
fürdődijak. A thermál fürdő nők. férfiak részére
mindennap. Iszaposztály: nők részére: hétfő, szerda, pénteken, férfiak részére: kedd,
csütörtök,
szombat, vasárnap. A szegedi thermál viz. mind
pedig a kolopi gyógviszap kitűnő sikerrel alkalmazható rheumánái, köszvénvnél. csont és izületi
bántalmaknál, egyes idegbajoknál mint Ischias
sfb. krónikus női gyulladásos megbetegedéseknél,
izzudmányoknál
x Mer-hivó. A Szegedi Zsidó Nőesrvlet tisztelettel meghívja összes tagia.it f. é. március 19-én d.
u. fél 5 órakor a Margit-uccai Székház nnavtermében tartandó rendkiviili közevii lésre. Tárgy:
Sz.egényügv. A közgyűlést megelőzőleg 4 órakor
választmányi gvülést tart a Nőecrvlet, a,melvre
szintén ezúttal hivja meg választmány a tisztelt
tagjait az Elnökség.
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— A Mezőgazdasági Tntézet előadásai. Az Alföldi Mezőgazdasági Intézet tisztviselői február
óta is tartottak szakelőadásokat a környéken.
Laezkó Aladár főadjunktus Kisteleken a gyomok
kártételéről és azok irtásáról, tunvogi Szűcs Árpád asszisztens Sándorfalván az istálló és komposzttrágvág kezeléséről, Somorjai Ferenc Szentmihálvtelken és Csongrádon a korai uj burgonya
termesztéséről, a gabona rozsdáról, tartottak nagy
érdeklődés mellett előadást. Az állomás tisztviselői az előadásokon kivül mint szakelőadók résztvettek a földművelésügyi minisztérium megbízásából az alföldi zöldmezőszövetség által Felsőtsnván február 5-én és 12-én rendezett tanfolyamon is, ahol Obermaver Ernő fővegyész a talajművelés alapelveiről, Larzkó Aladár a mesterséges takarmánynövények termesztéséről, Somorjai
Ferenc a rétek és legelők müveléséről, tunvogi
Szilca Árpád pedig a keveréktrágyák készítéséről
tartott előadást

SZABALYOZZA A BE.LMUKCDfc.ST

Tfözscfe
Budapesti értéktőzsde zárlat Az értéktőzsde
irányzata ma egyenetlen volt. A tőzsdeidő elején
a tegnapi frankfurti esti tőzsde szilárdságra ösztönözte a piacot és az irányzat ennek következtében nyitáskor barátságos volt. Később a spekuláció nagyfokú tartózkodása, a megbízások hiánya
és gyengébb berlini irányzat csaknem teljes üzlettelenségeket eredményezett. Az üzlettelenség
és tartózkodás alatt a nyitási árnyereségek nagy
része lemorzsolódott és egyes részvényeknél árveszteségek is előfordultak. Mindvégig szilárdan
tartotta nívóját a Salgó, a Rima, Nasici és M.
cukor. A fixkamntozásu papírok piacán lényeges
változás neim történt. Magyar Nemzeti Bank 115,
Első Magyar Alt. 250, Hungária 6.25, Első Bp.
Gőzmalom 12, Bauxit 29, Cemenlia 96, Cement 50,
Magyar Asphalt 9, Kőszén 362, Nagybátonyi 21 5„
Salgó 25.5, Urikányi 33, Glóbus 18.5, Fegyver 72,
Ganz 11.75, Láng 13.6, Lámpa 15, Bima 18, Nasici 68, Hév. 30, Nova 14.5, Tröszt 75, Délcukor 77,
Magyar cukor 77.3, Mezőgazdasági Ipar 8, Izzó
311, Gschwnddt 101, Krausz 70, Boval 22, Szegedi
Kender 13.5, Goldberger 31, Győri textil 31, Pamut 34.5, Hungária műtrágya 7.25, Buggyanta 22,
Telefongyár 8.4, Főv. köles. 37.25.
Zürichi devizazárlat Páris 20.375, London 17.95
Newvork 504.315, Brüsszel 72.40. Milánó 26.375,
Madrid 43.80. Amszterdam 208.10, Berlin 122 75,
Bécs (hiv.) 72 91, (silling) 58.00, Szófia 3.70, Prága 15.3375, Varsó 58.00, Belgrád 7.00, Bukarest
308.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvnmjclentése. Angol font 20.10—20.50, belga 79.16-7974
cseh korona 16.91—17.01, dán korona 89.70—90 90,
dinár 7.50—8.00, dollár 570.50—573.50. kanadai
dollár 475-485, francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 233.40—234.80. lengvel zloty 64.20—
64.70, leu 3.40-3 44, leva 3.95—4.25. líra 29.90—
30?0. német márka 135.70—136.60, norvég korona
102 90-103 90, osztrák schilling 80.10-80.80, svájci
frank 11070-111 70, svéd korona 106.2o-l07.20.
A bndanestl terménytőzsde hivatalos árfolvftmni. Bnza tiszai 76 kff-os 15.00-15.15, 77-es 15.20
—15.55, 78-as 15 40-15.70, 79-es 15.60—15.85, 80-as
15.75—16.05. Pestvidéki rozs 7.85—7.95, takmrmánvárpa 10.30-10.50. sörárpa 11.00—13.25, tiszántúli tengeri 7.00—710. korpa 6.25—6.35.
Csikágói terménytőzsde ba.nkszünet miatt zárva.
A volt Gál Testvérek utódai tlzleiholyiséjrében.
Klauzál tér, berendezések

We^he^-frassz*
'resorra!,
Me'eor föltfkWa

egyben, vagy darahonként, minden elfogadható áron
e l a d ó .
Megtekinthetők szordán a délelőtti órákban.

m

S z e q e d székhellyel

rauonftépviselctcf
állítunk fel. Olyan elsőrendű szakmabeli L
ügynökségek, vagy ügynökök ajánlatát #
kérjük az eddigi működés megjelölésével, akik székhelyük környékén is állandó vevőkörrel rendelkeznek.
G E S S L E R S I F G F R I E D RT.
likőrgyár, városi iroda, Budapest, VII.
Hársfa u. 28.
Bu

Kössöneínyilvániids.
Palotás
Jóxef
nyugalmazott MÁV.
főmozdonyvezetfl. Szegedi Temetkezési Egyesületi pénztáros temetésén meg-jelent rokonságnak, ismerősöknek és részvétüket nyilvánító Egyesületeknek, társadalmi köröknek,
barátoknak ezúton fejezi ki hálás köszönetét
a gyágzbaborult

"Palotás

család.

1933. március 12.

13

DÉL"MAGYARORSZÁG

Spori
— VÁROSI SZÍNHÁZ.
Március 20-án este
B órakor Troubadour.
Szerepelnek
Halmos János, Svéd Sándor, Bátky Anna, Elek Szidi, a
budapesti
Operaház
tagjai.
Dirigál
Fleischer
Antal. Kiég eszitett zenekar
és kórus.
Jegyek
Délmagyarországnál
és a
színházban.

A Szeged FC nehéz küzdelme
a Millenárison

Kitűnően bevált, minden
ban nélkülözhetetlen

jobb

háztartás-

PETROLGÁZrOZö GtPEINK
terjesztésére agilis, korrekt

Helyi

képviselői

Vasárnap kerül eldöntésre a Millenárison
keresünk. Ajánlatokat addigi működés
a Szeged—Nemzeti ba jnoki mérkőzés. Az eredM7
megjelölésével alanti cimre kérünk:
mény mindkét csapat helyezésére fontos kiha"FOHTUM/1" VeíroJfjáxfözö
Vállalat.
tással lehet, mert bármelyik csapat kerül is ki
Budapest.
VI.. Jlndrássy
ut 33. a z .
vesztesként a küzdelemből, a veszélyes zónába
kerül. A két csapat a következő összeállításban
játszdk:
Szeged: Pálinkás—Werner, Riesz—Gyuxcsó,
A színházi iroda hirei
Somogyi, Bertók—Korámyi I I , Grósz, Lukács,
Ma délután: Három grácia. Filléres hélyárak, Kiss, Harmat
délutáni bérlet. Ma délután az első előadás telNemzeti:
Vermes—Flóra, Szmdrő—Horsó,
Éhség, árulás, Przemysl (Lévay Jenő könyve)
jes színpompájában kerül színre a Három grácia. Buza, Belesik—Paczolay, Odry, Bihámy, VaEgy
kitűnő újságíró megrázóan érdekes és fájMa este: Tul a Dunán Baranyában. Erdélyi das, Szeder.
^
dalmasan izgalmas könyvet irt Przemysl tizenkiMihály népszerű melódiáit már városszerte dúlenc év előtti véres eposzáról. Lévay Jenő várdolják. A remek operettujdonság osak ma és holtüzér volt az ostromlott és körülzárt várban
nap este kerül színre.
Az amalőrbafnokság
amelynek legendás hírét terjesztették végig
Kedden mégegyszer műsorára tűzte a színvasárnapi programja
monarchián és amely azóta a legvérzőbb valótház Hasenclever modern zenés burleszkjét, a Talpig úriembert.
A vasárnapi amatőrforduló kiemelkedő ese- lanságnak és a legvakmerőbb könnyelműségnek'
Kedden délután Szegedre Jön Kincses bácsi ménye a
SzAK-pályán játszódik le. Itt ját- bizonyult Személyes tapasztalatok, drámai élméMeseszínháza. A kitűnő gyermektársulat a Hü- szák le az SzTK—KEAC
mérkőzést, amely nyek, vádoló dokumentumok és beszélő okmávelyk Matyit játsza el. A Meseszínház előadásán azért bír érdekességgel, mert az egyetemi csa- nyok alapján irta meg Lévai Jenő Przemysl hafellép a szegedi társulat két kedvenc gyermekszi- pat ínég egyetlen egyszer sem tudott győzni az lálos történetét és ez a könyv tizenkilenc év esenésze, K. Nagy Csilla és Remete Dusika.
SzTK ellen. Most azonban reméli az egyetemi ményei után is izgató és felzaklató olvasmány.
Szerdán ünnepi díszelőadás. Az egyetemi hall- tábor, hogy végre sikerül legyőzni a régi rivá- Markáns képekben, eleven fotográfiákban vonul
fel a körülzárt vár halálos filmje, — a váré,
gatók Turul szövetsége rendezésében ünnepi pro- list.
amelynek tökéletességéről és bevehetetlenségégram lesz, amelynek keretében beszédet mond
Nagy érdeklődés előzi meg a
SzAK—MTK
ről legendákat terjesztettek és amely valójában
Móra Ferenc és dr. Szécsényi István.
mérkőzést is. Az MTK-raak ezen a mérkőzésein
még el sem készült, amikor falai alatt először jeCsütörtök, péntek: Az élet álom. A Színházba- nem sok reménye van a pontszerzésre.
lent meg a százezernyi orosz sereg... A könyrátok Társaságának második bérlett előadása. A
A SzAK-pálya programja fél 2 órakor kez- nyelmüség, a lelkiismeretlen ség vádirata ez a
spanyol irodalom világhírű remekmüve Táray dődik.
könyv, — félig megépített erődítések, félig üreFerenc vendégfelléptével. Hont Ferenc rendezéAz UTC-pályán
délután fél 4 órakor játszák sein maradt élelmezési raktárak, női selymek,
sében.
le az VTC—Móraváros
mérkőzést, míg ar SzTK- mely ruha helyett, használhatatlan „abesszíniai"
Szombat, vasárnap: Az ember tragédiája. A pályán 3 órakor kezdődik a
Vasutas—CsAK
színtársulat a hét végén elsőrendű művészi szen- mérkőzés. Kecskeméten a KAC—KTE, Kiskun- ágyuk, ócska fegyverek, rozoga repülőgépek, vázációval kedveskedik a közönségnek. Színészetünk félegyházán a KTK—MAK mérkőzést bonyolít- góhidra parancsolt ló-ezz-edek, hibás jelentések,
feláldozott emberéletek, reménytelen erőlködések,
két büszkeségét Kiss Ferencet, a Nemzeti Szín- ják le.
az éhségtől elcsigázott emberek, csonttá fagyott
ház ünnepelt művészét és Táray Ferencet, a szeA II. osztályú
mérkőzések
közül Szőregem
gedi színház volt tagját, az országos nevű szín- játszák le a Rákóczi—FÖC, Kiszomborban a állatok, kegyetlen kém szervezetek és halálba rohanó honvédezredeik — ezek jelölik a przemysli
művészt fellépte« Madách remekművében.
KAC—ASE, Kiskundorozsmán a KPLE—KiTE véres eposz halálos fejezetét És mlg kiderül ez
Az ember tragédiája mindkét előadása az nj. mérkőzést.
a döbbenetes kép, addig egymásután vezénylik
feszállitott helyárakkal kerül szinre.
előre a magyar honvédet fantasztikusan vakmerő
Az
SzTK-pályán
játszák
le
a
Vasutas—Csak
Délutáni előadások. Csütörtök: Három grácia
és reménytelenül bátor kirohanásainak céltalan
előtt
a
SzAK—Vasutas
Zrimvi-dijmérkőzést
rtcatcraaelőadás, filléres belyárak, szombat: Az
sorozatát Kenyér helyett lóhus, bakkancs helyett
élet álom (ifjúsági előadás, filléres helvárak), Va- délelőtt pedig az SzTK—KEAC szövetségi és
a sárban elmálott rongydarabok, tüzérségi támosárnap délután fél 4: Tul a Dunán Baranyában, ifjúsági bajnoki mérkőzések lejátszására, kegatás helyett megnémult ágyuk, éhség és árulásvasárnap délután 6: Az ipartestületi műkedvelő- rül sor.
Kötszer helyett fa gyapot,rabhelyett faforgács és
gárda vendégjátéka. Szinre kerül: Süt a nap.
temetetlen honvédezredek ns előretolt állások
A színház pénztára a hét összes előadásaira a
előtt. És a „bevehetetlen" Przemysl döbbenetes
mai naptól kezdve árusítja a jegyeket.
Bonyodalmak a Ferencvárosborzalmában a honvédek és népfelkelők remény-

Könyvek

V á r o s i

S z í n h á z

Ma d. n . :

Három grácia

(Filléres helyirak)

Ma e s l e :

Tul a Dunán
MEGHÍVÓ.
A Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat
rt szegedi bej. cég 1933. évi március 23-án d u.
4 órakor a részvénytársaság irodájában Szegeden,
Aradi u. 8. sz. alatt
rendes közgyűlést
tart, amelyre a t. részvényeseket ezennel meghivja
az igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. Közgyűlési elnök és jegyzőkönyvhitelesátők
megválasztása.
2. Az igazgatóság és felügyelőbJzottság jelentése az 1932. üzletév eredményéről és annak megvizsgálásáról.
3. Az 1932. flzletévi mérleg- és nyereség-veszteség-számla megállapítása és határozathozatal az
üzleteredmény tárgyában.
4. Határozathozatal az Igazgatóságnak és felfigyelőbizottságnak megadandó felmentvény tárgyában.
5. Az igazgatóság 3 évi megbízatásának lejárta
folytán 6 igazgatósági tagnak 3 évre leendő megválasztása.
6. Esetleges indítványok.
A közgyűlésen csak az a részvényes vehst részt,
aki részvényeit legalább 3 nappal a közgyűlés előtt
a részvénytársaság irodájában letétbe helyezi. Az
1932. évi mérleg és nyereség-veszteség-számla a
részvénytársaság irodájában a közgyűlést megelőzőleg a hivatalos órák alatt megtekinthető.
S g r i — m o d e l l *ltán fi pengCtGl, haskötók orvosi rende• U Z 3 J W . letre legoloaóbban, minden 8 Makmába r i g ó
prorsan
C l A Í n a v n Á
Kíilcsey ncca 12. szám
jutányosán j l C i r i C i í t C
(Gázgyár Irodával azamben).

Szeged Kupamérkőzés körül

A március 15-i Ferencváros—Szeged FC Magyar Kupamérkőzés pályaválasztási joga körül
nagy bonyodalom keletkezett Mindkét csapat
magának vindikálja a pályaválasztó .jogot és
arról egyik csapat sem hajlandó lemondani A
szabályok értelmében a Szeged FC-t illeti meg a
pályaválasztó
jog, inert többször utazott mint
a Ferencváros. Valószínűinek látszik azonban,
hogy — sorsolás utján döntik el, hogy kit illet
meg a pályaválasztó jog.
Cserkészbemufitó. Gróf Teleki Pál főcserkesz a jamboree parancsnoka, szombaton Szegedre érkezett. .Vasárnap végignézi a tiszteletére rendezendő lovasrendőrcserkészbemutatót. Meglátogatja a cserkész otthonokat és részt
vesz a cserkésztiszti gyűlésen.

telen áldozatai mégis hat hónapig tartották a „tökéletes" várat az orosz halálgép körülzáró gyű-,
rüjíben. Megrázó és fájdalmas Lévai Jenő könv-j
ve, amellyel ujabb adatokat sorol frf a világháború esztelen borzalmához^ És a vakmerőség,
elszántság, nélkülözés, pusztulás képeiből külön'
színekben emelkedik ki a szegedi ötös honvédok
legendája, — felejthetelen tények és felejthetetlen
nevek: Seide tábornok, Nónay ezredes, Tabódy
őrnagy és a többiek, akiknek nevét lehetetiert
megrendülés nélkül olvasni. Ez a könyv külön
emlék a névtelen katonának és külön dombormű
a szegedi honvédnek. Éhség, árulás, Przemysl:
vádirat és legenda Ítélet és költemény.

Mardn Maurice: Szerelem örök titok. (Az
Athenaeum 2 pengős regénysorozatának uj kötete.)
Martin Maurice az uj francia
irodnlom
egyik legragyogóbb tehetségű tágja. Szédítően
merész magasságok utasa, legfelsőbb emeleteit
s ugyanakkor legmélyebb pincéit Jária meg a léökölvívóbajnokság. A Magyar ökölvívó Szöleknek és az életnek. A szerelemről ezer és
vetség keletmagyarországi alszövetsége vaezer regény szól — jóformán minden regény a
sárnap a rókusi tornacsarnokban rendezi meg
szerelem regénye —, de annál kevesebb a há-j
a kerületi ökölvívó bajnokságokat, amelyen
zastársi szerelemről. Hogyan múlnak nappala*,
Kecskemét, Szolnok, Hódmezővásárhely, Béés éjszakái két egymás mellé ónként láncolódott;
késcsaba, Mezőtúr, Makó, Szentes boxolóin kíembernek? Mik azok az ingovánvok ¡fa
zátovül a két szegedi boxoló klub is starthoz áll.
nyok, amelyek közt utat kell találnia a minden-^
Nagy küzdelem lesz a bástyái Holtzer Tivanap 'szerelmeseinek? Martin
Maurice világidar által alapitott vándordíjért, amelyet jera könyvében egy házaspárt mutat be, akik ezt'
lenleg az SzTK véd. Az előmérkőzések déla nehéz utat tapossák. És amikor a házastársi,
előtt 9 órakor kezdődnek, a döntő küzdelmekágy nem tudja Őket megtanítani az igazi szere-;
re délután 7 órakor kerül sor.
lemre, amikor elkalandoznak belőle tiltott terű-*,
A KEAC sportpályájának kérdését hétfőn dél- letekre, akkor találják csak meg igazán egy-;
után 5 órakor a központi egyetem II. emeleti 1. mást, idegen karokban érzik csak meg, hogy egy*j
számú tantermében vitatják meg.
más kezét fogva kell végig járniok az életet KéMezei futóverseny. Ma délelőtt fél 11 órai nyesebb és merészebb témát nagyobb finomság-',
kezdettel tartja a Szegedi MTÉ házi mezei fu- gal és művészettel nem irtak még meg, mint ea
a fiatal francia iró.
tóbajnokságát a Gedó környékén. Táv körülbelül 3000 méter.
olcsó árban fcéfrfK
-.fa — Képjele u//<t
A SzUE úszói megkezdték tréningjeiket az ujaluklMaíjialc
szegedi versenyuszodában. Szombaton már viziPanlsiKismesterfé!.;
rw-Ak Ferenc « . S. 88
pólótréninget is tartottak.
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L I S Z T E T „V E G Y E M !
közvetítése. »Bánk bán.« Dalmű 3 felvonásban.
Az I. felv. után: Pontos időjelzés, sporteredmények. Az előadás után aradi Farkas Sándor
és cigányzenekara a Bodó-kávéházból Ignáth
Gyula énekszámaival,
val.
M

A budapesti rádió műsora
1933 március 12-től március 18-lg
Vasárnap, március 12.
9: Hirek, egyházi zene. 11.15: Evangélikus istentisztelet a Deák téri templomból. Prédikál
Kemény Lajos esperes. Utána pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. Majd a m .
kir. Operaház tagjaiból alakult zenékar. Vezényel Dohnányi Ernő dr. 2: Gramofonlemezek. 3: A m. kir. Földművelésügyi Minisztérium rádióelőadássorozata. 3.45: Az iskolánkivülí népmüvelés rádióelőadássoroaata. Rádió
Szahad Egyetem. 4.30: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. Ma jd Pert is Jenő és cigányzenekara. 545: Ideges vagyok. Szilárd János vidám
csvegése. 6.15: Steiner Simi jazz revüje a Royal Orfeumból. 7: A nagy víz szivárványa. Móra Ferenc előadása. 7.30: Sport- és űgetőversenveredmények, hirek. 7.45: Operettelőadás a
Stúdióból. Hajdúk hadnagya. Operett 3 felvonásban. Utána pontos időjelzés, sporteredmények. Majd Guttenberg György szalonzenekara és Horváth Gvula cigányzenekara az Ostende kávéházból Kalmár Pál énekszámaival.

Uram,
elegánsan akar iárni?

Föltétlenül keresne fel KILCZ F Ü L Ö P
uri szabóságát. Árait újból milyen leszá litotta.
T/«guJabb Iröl- és belföldi szövetekból nagy választék.
Hozott anyagból is vállal munkát, hitelképes egyéneknek részletre is.
ím
D u g o n i c s t é r 11. ( M t l l l e r - p n l o t n . )

KAKAÓ

Hizlaló, tdegeröstlő, vérképző.
2 decis üvegben l O fillér
5 .
.
22 .

K ö z p o n t i Tefcsarnok Rt.
zer Oszkár hegedül. Zongorán kisér Polgár
nokfefcsarn okaiban.
W
Tibor. Közben 12.25: Hirek. 1: Pontos időjelzés,
időjárás- és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelCsUt«rt»k, m á r c i u s ÍO
miszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4: »A
palóc nyelvről.« Forgon Lajos előadása. 4.45:
9.15: Ragyóczy Jolán zongorázik, Vágó Boris*
Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5: »A riska énekel és Szijj Dénes tárogatózik, zonkeletázsiai nő.« Ho-Dzin-Ja, a kínai nyelv egye- gorán kisér Polgár Tibor. Közben 9.30: Hirek.
temi lektora előadása. 5.30: Mándits jazz a 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. VízállásNewyork-kávéházból Vajda Károly énekszámai- jelentés magyarul és németül. 12: Déli harangval. 6: Francia nyelvoktatás. (Garzó Mi'dós szó az Egyetemi templomból, időjárás jelen'és,
dr.) 6.30: Herz Lili zongorázik. 7 15: »A vidéki 12.05: Halasi Nyilas Pista és cigányzenekara.
sajtó hőskora.« Vi'éz Kolosvary-Borcsa Mihály Közben 12.25: Hirek. 1: Pontos időjelzés, idöelőadása. 7.45: Polydor-Brunswick gramofonle- járás- és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmi,
mezek. 8.45: »Csillagnézők.« Drámai képek. Irta szerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4: »Mindig
Bükky György és Gyula diák. Rendező Gyar- vannak Cilikék.« Elbeszélés fiatal leányok számathy Sándor. Utána kb. 10: Pontos időjelzés, mára. Irta és felolvassa Tutsek Anna. 4.45: Ponidőjárásjelentés, hirek. Majd Bura Sándor és tos időjelzés, időjárás jelentés, hirek. 5: A m.
cigányzenekara a Dunapalota-szállóból.
kir. Földmivelésügyi Minisztérium rádióelőadássorozata. 5.30: Odeon gramofonlemezek. 6.15i
y q
Angol nyelvoktatás. (J. W . Thompson.) 6.45)
Budapesti Hangverseny Zenekar. Vezényel Komor Vilmos. Közreműködik Orosz Júlia. 8: Vígjátékelőadás a Stúdióból. »Édes ellenség«. Vig.
játék 3 felvonásban. Irta Bónyl Adorján. Rendező Odry Árpád. Utána kb. 9.45: Pontos időjelzés, hirek, időjárás jelentés. Majd: Rácz Berci
és cigányzenekara a Gellért-szállóból. 11.15)
Erdélyi-Prtat Leó jazz zenekara a Gellért-szá'ló
ból Vig Miklós énekszámaival.

Hétfő, m á r c i u s 13
9.15: Odeon gramofonlemezek. Közben 9.30:
Hirek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Víz
állásjelentés magyarul és németül. 12: Déli
harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Szervánszky
szalonzenekar.
Közben 12.25: Hírek. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. .130: Tanfolvam a
Testnevelési Főiskoláról. Kmetvkó János: Bemutató tanítás. 2.45: Hirek,
élelmiszerárak,
piaci árak. árfolyamhirek. 3.30: A rádió diákfélórája. Magyarok Bécsben 1848-ban. 4: Aszszonvok tanácsadója (Aránvi Mária előadása.)
4.45: Pontos időjelzés, időiárásjelentés. hirek.
5: Hajnali látomás. Sebesi Ernő novellája. Felolvassa Szirmay-Kalos Margit. 5.30: Szegheő
János szerzeményei. Előadja
Halmos János
ének, és Kazacsáy Tibor zoneora. 6.10: Német
nyelvoktatás (Szentgvörgvi Ede dr). 6 '
kerleteleni Dalkör. 7 30: A Némi tó megfejtett
titka. Máthé Elek dr. előadása. 8 : A m. kir.
Operaház taziaihól alakult zenekar. Vezónv<-i
Berg Ottó. Közreműködik Sándor Erzsi. Utána
9.30: Pontos ídőielzés, hirek. Maid a Pátria
Szerda, m á r c i u s 13
iázz zenekar és Bodrirs Béla cigányzenekara a
8.30: Hirek. 9: Református istentiszte'et a KálPátria kávéházból Szántó Gvula énekszámaivin-té i templomból. 10: Egyházi ének és szent,
val. Közben 10.10: Időjárásjelentés.
beszéd a belvárosi plébánia templomóbl. 11:
Evangélikus istentisztelet a Bécsikapu-téri tempZslni»cpqyár
lomból. Utána: Pontos időjelzés, időjárás- és
felvesz
vízállásjelentés. Majd: Budapesti Hmrrverscny
ípoH'oeA) perfekt mnrVnerft írásbeli aiánlatnV l á n y o k rmjZenekar.
Vezényel Fridi Frigyes. 2: His Mas
|.-HI1i1««ví<1 Z « l n e g é s F o n a l A n i g y A r K i t . Bndape'.t.
VI., Lehel neo» 8. a«ítm alá kflldendBk.
M.S
ter's Voiee gramofonlemezek. 3.30: A rádió i'iákfélórája. 4: Kurina Simi és cigányzenekara. 4.55:
Pontos időjelzés, időjárásjelenlés. 5: »A magasaKedd, m á r c i u s 14
szabadságharc a külföld költészetében.« írta
9.15: Állástalan Zenészek Szlmfónikus Zene- Galamb Sándor, felolvassa Somody Pál. 5.30:
kara. Vezényel Melles Béla. Közben 9.30: Hirek. Szabadságharci dalok, indulók. EÍőadja a m.
11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállás- kir. Mária Terézia 1. honvédgyaloge:: e 1 zenejelentés magyarul és németül. 12: Déli harang- kara. Vezényel Fricsay Richárd. 6.50: »Kossuth
szó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. Lajos diadautja Amerikába.« Kun Andor dr. elő12.05: Déry Margit énekel és Losonczi-Schweit- adása. 7.30: A m. kir. Operaház előadásának

sjmitftaéühez

á r c i u s
h
ó i a ~ t ő i
kezdve hidegen, melegen, fogyasztásra kész,
egészen lefölözött tejből készült, cukrozott

Óra, ékszer javítása, eladása
jótállással,

olcsó áron

u

v

Joachim í r á s , S z é c e n y i tér 5 .
arany, ezüst brilliáns beváltó.
Szeand vArnn » z e i z A d A t e l d r á í a

Péníek. m á r c i u s 17
9.15: Bertha István szalonzenekara. Közben
9.30: Hirek. 11.10: Nemzetköi vizjelzőszolgálat
Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli
harangszó az Egyetem itemplomból, időjárásjelentés. 12.05: Polydor-Branswick gramofonlemezek. Közben 12.25: Hirek. 1: fontos időjelzés. időjárás- és vízállásjelentés. 130: Tanfolyam a Testneve'éii Főiskoláról. 2.45: Hírek,
élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 3.30:
A rác.'ió diák"élórá;a. 4: »Az agyagtábláktól Guttenberif».« Moravek Endre előadása. 4-45: Pontos időjelzés idő árásje'entés, hírek. 5: Állami
gépgyár fuvószenekya. Vezényel Bo-say Samu.
6.15: »Májusi kaland.« Novella. Irta és felolvassa Andai Ernő. 6.45: Zsi^mondy Gábor
zongorá:ik. 7.25: A rádió külügvi negyedórája.
7.45: Guttenberg György szalonzenekara. 8.50:
Pontos időjelzés, hirek. 9.15: A m. kir. Operaház előadásának közveti é?e. 1. »Gianni Schicchi.« Vígjáték 1 felvonásban. 2. »A háromszögletű ka'ap.« Balett 1 felvonásban. A »Gianni
Schicci« után időjárásjelentés. »A háromszögletű kalap« után Bura Károly és cigányzenekara
a Metropol-szállóból.

Ruháit, függönyeit, szőnyegeit
tisztittaspa és festesse

G l ö c k n e r J. é s
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els® v gytimtltd éa («itfllps telep a<<o a utca 27. Fogadalmi tomp.
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rakoztató zene. Vezényel Polgár Tibor. 6: »Az
vívás mint sport és mint önvédelem.« Kankovszkv Artúr előadása. 6.30: Morvay Akos magyar
nótákat zongorázik. 7.10: Rádióamatőrposta. 7.45
Budai Dénes és Reményi Béla szerzeményei.
Előadja Tóth Erzsi és Kalmár Pál. Zongorán
kisér Polgár Tibor. 9: Pontos időjelzés, hiiek.
9.15: »Táncléptekkel a világ körül.« Bánóczy
Dezső dr. gramofonrevüje. 10.15: Időjárásjelentés. Majd Kiss Latos és cigányzenekara a Baross-kávéházból
Vargha Imre énekszámaival.
11.30: Kalmár Tibor zenekara a Baross-kávéházbóL

Szombat, március 18
9.15: M. ldr. Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekara. Vezényel
Fricsay
Richárd.
Közben 9.30: Hirek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül.
12: Déli harangszó az Egyetemi templomból,
idő járásjelentés. 12.05: Házikvintett.
Közben
12.25: Hirek. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és
vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4: A Rádióélet gyermekjátszóórája, (Harsány! Gizi előadása.) 4 4 5 :
Pontos Időjelzés, Idő járás jelentés, hirek. 5: Szó-

Üzletem

súlypontja:

ELSŐRANGÚ MÉRTÉK UTÁNI URI SZABÓSÁG
Angag — Hozzávaló — Szabás — Hunha — Kivitel — Ar — leklntettDen

SZENZÁCIÓS!!!

FÖLDES IZSÓ ^ KLAUZÁL TÉR
\ külföldi rádiók részletes műsora
'

Hullámhossztábláut
JeM*
6
Tszi
Rádió
P. T. T AlzaJ
1T Alulér Afrika
8 Baroelona Spanyol Aqui estation eaotaua»
9.8 Beograd Jugoszláv Ütenvverfi 60/pero
Ketyegés 200/pero
L7 Berlin Német
16 Buouresti Román Ütenyverö 160/pert
£3 Budapest Magyar Hangsor
2T8 14 Bratíslava Csehszl, Hangsor
Ütenyverö 80/perí
825 l.T Breslau Némát
Hallói Radiozsurnál
«11 88 Brno Cseh
Ütenyverö, vontatott fütty
808 20 Bruxeles Belga
898 16 Daventiy M. Angol Ütenyverö 5—5 ütony
1554 85 Daventry N. Angol Ütenyverö 6—5 üteny
.. 190 üteny/p.
889 1.7 Frnrkfurt Német Morse:
Ketyegéi 200/pero, Morse
852 9.5 Graz Osztrák
872 1.7 Hamburg Német Morso :„..—, két osörrené«
278 75 Heilsberg Német Ketye<?és,háromgongttté«
453 15 Helsinki Finn
Huomiol Qiv akti
298 8.5 Hilversum Holland Hangsor
1875 8.5 Hulsen Holland
Hangsor
1158 10 Kalundborg Dán
Három gongfltö»
408 85Katowice Lengyel Ketyegés 120/p.«. 6. gong
294 2.5 Kosioe Csehszlovák Halló Radiozsurnál
1634 75 Köntgaw. Német 200/pero ketyegé«
1696 54 Lahtí Finn
Huomiol Qiv akt!
472 17Langenberg Német Hangsor öt hangból
259 2.8 Leipzig Német
16 tagu harangjáték
261 86 London N. Angol Ütenyveró 5—5 üteny
856 45 London R Angol Ütenyverö 6—6 üteny
500 8.5 Milano Olasz
Fülemüle
263 11 Mor. Ostrava Cseh
300 75 Mfihlaoker Német Hallót Radlozgnrnfl
Három zenei hang
682 1.7
Német
Hnttagu harang és szirént
1071 75 München
Osló Norvég
Griesf-motivum
1724 17 Párig
R Franota Harangjáték
486 6.5
Praha Cseh
Harang
624 12 Riga Lett
Ketyegés
Róma
Olasz
76
441
Pásztorsip, harangtltég
Stockholm
Svéd
75
435
Gong 80/pero
Strasbourg
Francia
845 17
Gong 15/pero
885 15Toulouses Franoia Gong, madárosicaergét
1411 158 Warszawa Lengyel Morse:.— —, harang t, 4
1249 8 Wien Osztrák
Ketyogés 270/pero
807 0.8 Zagreb Jugoszláv Ctenyerö irO/pero
a
863
848
430
419
894
600

Vasárnap, március 12

BEOGRAD. 11: Gramofon. 12.05: Gramofon.
12.30: Balalajka-zene. 15: Gramofon. 16: Rádiózenekar. Könnyű zene. 19: Gramofon. 20:
Hangképsorozat. 20.30: Katonazene. 22: Hirek, utána tánczene.
BERLIN.
15.35: Hegedű- és csellóverseny.
15.55: Dalok. 16.30: Szórakoztató zene. 18.10:
Mozart: A-moll szonáta. 19.25: A Rádiózenekar Reznicsek-hangversenye, a szerző vezényletével. 20.30: Tarka est. 22: Hirek, majd tánczene.
BUCURESTI. 11: Zenekari hangverseny. 12:
Gramofon. 13: Gramofon. 17: Könnyű és román zene. 18.25: Marcu-zenekar. 19 40: Gramofon. 20: Saint-Saens: Sámson és Delila,
opera.
BRESLAU. 13: Zenekari hangverseny. 16.30
Beethoven: Cisz-moll vonósnégyes. 17.50
Szimfonikus hangverseny. 19.20: Beetcoven
G-dur rondo és Esz-dur szonáta. 21: Szimfo-

nikus hangverseny.
FRANKFURT. 9.30: Karének. 16-30: Hangverseny. 18.30: Gramofon. 21.05: Zenekan hangverseny.
MILANO. 13.30: Rádiózenekar. 16 40: Gramofon.
17: Szimfonikus hangverseny. 19.05: Gramofon. 20: Verdi: Simon Boccanegra, operaelőadás.
MOR. OSTRAVA. 12.05: Rádiózenekar. 19: Katonazene.
OSLO. 17: Könnyű zene. 18.30: Gramofon. 19.30
Hegedűverseny. 20: Énekhangverseny. 22.15:
Rádiózenekar. 23.15: Tánczene.
PARIS, Poste Párisién. 20.15: Gramofon. 21:
Zenekari hangverseny. 21.30: Gramofon. 22.45
Könnyű zene.
PRAHA. 6.45: Zenés ébresztő. 730: Karlsbadl
reggeli zenekar. 8.45: Gramofon. 12: Harangszó. 17.45: Gramofon. 20: Tarkaóra. 21: Rádiózenekar.
STRASBOURT. 14: Gramofon. 15.30: Zenekari
hangverseny. 17.30: Szimfónikus hangverseny.
20.45: Gramofon. 23.30: Gramofon. 24: Szalonzene.
VARSÓ. 12.15: Szimfónikus hangverseny. 16 25:
Gramofon. 17: Népies zene. 20: Operazene.
21.40: Hegedűverseny. 22: Tánczene.
W I E N . 7.40: Gramofon. 9.40: Gyermekkarének.
10.30: Zongoraszonáták. 11.45: Strauss, Lanner és utódal, szimfónikus zenekar. 13.30:
Gramofon. 15.30: Kamarazene.
17: Népies
operaáriák. 19.40: Chopin müveiből H-moll
szonáta, op. 58. Esz-dur keringő, Fisz-dur
nocturno és 6 etűd. 20.30: Hangképsorozat.
21.50: Könnyű zene.

189 • a r r ó q í p e t , m o t o r k e r é k p á r t
Galiba Jbuel műszerész, Arany János u. 16. Nagy

Költözködés előtt atfssís
rádió átszerelést

K AB S E R

és villanyszerelési

BERLIN. 15.45: Dalok. 16: Korszerű lantdalok.
16.30: Szórakoztató zene. 18.05: Baritondalok.
19.45: Rádiózenekar és énekkar. 21.10: Hangképsor. 22: Hirek. 24-ig: Szórakoztató zena
Hamburgból.
BUCURESTI. 12: Gramofon. 17: Román zene.
18.25: Könnyű zene. 19.40: Gramofon. 20 J
Brahms müveiből. 20.45: Debussy: Vonósnégyes. 21.15: Könnyű zene.
BRESLAU. 13.05: Népies hangverseny. 1405:
Ujabb gramofonlemezek. 16.20: Könnü zene,
19.30: Gramofon. 20: Tarka est.
FRANKFURT. 12: Könnyű zene. 17: Szalonzene,
20: Könnyű zene. 24: Tánczene.
MILANO. 17.10: Gramofon. 19: Gramofon I9.35i
Kávéházi zene. 21: Olasz-amerikai hangverseny. 22: Szinmü. Utána gramofon.
MOR. OSTRAVA. 10.10: Fuvószene. 11.30: Gramofon. 12.30: Rádiózenekar. 19.40: Fuvószene. 20.30: Rádiózenekar.
OSLO. 17: Szalonzene. 20: Színmű. 20 45: Hegedűverseny.
PARIS, Poste Párisién. 20: Jazz. 20.30: Gramofon. 21.30: Zenekari hangverseny. 22.40: Gra<
mofon.
PRAHA. 6.15: Zenés ébresztő. 11: Jazz. Il.SOt
Gramofon. 12.10: Gramofon. 13 49: Gramofon. 17.50: Gramofon. 19.45: A prahal biztontonsági őrség hangversenye. 21.35: A zongoraszonáták fejlődése. Bach: B-dur. UJ szonáta és Esz-dur szonáta.
STRASBOURG. 14.05: Gramofon. 18: Jazz. 20.48
Zenekari hangverseny. 21.30: Lehmann Lottó
müveiből.
VARSÓ. 17: Zongoraverseny. 18.25: Könnyfl
zene. 20: Operaelőadás. 22.15: Tánvzene.
W I E N . 11.30: Zenekari hangverseny.
12.4Ö1
Piatigorsky Gregor garmofonlemezek. 13.10-*
14: Gramofon. 16.55: Hangosfilmdalok. 18.254
Hans Pfitzner: Palestrina,
zenei legenda,
Közvetítés az állami operából. 22.30: Tánczene.

X X X . M. K I R .

BEOGRAD. 11: Gramofon. 12.05: Rádiózenekar.
15.30: Gramofon. 16: Harmonika-zene. 19:
Könnyű zene. 22: Hirek. Utána gramofonon
tánczene.
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Kedd, m á r c i u s 14
BEOGRAD. 11: Könnyű zene. 12.05: Gramofon.
12.35: Tőzsdei árfolyamok. Utána cigányzene.
15: Gramofon. 15.30: Könnyű zene (citera).
16: Gramofon. 16.45: Könnyű zene. 19: Gramofon. 20 Beethoven: F-moll né^v-es, op.
75. 20.30: Puccini: Tosca, gramofonon.
BERLIN. 15.35: Szórakoztató zene. 16.30: Fúvós
zene. 18: Egyházi hangverseny. 19.15: Szórakoztató zene. 20.45: Beethoven: IX. szimfónia. 22: Hirek. 24-ig: Tánczene.
BUCURESTI. 12: Gramofon. 13: Gramofon.
17: Könnyű és román zene. 18.25: Motoi zenekar. 19.40: Gramofon. 20: Énekhangverseny.
20.20: Szimfónikus hangverseny.
BRESLAU. 13.05: Hangosfilmdalok. 14.05: Indulók. 16.10: Szalonzene. 19.05: Könnyű zene.
20.50: Sziléziai dalok. 23.15: Zenekari hangverseny.
FRANKFURT. 12: Zenekari hangverseny. 17:
Szalonzene. Utána réei indulók. 22.20: Esti
hangverseny.
,
MILANO. 17: Gramofon. 17.30: Zenekari hangverseny. 19: Gramofon. 22.15: Tánczene.
MOR. OSTRAVA. 11: Gramofon. 16.10: Rádiózenekar. 20.30: Hangjáték. 21.10: Rádiózenekar.
OSLO: 17: Zenekari hangverseny. 18.45: Sousa,
Brahms és Kéler Béla zeneszerzeményei mandolinon. 20.30: Rádiózenekar. 22.15: Zongoraverseny.
PARIS, Poste Párisién. 20: Gramofon 21.30:
Szimfónikus hangverseny.
PRAHA. 6.15: Zenés ébresztő. 1045: Gramofon.
12.10: Gramofon. 13.40: Gramofon 17.50: Gramofon. 22.15: Gramofon.
STRASBOURT. 14.05: Gramofon. 18: Könnyű
zene. 19.30: Heinri Fevrier zeneszerzeményei. 21.30: Szimnü Párisból.
VARSÓ. 17: Szimfónikus hangverseny. 18.25:
Könnyű zene. 20: Népies hangverseny. 21.35:
Énekhangverseny. 22.15: Tánczene.
WIEN. 11.30; Szalonzene.
12.40: Gramofon.
13.40: Gramofon.
15.30: Énekhangverseny.
17.15: Zenekari hangverseny. 20: Bajor népzene Münchenből. 21.30: Dalok. 22.55: Tánczene.

Hétfőn nyilik meg a

Budapesti Felöltő Áruház
megnyitó reklámcikkel:

Tavaszi női kabát

.

,

. 1 6 * 8 0

Dublé átmeneti női kabát

2 5 * 8 0

19*8©
2 8 * 8 0

A tavaszi divat legsikerültebb ruha és f e l ö l t ő m o d e l l j e l a fővárosi áruházak
olcsó szabott árai mellett.

K l a u z á l

iér
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K e r e s k e d e l m i

VARSÓ. 16: Gramofon. 17.20: Gramoofn. 18.25:
Könnyű zene. 20: Mandolinzene. 21.10: Zongoraverseny. 22.15: Tánczene.
WIEN. 10.20: A szuezi csatorna, hangképsorozat 11.30: Szalonzene. 12.40: Anday Piroskalemezek. 15.45: Zongoraverseny. 1710: Könynyü zene. 19.35: Brahms-hangverseny. 21.10:
Hedwig Rossi: Az aranyásó, hangjáték. 22.35:
Tánczene.

CsUt»rt«k, m á r c i u s 16

BEOGRAD. 11: Gramofon. 12.05: Könnyű zene.
16: Könnyű zene. 19: Gramofon. 19.30: Énekhangverseny. 22: Hirek, utána cigányzene.
BERLIN. 15.35: Grieg-dalok. 15 55: Hegedűverseny. 16.30: Szórakoztató zene. 19.35: Lantdalok. 20.30: Mozart: Esz-dur zongoraduettje. 21: Hollmann András, hangjáték. 22.30:
Közvetítés egy laboratóriumból. Majd 24-ig:
tánczene.
BUCURESTI. 13: Gramofon. 14: Könnyű és román zene. 18.10: Dinicu-zenekar. 19.30: Ope.
raelőadás.
BRESLAU. 11.50: Könnyű zene. 14.15: Kedvenc lemezek. 16.10: Szalonzene. 20: Népzene Stockholmból.
FRANKFURT. 12: Brahms gramofonleme eY 17:
Szalonzene.
19.30: Hegedűverseny.
22 20:
Tarka est
MíLANO. 17.05: Hangverseny. 19: Gramofon.
20: Hirek, utána Verdi: Simon Boccanegra,
operaelőadás.
MOR. OSTRAVA. 10.10: Rádiózenekar. 11: GraSzerda, m á r c i u s IS
mofon. 12.30: Rádiózenekar. 1940: Fuvószene
BEOGRAD. 11: Gramofon. 12.05: Könnyű zene.
15: Gramofon. 16: Rádiőzenekar. 20: Gramo- OSLO. 17: Európai rádióállomások közveti ése.
fon. 20.30: Wien. 22 30: Hirek. Utána kávé19.30: Népdalok. 20.30: Hangverseny. 22.15:
házi zene.
Európai rádióállomások.
BERLIN. 15.35: Dalok. 15 50: Zongoraverseny, t PARIS, Poste Párisién. 20.30: Gramofon. 20 40:
16.30: Rádiózenekar. 17.05:
Rádióénekkar.
Énekhangverseny.
18.10: Rnchmaninov: G-moll, pord -szón. 19.50:
PRAHA. 6.15: Zenés ébresztő. 11: Gramofon.
Szórakoztató zene.
21: Népdalok.
21.30:
13.40: Gramofon. 17.20: Gyermek zenésóra.
Schnábel Artúr Beethoven: Cisz-moll szonátá17.50: Gramofon. 20.40: Beethoven
G-dur.
ját játsza, 22.15: Hirek, majd gramofon.
hegedű- és zongoraszonátája. 22.15: Korunk
BUCURESTI.
12. Gramoron. 13: Gramofon.
zeneszerzői. (Jirák, Janacsek, Goos:ens mü17: Könnyű zene. 18.25: Könnyű zene. 19.40: (
vek.)
Gramofon. 20: Hegedűverseny. 21.05. FüttySTRASBOURG. 14 05: Gramofon. 19.30: Könyművészek. 21.15: Zongoraverseny. 22: Jazz.
nyü zene. 21.30: Zenekari hangverseny.
BRESLAU. 13.05: Gramofon. 16-30: Jazz-zene VARSÓ. 12.35: Filharmóniai hangverseny. 15.25:
zongorán. 17.40: Könnyű zene. 21.30: Régi
Gramofon. 15.50: Gramofon. 17: Kamarazene.
táncok. 23: Modern tánczene.
Gramofon. 18.25: Könnyű zene. 20: Zeneka i
FRANKFURT. 12: Dér hangversenv. 17: Zeneés énekhangverseny. 21.30: Shakespeaie: Rokari hangverseny. 19.30: Mandolinzene. 21: j
meo és Júlia. 22.15: Tánczene.
Delius hangverseny. 22.45: Brahms hangver- WIEN. 11.30: Szalonzene. 12.40: Liszt: Előjáték
seny két zongorán.
gramofonon. 13.10-14: Gramofon. 15 55: Gor"
MILANO. 17: Énekhangverseny. 19: Gramofon.
donkaverseny. 16.50: Énekhangverseny. 20:
19.35: Kávéházi zene. 22-23: Olasz zene, gra- '
Svéd népies zene Stockholmból. 20.40: Énekmofon. 23.05: Tánczene.
és zenekari hangverseny. 22.20: Tánczene.
MOR. OSTRAVA. 10.10: Katonazene. 11: Gramofon. 18.10: Gramofon. 18.15: BrácsaverPéntek, m á r c i u s 17
seny.
OSLO. 17.30: Gramofon. 20: Rádiózenekar. 22.45 BEOGRAD. 11: Könnyű zene. 12.05: Dalok. 15:
Gramofon. 16: Rádiózenekar. 19: ÉnekhangTánczen«.
verseny. 20.15: Varsó.
PARIS, Poste Párisién. 20: Gramofon. 21.30:
BERLIN. 16: Rádiózenekar.
18.30: BrahmsZenekari hangverseny. 53.10: Tánczene.
hangverseny. 19.35: Rieger-ünnep a ZeneműPRAHA. 6.15: Zenés ébresztő. 11: Gramofon
vészeti főiskoláról. 20: Fali Leo: Kedélyes
13.40: Gramofon. 16.10: Rádiózenekar. 17.10:
paraszt cimü operettje. 22.15: Hírek, majd
Bábszínház. 19.10: Uj gramofonl mezek. 2005:
soprt. Utána 0.30-ig: Tánczene.
A cseh filharmonikusolt Jirák vezényletével és
BUCURESTI.
12. Gramo.on. 13: Gramofon
Hoffmann hegedűművésszel.
17: Könnyű zene. 19.40: Gramofon. 20: SzimSTRASBOURT. 14.05: Gramofon. 18: Jazz. 19:
fónikus hangverseny.
Könnvü zene. 20.15: Gramofon. 21: Szóli-ták
23: Kávéházi zene. 24—1: Zenekari hangver- BRESLAU. 11.30: Zenekari hangverseny. 13 05:
Gramofonlemezek. 16.35: Zenekari hangverseny Párisból.
t

HanU

fiúsában.

seny. 20: Filharmóniai hangverseny. 22.4024: Tánczene.
FRANKFURT. 12: Zenekari hangverseny. 17:
Rádiózenekar. Utána régi
tánczene. 20.05:
Wagner hangverseny. 22.30: E-ti hangverseny.
MILANO. 19: Gramofon. 20: Hirek, utána gramofon. 21: Szimfónikus hangverseny.
MOR. OSTRAVA. 12.30: Rádiózenekar. 18.05:
Előadás. 19: Praha.
OSLO.
20: Szimfónikus hangverseny. 21.15:
Szavalat
PARIS, Poste Párisién. 21.30: Szimfónikus hangverseny. Régi táncok.
PRAHA. 6.15: Zenés ébresztő. 1010: Gramofon.
11: Gramofon. 12.10: Gramofon. 13 40: Gramofon. 17.05: Az Ondricsek-négyes. 1930:
Shakespeare: Macbeth c. szomorujátéka.
STRASBOURG. 14.05: Gramofon. 18: Zeneka i
hangverseny. 19: Kamarazene. 20.45: Jazz.
22-24: Konzervatóriumi hangverseny.
VARSÓ. 17: Katonazene. 18.25: Könnyű zene.
20.15: Szimfónikus hangverseny.
WIEN. 11.30: Szalonzene. 12.40: Verdi: Ai.'aária, Ernani-ária, gramofonon. 15.45: Beethoj
ven müveiből. 17: Könnyű zene. 19.30: Négyen. 20.30: Zenekari hangverseny.

Szombat, m á r c i u s I S
BEOGRAD. 11: Gramofon. 12.05: Szalonzenekar
hangversenye. 15: Gramofon. 17: Gramofon.
19: Fuvolahangverseny. 19.50: Daljáték. 22:
Hirek, rádióséta Európán keresztül.
BUCURESTI.
12. Gramofon. 13: Gramofon.
17: Könnyű és román zene. 18.25: Sibioeanizenekar. 20: Rádiózenekar. 21.35: Cigányzene.
BRESLAU. 11.30: Szalonzene. 13 05: Gramofon.
16.30: Filharmóniai hangverseny. 18.25: Régi
és ujabb táncok gramofonon. 22.30-24: Tánczene.
BERLIN. 15.30: Gramofon. 16.40: Rádiózenekar.
19: Zene a réji Pomerániából. 20.25: Az első
nap, zenés vigjáték. 21.55: Hirek. Majd Beethoven: C-dur zongoraversenye zenekarral. 23:
Egyházi hangverseny.
FRANFURT. 12: Gramofon.
17: Szalonzene.
20.05: Tarka est. 22.45: Könnyűzene.
MILANO. 17: Tánczene. 19: Gramo'on. 19.35:
Modern zene. 20.15: Csevegés. Utána gramofon. 21.10: Strauss: Utolsi keringő, operett. 23.05-23.30: Tánczene Firenzéből.
MOR. OSTRAVA. 10.10: Katonazene. 11: Gramofon. 21: Katonazene. 22.15: Rádirenekar.
OSLO. 18.15: Népdalok. 20: Tarka est 22.4524-ig: Gramofon.
PARIS, Poste Párisién. 20.05: Gramofon. 21.30:
Kamarazene. 22.10: Tánczene. 24-1: Tánczene. gramofon.
PRAHA. 6.15: Zenés ébresztő. 11: Gramofon.
12.10: Gramofon. 17.50: Gramofon. 18.25: Német hirek és előadás, Wagner Prahában. 22:
Vidám óra jazzal.
STRaSBOURG. 14.05: Gramofon. 16: Katonazene. 17: Gramofon. 18: Szimfónikus hangverseny Párisból. 20.45: Gramofon. 21.30: Katonazene. 21.30-1: Tánczene.
VARSÓ. 16: Gramofon. 17: Debu:sy: Ibéria, gramofonon. 18.25: Könnyű zene. 20: Népdalok.
20.05: Chopin müvei zongorán. 23: Tánczene.
WIEN. 11.30: Zenekari hangverseny. 13-45-14:
Gramofon. 16.45: Mandolinzene. 17.25: A keleti zei.ei dráma gramofonleme^ekkel. 17-53:
Könnyű zene. 19.45: Modern operettzene és
ének." 21: C. M. Weber: G-dur mise. Előadja a Hofmusikkapelie. 22.05: iánczene
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Fordította: D GUTHI ERZSI

35
Hát akokr este Behívtam Danny t a nappaliba és azt mondtam, Danny nagyon kérlek, most az egyszer mondd meg az igazat
Nézd, Danny, segíteni akarok rajtad és mindent, mindent megteszek érted. Próbáljuk jól
kibeszélni magunkat, hátha segíteni tudok
neked, hogy teljesedjék, amit kívánsz.
Danny elmondta, hogy az utóbbi hónapokban délelőttönkint a parkokban kóborolt és a
Max-féle Szorgalmas Méhecske nevü helyen
ebédelt, aztán később már nem is költött
ebédre, hanem hazulról vitt mindenfélét, délutánonkint pedig varietékbe, meg mozikba
járt és ottmaradt egész délután. Kérdeztem,
mi van a könyvekkel, azt mondta, mindet eladta ötven centért. Mondtam, hogy most
négy dollárt kell fizetnem.

akar építeni és sok pénzt keresni. Nyáron
munkát kapott egy építészeti irodában és
minden pénzét ideadta nekem, én meg félretettem neki, mert az egyetemen annyi pénz
kell majd neki könyvekre, meg tanszerekre.
Később, mikor már egyetemre kezdett járni,
délutáni munkát vállalt egy drogériában, vacsora időben meg kiszolgált egy vendéglőben és heti tíz dollárt keresett. Abból ötöt
rámkényszeritett és én örültem is neki, mert
mindennek ugy felment az ára, mert akkor
már kezdődött a háború.
Az öregember a másodemeleti lakó, meghalt, a felesége elköltözött a nővéréhez, hát
irtam Landry urnák, hogy mennyit kérjek
azért a lakásért, mert tudtam, hogy mindenütt nagyon felemelték a házbéreket. Köröskörül alig volt már magánház a szomszédságunkban, majdnem mindet lebontották és
óriási bérházakat építettek a helyükbe, úgyhogy néha szinte el sem hittem, hogy ez a
prospect Avenue ugyanaz a Prospect Avenue, ahova mi annak idején költöztünk, mert
most már nem voltak ott a szép házak, a pázsitok, kutyák, a fák, a rétek, mind eltűnt és
mozipaloták, áruházak, bérházak álltak a helyükön

Apróhirdetések
Etatorozott
LAKÁS!

Modern, szép, erkélyes őU
szobás lakás kiadó. Deák
Ferenc ncea 18.

gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha felad egy apróhirdetést
a

Kétszer kétszobás
mellékhelyiségekkel
májusra
kiadó.
ucca 18.

szobát

nélmaüvarorszftaba!

BÚTOROZOTT
SZOBÁK
Belvárosban elegánsan bútorozott szoba 1—2 nőnek,
esetleg házaspárnak, konyhával kiadó. Ugyanott világos szekrény, vaságy eladó
Érd. Kigyó uccal
trafik
Kapualattt
különbejáratu
bútorozott szoba áprilisra
kiadó, Szentháromság u. 30.
Különbejáratu
bútorozott
szobát, gaiiont,
keresek.
»Vidéki< jelige.

Aztán megmagyaráztam Dannynek, hogy
Nagy
bútorozott
szoba
milyen nehéz az én sorsom. Hogy más anyáazonnalra kiadó 1 vagy 2
nak félje van, alá segit neki, nekem pedig
személy részére, Löw Lipót
mindent egyedül kell csinálnom, próbáltam
ncca 9.
megértetni vele, milyen rossz hozzám és
Belvárosban tiszta bútoromennyire megnehezíti a dolgomat és azt hizott szobát keresek fürdőszem, kicsit szégyelhette magát, mert kivett
szoba használattal. »Állandó
a zsebéből két dollárt, itt van, anya, azt mondlakó« jeligére.
ja, ebből pótolhatod, amit a könyvekért kell
fizetni és tudod mit, mondok valamit, szer(Folyt, kőv.) Egy- és kétszobás lakások
zek magamnak munkát, dolgozni járok és a
kiadók, Zárdq ucca 8.
keresetemet mind neked adom.
Gondoltam, most már Dannyve! rendben
Korcsmahelyiség Szent IstFelelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
ván tér 10. szám alatt mávan minden. És csakugyan kapott is munkát
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország jusra kiadó.
egy ingatlanirodában, mint hivatalszolga és
első este azt mondta, nagyon tetszik neki ott. Hírlap, és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában
Kiadó egy szoba, konyha,
Felelős üzemvezető: Klóin Sándor.
spájz, emeleti lakás, SzilEngedtem, hogy a vizsgaruhájában járjon
ién sugárut 18.
munkába, hadd érezze jól magát Heti öt és
fél dollárt kapott Elsőhéten három dollárt
Valéria tér 8. szám emeadott nekem. Következő héten azt mondta
leti kétszobás lakás kiadó
májusra.
valami adósságot kell megfizetnie egyik fiúnak és csak egy dollárt adott, néha egyet
kozmetikai intézete
Két uccai szoba, konyha,
Szened. Dugonics (ér 11. I. em. IeleTonszám: 26-02
sem, néha pedig tőlem kért egy dollárt a
éléskamra és pince kiadó
Ilona ncca 4.
hét közepén.
Arcápolás. Szépséghibák kezelése. SzőrJuniusban Beatty és Jenny egyszerre vizsEmeleti, udvari 2—1 szoba,
szálak, szemölcsök, végleges eltávolítása.
ázott le, mert Beatty kétszer is ugrott, d e
konyha, tíz, villany, kiadó,
Fénykezelés Olcsó bérleti rendszer. TanítFelsőtiszapart 6.
enny sosem bukott. Jenny tizenhárom és félványok kiképzése. Arcvizek. Arckrémek.
éves volt, most töprengtem, mit csináljanak
Pouderek.
i0
Kiadó 20 éven fennálló henezután. Jenny mindjárt kijelentette, hogy ő
tes üzlet műhellyel és füsHelyi fogyaszfókurák a legmodernebb
beiratkozik a felső iskola hároméves gyorstőldével olcsón,
ugyanott
azonnal beköltözködhető 2
és gépirási tanfolyamára, de Beatty azt mondvillamos késziifékke!.
drb 2 szobás lakás is. Kórta, ő majd egyetemre akar járni, hát a renház és Rigó ncca sarok.
des felsőiskolába akart iratkozni, d e azt Meghívó. A Munkások Altalános Fogyasztási Szömondta, megpróbálja, mint Artíe, három év vetkezete, Szeged 1933. évi március hó 19-én„ ha- Szép nagy egyszobás lakás
tározatképtelenség esetén 1933. évi március hó olcsón kiadó. Dáni uc«a 7.
alatt elvégezni.
26-án
délelőtt fél 11 órakor Szegeden, a MunkásAzon a nyáron Beatty délutáni állást válmodern lakás
otthonban (Hétvezér u. 9.) tartja meg 1932. évi Négyszobás
májusra kiadó, Kossuth Lalalt egy kisgyermek mellett és én félretettem
rendes közgyűlését, amelyre a t tagtársakat ez- jos
sugárut 31.
a keresetét, hogy ruhát vehessünk neki, mi- úton hívjuk meg. Napirend: 1. Az Igazgatóság és
Felügyelőbizottság jelentése az 1932. üzletévről. 2. Sarok üzlethelyiség azonkor majd megkezdődik a tanítás a felsőiskoAz 1932. évi zárzámadás és mérleg megállapítása, nal kiadó, bárminek meg.
lában. Jenny otthonmaradt és mindenben
valamint határozathozatal az évi veszteség fede- felel, Szent István tér 8.
olyan nagyszerűen segített nekem:
zése tárgyában. 3. Az Igazgatóság és FelügyelőDanny pedig egész nyáron át dolgozott és bizottság részére felmentvénv megadása. 4. Az EmeleU lakás kiadó, Hoelőször hat dollárra emelték a fizetését, aztán alapszabályok 11. S-a értelmében 7 igazgatósági biártbasa ucca 5.
tag választása. 5. Az alapszabályok 14. S-a értelhat és fél dollárra és nagyon szépen haladt. mében
5 felügyelőbizottsági tag választása. 6. A 3, 4, 5 szobás modern lacégbíróság által megkívánt alapszahálvmódositá- kás májusra kiadó, Hon16.
sok: 5. S-ának az. üzletrészek képződésének méd- véd tér 8. Tisza Lajos kória; 7. S-ának a felügvelőbizottság ügyintézése; 8. ut sarok.
Örültem, Rogy megint Woodrow Wilsont
S-ának_ a rendkívüli közgyűlés tartásának helye,
választották meg elnöknek, mert a háború- összehívásának módja, a közgyűlési meghivó tar- Maros ucca 13. 3 szoba,
parketta, esetleg fürdőszonak még a gondolatát sem tudtam elviselni. talma: 10. S-ának a közgyűlési határozatok hoza- ba kiadó.
talának
módja;
11.
§-ának
az
igaztratóság
létszáArtie abban az évben végezte le az iskolát
mának időiközi csökkenése tekintetében való megés Robinson ur segített neki készülni a vizs- változtatása. Ujabb rendelkezések felvétele az Szoba, konyha, speiz májusra kiadó, Zárda a. 15.
gákra Jiogy elnyerje az ösztöndijat és az igazgatósági határozatok hozatala, az üzleti év
kezdete
és
végződése
és
a
nvereség
és
veszteség
Két és négyszobás lakás
összes pályázók közül Artie kapta a legjobb
felosztása tekintetében. 7. Indítványok. Az Igaz- kiadó, Petőfi Sándor suosztályzatokat. Artíe még egy
ösztöndijat
gatóság. — A mérleg, valamint a nyereség-vesz- gárut 1.
kapott, az államtól, az évi száz dollár volt, teség számla a Hétvezér ucca 9. szám alatti üznégy éven á t ö négy év helyett három év letünkben van kifüggesztve és ott a tasrtársak ál- Hullám ucca 4. egyszobás
alatt végezte el a felsőískolát és még jófor- tal az üzleti órák alatt bármikor megtekinthetők. lakás kiadó és varrógép el1933 évi március hó 11-én. — Kivonat az adó.
mán tizenhatéves sem volt. Nagyon gyak- Szeged,
alapszabálvokból: 9. 8. A közgvülés határozatran rettenetes fáradtnak látszott és szerettem képes, ha 30 tag van jelen. A mec'iiusult közgyű- Kétszobás, előszobás lakás
volna, he nem dolgozik olyan sokat, de ő azt lés napjától számított 3 héten belül uj közgvü- kiadó. Párisi körút 23.
mondta, sokat kell dolgoznia, mert én is sokat lés tartandó, mely a megjelent tagok számára Emeleti lakások kiadók,
Móra ucca 24.
dolgozom és ő sietni akar, gyönyörű házakat való tekintet nélkül határozatkénes.

Br. Reffer Rszkárné

5

Magasföldszint! nagy szoba,
konyha kiadó, Teréz u. 26.

iwiraíaia

lakás
együtt
Margit

Kétszobás udvari lakás, ma«
gasföldsztnten,
parkét! ás<
mellékhelyiségekkel kiirió.
Polgár ucca 5. Ugyanott
rézveretes fehér gyermekágy eladó.
Széchenyi tér 9.. I. 7.. ki.
adó két uccai féregmMi'es
szoba üresen, vagy bmo«
rozva, konyha és előszó,
bával.
Üzlethelyiség Honvéd té- 7.
szám alatt azonnal kiadó*
Tudakozódni udvarban.
Szép uccai szoba, konyha,
vagy fürdőhasználattal ki.
adó, üvegfal eladó, Széchenyi tér 9., I . 5.
Három- és kétszobás m o .
dern lakás kiadó. Béresé,
nyi ucca 15. sz. Érd. eme.
let 1.
Teljes komfortos 3 szobád
lakás Püspök n. 12., 3 szo<
bás, fürdőszobás lakás PaU
lavicini ii. 3. alatt május
l-re kiadó. Érdeklődni *
házfelügyelőnél.
|
Kálvária ut végén két szoa
ba, konyha folyosóval, gyüd
mölcsöskerttel májusra kW
adó. Érdeklődni Putcn.23,

Valéria tér 11.
sz. Piactéren
8 ssob&a földszinti lakfts via,
villany, g*x, tttrdfi és oeelórVmohival májns hó l-re kiad4.
Két-, háromszobás lakás é^
egy különbejáratu butorew
zott szoba kiad«,
Fodoí
ucca 31.
Kétszobás, fürdőszobás
háromszobás lakás kladój
Somogyi ncca 24.
Jóforgalmu üzlethelyiség la.
kással kiadó. Rothermere.
telep 18. (Kertész uccal
folytatása.)
Kettőszobás emeleti laká*
kiadó. Csongrádi sug. 5,
—

I

I

I

.

— ....

• —^.^M

Magasföldszintes, 4 szobái,
teljesen komfortos lakás
május elsejére kiadó, Ber.
zsenyt ucca lb., I . em. 6j

E g y s z o b a -

konyhás
elsfiemeleti occai lakás má-i
jus l-re kiadó, Jókai uoJ
ca 12.
T?
^mmmmmmmmmm^^mtmmmmmmmmmmmmmmmKamm

Oroszlán ucca
6. szám
alatt három uccai szobái
komfortos, egy M n o b á r i
udvari lakás és egy nagy,
világos magasfö'dszinti ho<
lyiség műhelynek, vagy la.
kásnak május l-re kiadó.
Négyszobás modern lakás<
teljes komfort, augusztus 1.
re kiadó, Szilágyi ncca 1«
szám. Tudakozódni a bás.
mesternél.

3 szobás
fürdőszobás május elsejért
és szoba-konyhás uccai !<*•
kás azonnalra
Hadé: Füredi ucca 3.

DÊLMAGyARORSZÂG

TS

wsjmsm

HBSZH11T

flngo' uri szabásán

Batthyány ncca 2. szám n.
(Kass
mögött)
megnyílt.
Minden 8 sz.ikmába vágó
munkát
készitek, belés
külföldi
szövetmintáim
nagy
választékban. Hozott anyag feldolgozását vállalim a legmodernebb szabással. Fordl.
tást, alakítást, javítást és
vasalást
a leprecizebben
végzem. Olcsó ár,
pontos
kiszolgálás. Szíves pártfogást kér Kakuszt
fsfirdi,
angol nri szabó.
M"gbizható, rendes bejárónő n délutáni lírákra fel.
vétetik, Magyar, Párisi körut 39.

bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat jól
értékesit a

HOÍFFMMF.
T

ö

n

apróhirdetései utján

Hodács-léle kenyér
Ismét kapható, ra

Fehér 3 4 t, félbarna 3 2 f,
rozs 2 6 f i l l é r
Kossuth Lajos sngárut 81.

Fogtechnikusnőt vagy férfit
keresek. Levéljclige »Orvos«
— kiadóba.

Elsőrendű fasarku munkára cipészsegéd
felvétetik.
Rull, Kölcsey 11.
Junges deutsches Fräulein
sucht Stelle. Unter »FrAuleln«.
Zu
einem
achtjährigen
Knaben für Nachmittage intelligentes deutsches Frflu.
lein per 15. März gesucht.
Korona ncca 25.,
erster
Stock.
Kere«Unlc
egy komoly, munkiszerctö
megbízható

bizalmi

úIIas

betöltésére. Jelentkezni lehet reggel 8—9 óra közt a
Tisza-szálloda
irodájában.
Ed'Ütil működéséről sajátkezüleg Irt adatalt hozza
magával, esetleg bizonyítványait és ajánlatait.

Kézimunkáit
rajtoltassa elő a most megnyílt
és nj mintákkal berendezott

„Alii <i~ r!«nyomdn es ktilmiintm Ox'etben
A t t i l a n?oa 8.
MIndon m u n k a m e g v A r h a t ő .

Bármilyen gépet

alkatrészt kézsit, Javít
F r l s c h m a n n gépműhelye, Kálvária ucca 2b. Telefon 23-73. Motorik, vli!«
szlvattritk kaphafúk.
^

J ó l

főző,

megbízható mindenes le«
í n i l 15-re vagy elsejére
keresek- Bogdán Széchenyi tér 6. I . emolot.
«8

kerékpár, varrógép,
rádió,
gramofon

Déry
Qépáruhii
Joviífi rodhftlv! 95

Töri a r a n y a t
z á i o g t e q y e l magas Aron
veszek. D e u t s e h
Imre

cserél, vesz, elad

Kertésznél

meglepő olcsón

Feketesas ucca. <g

Gr. Rpponvl Ulbert u. 13.

Sehol

»

o'csóbban!

Keréfcnár,
részletre 1«. Gummlk és
alkatrészekből nagy vAlaszték.
EUSrendO [arilo műhely.

Szántó S á n d o r
Szeged, Ktss o.

(Kls» D -palota)

Ház«* felel*
együtt és külön is

eladó!

f

Ulszantil.Bethlenn.17.
CA nagystrandi autéhuszmegAllónál.) Bővebb lelrilAgositAst ad Léd«rer r.lés,
KArolyl ucoa 3.
42

Gumibélyegzöjét
ha délelőtti megrendeli a i .
nap megkapj» BARTOS bé.
lyegrőgyárából Kárász ucca
13

Fővonal mentén 2 holdas
szőlőbirtok, épülettel, felszereléssel 2300 pengővel
megvehető. Cim: Petőfi sugárut 2. Házmesternél.

viszonteladóknak
azonnalra,
vagy
későbbre
gyári áron előjegvztlnk

Fenyő

Testvérek
Attila ucca 10. 147

Gerő Béla

építési
vállalkozó
éail£si nnvagkeresksriSné!

lörö't

ncca

l a.

(Teleion 22-31.)
mtndennemtt építési anyag
alegolrsóbban szorerbe'őbe:
Cement.
áaralto*
olloilméas.
alabaszterés süikntnr-nlDS*, nAdfonat, kfllőnbőző •finn vaknM hópor.
mllKÖáolomlt fa márványlurmeléV. cementcnttvelc, kntgyörök, vasbeton-aknafedél, hátrány papír ét a=lnete 10 lemezek, fcdir^nv.
Harbollneitm.
bitumen. asztalt, ohamott'mk,
terazzo és cement-lapok,
mlnden'éle vnsbeton- és mflkőmnnkAk, fjlpsrlápolt
stb. .Crnnliol" legoloaóbb vízteleníts.
51

Választási fajmalacok eladók. Pozsonyt Ignác n. 23.
Keresek megvételre párnázott ebédlőszékeket teljesen
jó állapotban és ebédlőbe
vlllanylustert.
Választ kiadóba »Intakt« jeligére.

Keresek megvételre egy kikifogástalan állapoptban lévő fiubiciklit. Ajánlatot »V.
k. 10 « jeligére a kiadóhivatalba kérek.
Tízéves, egészséges alapon
álló nőifodrászszalon, modern komplett felszereléssel, kozmetika és Illatszertárral, kimutatható megélhetést nyújtó,
elköltözés
miatt eladó. Cegléd, Pongrácné.
Urt. női fodrászüzlet eladó. Lev. »Elutazás« Jeligére a kiadóba.

Alabástromoszlopos
Ó r a , antik bútorok eladók.
Bútorért cserélek antikot.
Keresek bizománytba és
megvétolre
mindennemű
lakásberendezési tárgyat.

Kiadó május l-re, vagy eladó, Gedóhoz közel, Rok.
kant-telep 80. sz. adómentes, gazdálkodásra alkalmas
magánház, érd. Tábor ucca
3., trafik.
Eladó hálózati rádiókészülék (Standard gyártmínv),
Margit u. 10., fóldsz. ' 5
Keveset használt karikahajós Singer varrógép, hálózati rádió 2-j-l, konyhabútorok eladók. Polgár u.
16., udvarban 9. aj ó.
Megtekinthető 9-1-ig.

lóHal ucca 5. sz. alatti

ház felerásze és
Viléz ucca 18 sz. a attl

ház e'adó.

Adómentes u j magánház kevés előleggel
megvehető,
lakbérrel
törleszthető,
Oroszlán u. 4., I I . em. 5.
Eladó egy Irodai Íróasztal
nagyon olcsón.
Ugyanott
egy háztartási mérleg is.
Megtekinthető Egyessv és
Társánál,
Deák
Ferenc
ucca 22.

I

100 pengővel társat, társnőt keresek, havi 4 nap
közreműködés, 50 -60 pengő osztalék. Tud. Kávéiéi,
rakatnál. Maros u. 30. sz.

Társa! keres

közszükségleti cikk vásárlásához, »Jó Ü7let< jeligére
a kiadóba.

Tavaszi

újdonságaim
már igen olcsón kaphatók
Alakitások modellek után
lepjutányosabban.
VILMA
kalapszalon, Feketesas n. 16

~ L'J !

«s

virág és koszorú

Üzlet n y í l t
Kelemen u. 5. sz. alatL
Menyasszonyi és alkalmi csokrok és kosarak

a lejrszebh kivi-

te ben a lego!csóteb.in
késztllnelr.
felszereléssel
bérbe
vennék. Ajánlatot Postafiók 16, számra főnostára kérek.
l»7

Használt

lószerszámot, nyerget, nyeregfelszerelést, gépszíjakat,
szijiarabokat veszek, eladok, becserélek és olcsón
javítok.

A R Z É N I

Élő- és

mü-

koszoruk már 3 pengőtől kezdve kapható.
Március 15-re
mQvész babérkoszorút

művészi

kivitelben

a legolcsóbban készítem. Szives pártfogás kér
Gajda Mária, tntaidonos.

4—5000
oengö

szíjgyártó és lutballkészitő
mester, Mikszáth Kálmán
ucca 14.
19«

tőkével

legkönnyebben el
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

É^'tJs" T

Délmagyarország

fi személyes használt evő-

életképes Jövedelmező vállalatba. »Termény« Jeligére a
kiadóhivatalba.

apróhirdetései között

Schunda hangversenycimbalom eladó. Ozv. Belléné,
Dánt ucca 7.
Házeladás, adómentes épülettel, Tisza Lajos kőrútnál, kétszobás modern és
nem modern lakások, nagy
üzlet kirakattal, májusra olcsón kiadók. Szentgyörgy
ucca 13. Tavaszi férfiszövetek olcsón eladók, emeleten.
Újszegeden, Felsőkíkötősor
15. számú ház kedvező fizetéssel eladó, érdeklődni
ugyanott.

Fecskenrifi

viztartánnyal ellátott,
jókarban levő, olcsón,
azonnali
megvételre
kerestetik.
S t c r n b s r s
fakereskedós, Rákóczi
tér.
173|
Ozv. néhai Pataki Simonné bútorai szabadkézből eladók. Érdeklődni lehet vasárnap Szilágyi ucca 1. sz.
alatt, földszint 1., délután
3—6 óráig.
Faragott Íróasztal eladó
Korona 15., 3. lépcsőház,
Fehér.
Költözködés
miatt
szép
ebédlő és könyvszekrény olcsón eladó.
Tudakozódni
Becsei üzletben.
/gyak,
éjjeli szekrények,
sezlón. kitűnő sparherd eladó. Vitéz ucca 15., földszint 4.

Pmöfcsfa

soronklvfil ls mérsékelt Arbrm
készít
28
KFILFR irrtgépes, KArá z
n.16. szAro, Dr«herrel szemben.

Feltételek "Winkler Testvérek céinél megtudhatók
——»
szölővesző hazai és ameEladó asztalsparhelt, sátorrikai
alanyon.
Diszfák.
fa, 3 lámpásos rádió, kefák, cserjék kaphatók ( f
rékpár, Teréz ucca 9. sz.
kertrendezést vállal
Keveset használt nőikabát
kis alakra eladó. Aradi u.
5., I I . 7.
kertészete, Újszeged.
Telefon: 22-10.
Ház és flres telek eladó,
Brüsszeli kőrút 33.

2 drb puhafa ehédlőkredenc nagyon olcsóért eladó. Kossuth Lajos sugárút 7. szám, emelet.

Brillián-pvürü magánkézből
o.csón eladó. M;gt kinthetö Kovács órásnál, Tisza
Lajos körút 52.

Leirást, másolás!

Elköltözés miatt e l a 4 £ k :
finom damaszt étkezőkészletek, 12 sremélyes porcollán szerviz, bronz és
réz csill á rok. gázresó. cselédágy. Érdeklődni Gáspár illatszertárban, Csongádi palota.
18»

Vennék olefin egy Jó gramofont.
Edith
Thomas,
GyertvámosI u. 8., I I . 5.

Motorkerékpár 175 kbc., kifogástalan, eladó.
Petőfi
Sándor sugárút 55. szám,
(ecelgyár).

Bfthirn', Tisza Lajos ltőrut 48.

s o k s z o r o s i g

Olcsón
résílelre

mtlas'.talos. Erzsébet rakpart 16.

BÚTOROK

m a q A n v o i nflt

esetleg kl már cukrászdában volt, ki jól ir és számo'

B Ú T O R O K A T
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelűi? előnyős havi
résalotre ls jntAnyos Aron készít
Hercoq S a m u m

REMEK

Antikvárium

Fehérnemű varrónő olcsón
ajánlkozik özemhez, házakhoz, szépen varr, javit és
stoppol. Kovácsné. Feltámadás ucca 22.
Eves bizonyítvánnyal elmenne bejárónőnek Nagy
Islvánné, Kossuth Lajos subárut 32.

UJszegedl lövöldével szemben egy hold föld bérbeadó, Ganz villanymotorok
és leszámoló villanyóra eladó. Petőfi Sándor sugárút 32., cipészüzlet.

Rádió

ÜSÍ fodrásziizlet

Wiay Ulbert H. 1..

Zbngora, planino olcsón eladó
Ringéi zenetanltónál,
Feketesas ucca 9., I .

Üzleti szép berendezés ol- ékszerész, órAs, Gróf Apponyi
Albert nooa 8. — Ugyanott egy
csón eladó. Tud. Remény
100 kg-os mAzsa eladd.
39
ucca 21.

A

SnrelA'!s fiz és »ós ©ndoldlda.
Hatfesléa
tarlós
ondolálda.

Jókarban levő strapabicikllt meg\-ételre keresek. Szécsl il c® i 11.

Iparművészeti

Délmagyarország

Magányos mindenes bejáró
főzőnő ajánlkozik
hosszú
bizonyítvánnyal.
Horváth
Mihály u. 5. Házmester.

u

!

Jókarban levő használt női
biciklit veszek. Csongrádi
sugáruti gyógyszertár.

1933 március 12.

Demeter Ferenc

tlíleíb e r e n d e z é s

és többféle tárgyak eladók,
KÖRÖSI
asztalos,
Tömörkény ucca.

eszköz olcsón eladó BOKOR
ékszerésznél, Kelemen u. 7.

"Üadó"

közreműködéssel

b e t á r s u l h a t

| Oktatás
Urileány németben

gyenge

középiskolai tanulók tanífehér leányaaoba,
'részes
tnkrős szekrény, 1 dirAn, 1 tását vállalja. Jelige »Mérsezlong, 1 négykarlkAs xo- sékelt árban«.
mAnoozott íidskrttvfi/», zsíros bödOnök, tflbb hAztarHsl
aprősAg, Megtekinthetők ÍZ—
offfirképxés
6-g. Köloscv n. 4. II. 8. 303 feleS Osseg
inet'eH, Rcsza I!A' V 1 ® • VZJ C l I É J

x u l

Az a i i a i d l e q n a g y o b b
táblaüveq

r a k t á r a

K ö r ö s i
G é z a
t'vpqezést vállalat
Szened, Méret ucca 8.
Telefon 19-57.
8
Társuln£h
3 - 4 ezer

pen£0Yel

gyorsan lebonyollthaté Araüzlethez vagy luorativ víllalathoz. Részletes értesítést . Ktsikomentes 1835" jeligére kérek a
kladéba.
158
Elveszett női barna bőrkeztyü. Megtaláló jutalom
ellenében adja le Feketesas ucca 15., I . 2. alá.
Nyugdíjas lakótársnőt keresek szép uccaí szobába,
esetleg ellátással is. Báró
Jósika ucca 30., I . em. 13.
ajtó.

Útleveleikre
szerb vízumot 8 pengőrt, cseh,
romAn, franela stb. vízumot 4
P-ért 24 éra alntt legbiztosabban
megszerzem, vidékit is vAllalok.
Lázir iroda. Attila ncca 5. 2
Töltésanyag ingyen elhordható,
Fischer,
Kálvária
ucca 3.

ro'y oki.
gépészmérnök és
MOlter Bé'a oktató vxsetés*
mellett a leglntAnyosabh Aron
Marka é» Társa aotójavltémnhelyében, VadAsz n. 1. Tel Jft-40

Anqol

tanárnő

aki évekig élt Londonban,
teljes ellátás és lakás fejében keresztény uricsaládnál
(pusztán ls) tanítást vagy
társalgást vállal. — Jelige
London.

E323SH33

35 éves asszonyka hasonló
korú úriemberrel szórakozna, »Piroska« jeligére.
Diszkrét barátságét ker-senj
csinos
fiatal
höljrynek,
»Diszkrét 5« Jeligére. Le«
veleket kérem a lapban je.
leznil
Egyedülálló csinos, házias
urileány megismerkedne ko<
moly úriemberrel házasság
céljából, »Szeretném látni*
Jeligére.
Sziromlevél, • mai tapasz«
talatok után kérnem kell(
hogy ha velem beszélni kíván, értesítsen, hol és mi«
kor.

Varna cinők legjobbak! iT la |

r<1p«»rr«iMmii m. JIsaJ^MI•»..ililWMIWil « • • • • • I I I UM

Hunnnria m Ü Í T á M B
magvak

kimérve

kaphatók

Valéria tér, lflszerOzlet. Paprlka-plao.

Tűzifa
^ • ß i

Ä

N A O V

mm

Ä
A L B E R T

aprított
!:£t éves
bültk.má
zs&nkint P

Minden mennyiségben házhoz szállítva
Nagy karika száraz gyújtós - 4 8 fillér

Brikett, szén, k o k s z .

Lfiv/y BdolLTársaig

Uj s z e g e d
etnn «MR.

